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De duistere kant van de mens
Iedereen heeft een duistere
kant, meent schrijfster Lizette
van Geene. Dat thema komt aan
bod in haar verhalenbundel Een
nacht om te horzelen. 

Britta Koopen
RECENSIE

Tien onalledaagse verhalen zijn
opgenomen in de verhalenbundel
Een nacht om te horzelen van Lizette
van Geene. Onalledaags op alle
fronten: de personages zijn verre
van ‘gewone’ mensen, zij leiden
geen huisje-boompje-beestje-le-
ven en hun gedachtenwereld is op
z’n minst mysterieus en duister te
noemen. Het enige wat niet onal-
ledaags is, zijn de thema’s van de
verhalen. Die gaan over geboorte,

vakantie, overgewicht, liefde, de
dood. Onderwerpen die wij alle-
maal kennen, die ons allemaal
aangaan. En juist deze combinatie
van alledaagse thema’s en de duis-
tere kant van de mens maakt dat je
als lezer nogal onrustig kunt wor-
den. Je vraagt je af hoe de duistere
kant van je geliefden eruitziet, en
of het wel klopt dat je buren echt
zo aardig zijn. Wat Van Geene zo
mooi laat zien in haar verhalen is
dat in ons allen een duistere kant
schuilt en dat je geen thriller hoeft
te schrijven om de lezer de stuipen
op het lijf te jagen.

Mooi ook dat de Helmondse
schrijfster net als in haar roman
David en andere bewijzen van liefde
excelleert in het neerzetten van
ijzersterke dialogen. Scherp en

geestig, alsof je met de personages
in gesprek bent en hen werkelijk
hoort praten.

Irritatie
Wat bij mij echter wel behoorlijke
irritatie opwekt, is Van Geenes
voorkeur voor vreemde metaforen
en soms vergezochte bloemrijke
taal. Wat in hemelsnaam zijn
‘marsepeinen zuchtjes’? En
waarom is het nodig om steeds
een hele rits bijvoegelijke naam-
woorden te gebruiken? De scenes
die zij neerzet zijn al duidelijk ge-
noeg, al dat gedoe eromheen leidt
alleen maar af van de essentie, en
zorgt voor verwarring. Zijn de om-
schrijvingen letterlijk te nemen, of
cynisch bedoeld? Wil de schrijf-
ster grappig zijn? Van Geene heeft

het helemaal niet nodig om haar
talent te bewijzen door het ge-
bruik van ingewikkelde en vaak
vergezochte beelden. Dat geeft al-

leen maar de indruk dat zij onze-
ker is over haar eigen kunnen. De
fantastische dialogen die zij neer-
zet zijn namelijk wel vrij van de
krampachtige, bloemrijke taal. En
juist daardoor zijn ze zo goed. 

Met haar bundel bewijst Lisette
van Geene weer dat zij zich echt
schrijfster mag noemen. Zij is het,
zij kan het, en zij hoeft zeker niets
meer te bewijzen. Haar verhalen
zijn origineel en fantasierijk. De
schrijfster kan zich bijna griezelig
goed in de duistere kanten van de
mens verplaatsen. Misschien moet
ik dus maar blij zijn dat zij niet
mijn aardige buurvrouw is?

Lizette van Geene: Een nacht om
te horzelen, uitgeverij Brave-
NewBooks, ISBN 9789402165012.
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De solo-artiesten en bands
op het affiche van DDW
Music bivakkeren in alle

hoeken van de (alternatieve) mu-
ziekscene. Zo komen genres als
elektro, folk, hiphop en indie aan
bod. Eén van de meest prominente
acts is de Belgische dj LeFtO
(echte naam: Stéphane Lalle-
mand). Hij geldt als een belangrijk
smaakmaker in Europa. LeFtO
stond op onder andere Pukkelpop
en Lowlands. Samen met landge-
noot Krewcial maakte hij een re-
mix-album voor het beroemde
jazzlabel Blue Note. Hij was dit
jaar de sleutelfiguur in de docu-
mentaire-serie In Transit van regis-
seur Kurt De Leijer. Daarin gaat
LeFtO op ontdekkingsreis in de
underground-scenes van onder
andere Brussel, Los Angels en
Londen. Hij draait 26 oktober in
De Schuilplaats op het Stratums-
eind.

Specials
De Deense singer-songwriter/
producer Alex Vargas en pianist
Joep Beving verzorgen ieder zoge-

heten ‘specials’. Laatstgenoemde
maakt hedendaagse klassieke
composities en laat zich inspireren
door onder anderen Philip Glass
en Erik Satie. Op de podia staan
verder onder anderen de Belgische
indie-band Intergalactic Lovers en
de Noord-Ierse instrumentale roc-
kers van And So I Watch You From
Afar. Ook de veelzijdige Ameri-
kaanse band Quiet Hollers (alt-

country, indie) is present. 
DDW Music (een initiatief van

Dutch Design Week, popzaal De
Effenaar en boekingsbureau
Friendly Fire) vindt plaats in on-
der meer het TAC, café Altstadt,
Stroomhuis, De Effenaar, The Stu-
dent Hotel en café Wilhelmina. 

Op een aantal concertlocaties
zullen vijf verschillende ontwer-
pers de bezoekers verrassen met

innovatieve decors. In het DDW
Music Lab op het Ketelhuisplein
kunnen geïnteresseerden work-
shops volgen en experimenteren
met geluid.

Alle optredens (met uitzonde-
ring van de ‘specials’) zijn gratis op
vertoon van een DDW-ticket. Wie
geen kaartje heeft voor de Dutch
Design Week, betaalt vijf euro bij
de ingang van de podia.

Eclectische derde DDW Music

� Dj LeFtO is één van de meest prominente acts op de derde editie van DDW Music in Eindhoven.

Belgische dj LeFtO één van meest prominente artiesten op festival

Meer dan 70
artiesten spelen op
11 plekken in Eind-
hoven tijdens de
derde editie van
DDW Music. Het is
onderdeel van de
Dutch Design Week.
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