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SPRAKELOOS: 
Leesclub 30-01-2018 

 

Na een beroerte raakt een amateur-actrice en schrijversmoeder haar 
spraakvermogen kwijt. Langzaam en onherroepelijk takelt ze af, steeds 
minder in staat te communiceren met wie haar lief is. 
 
‘Ik heb levenslang bewondering gekoesterd voor dat verduveld sterke wijf 
van, op het eind, met moeite anderhalve meter hoog. Ik heb mijn 
dankbaarheid jegens haar nooit onder stoelen of banken gestoken, maar 
nooit heb ik haar, naar mijn gevoel, meer verknochtheid en respect 
bewezen dan toen we haar toelieten te sterven. Een mens staat maar bij 
één persoon echt in het krijt. Ik heb die lei nu met liefde schoongewreven. 
Misschien kan liefde maar één ding echt: uit liefde doden.’ 
 
In Sprakeloos maakt Tom Lanoye de balans op van zijn kleurrijke jeugd, 
van zijn worsteling met de liefde, van zijn conflicten met de kleine 
moederdiva, en van de strijd die zij manmoedig voert, en waarin ze 
reddeloos en redeloos ten onder gaat - en de blijvende woede en pijn die 
dat oplevert. Sprakeloos ligt in de lijn van Lanoyes autobiografische 
klassieker Kartonnen dozen. Was Kartonnen dozen een monument voor 
de jeugdliefde van de auteur, Sprakeloos is een aangrijpende ode aan zijn 
moeder. 

  

 

Naam: Tom Lanoye 

Geboren: 27 augustus 1958, Sint-Niklaas - België 
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Biografie 

Tom Emiel Gerardine Aloïs Lanoye 

Zijn naam wordt uitgesproken op zijn Frans:  /lanwa/. 

Lanoye was de jongste zoon van een slager. Hij bezocht in Sint-Niklaas het Sint-Jozef-
Klein-Seminarie College, toentertijd nog een jongenscollege. Hij studeerde Germaanse 
Filologie en sociologie aan de Universiteit Gent. In die jaren was hij ook actief lid van het 
vrijzinnige Taalminnend Studentengenootschap (TSG) 't Zal Wel Gaan. Lanoye studeerde 
af op een scriptie getiteld De poëzie van Hans Warren. Hij publiceerde zijn eerste werk in 
eigen beheer, naar eigen zeggen: ‘zoals alle punkbands toentertijd deden: uit onvrede 
met de bestaande structuren, en om het vak van binnenuit te leren’. 

Naast schrijver is Lanoye ook ondernemer, zijn onderneming heet L.A.N.O.Y.E. nv. 

Hij komt vaak op zowel radio als televisie, niet alleen in België, maar ook in Nederland. 
Verder treedt hij op in theaters met avondvullende bewerkingen van eigen romans of 
toneelstukken. Zijn provocerende uitspraken bezorgen Lanoye regelmatig publieke 
belangstelling. Hij identificeert zichzelf als atheïst. Zijn literair werk is in meer dan vijftien 
talen gepubliceerd of opgevoerd. Sinds de vertaling van zijn roman Sprakeloos (La langue 
de ma mère, 2011) is hij ook doorgebroken in Franstalig België. Zes van zijn romans 
werden verfilmd, waarvan een Het derde huwelijk in het Frans (Troisièmes Noces). 

Op 20 januari 1996 lieten Lanoye en zijn Nederlandse partner René Los, onder grote 
mediabelangstelling, als eerste homo’s hun samenleefcontract inschrijven op een 
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gloednieuw stadsregister. Een symbolische actie, bedoeld om de discussie rond het 
homohuwelijk te versnellen. Vanwege conservatieve tegenstand vond de ondertekening 
niet plaats in het beroemde stadhuis van Antwerpen, maar in het kabinet van de 
schepen (wethouder) van Burgelijke Stand en Emancipatie. Nadat België in 2003 als 
tweede land ter wereld (na Nederland) het homohuwelijk bij wet toeliet, trouwden Los 
en Lanoye officieel. Zonder pers, in het stadhuis. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Lanoye
http://www.lanoye.be/

