
Peter Lenssen schrijft noodzakelijk boek 

door Adri Gorissen 
 

Alles heeft Peter Lenssen (60) opzij gezet voor het schrijven. De roman 

Bitterdagen was daar vorig jaar het eerste resultaat van Pleisterplaats Belleville 

is de opvolger. Twee andere boeken komen er aan.  
 

Peter Lenssen is heel stellig over zijn nieuwe roman Pleisterplaats Belleville. 

„Het is een noodzakelijk boek, het móést geschreven worden. Als 

waarschuwing voor de lezers: als we niet oppassen, komt de vrijheid van het 

woord, de vrijheid om te zijn wie we willen zijn in het gedrang en wordt alles 

aangetast waar we in het Westen zo lang voor hebben gevochten. Dat mogen 

we niet laten gebeuren en daarom is er dit boek.”  

 

Aanslag  

Aanleiding voor het schrijven ervan is de aanslag op het redactiekantoor van 

het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo op 7 januari 2015, waarbij twaalf 

doden vielen. „Ik zag de beelden van de aanslag op de televisie en wist meteen 

dat ik daar wat mee moest doen als auteur. In mijn boeken moet het sowieso 

altijd al ergens over gaan, ik behandel thema’s die mij ter harte gaan. Ik heb 

niks met de vrijblijvendheid van de meeste Nederlandse auteurs, die weliswaar 

prachtige teksten schrijven, maar je na het lezen achterlaten met de vraag waar 

het boek nou wezenlijk over ging. Deze aanslag op het vrije woord raakte me 

enorm, omdat ik mijn hele leven al een voorvechter ben van vrijheid en van 

mensenrechten. Dus móést ik wat doen.” 

  

Waarschuwing  

Evengoed gaat hij nog niet meteen aan de slag, want eerst moet een ander 

boek af. Maar als dan op 13 november van dat jaar 2015 Parijs weer wordt 

opgeschrikt door liefst zes terroristische aanslagen op cafés, een 

voetbalstadion en de concertzaal Bataclan met 129 doden als gevolg, begint hij 

nog diezelfde dag aan wat nu Pleisterplaats Belleville is geworden. Eerst nog 

met het idee om een hommage te brengen aan het vrije woord en de 

slachtoffers van Charlie Hebdo, maar al heel snel als een waarschuwing aan de 

lezer: zorg ervoor dat niemand onze westerse vrijheden, die we zo lang hebben 

moeten bevechten, kan belagen. 



 Het is dan ook niet vreemd dat de hoofdpersoon van het boek, Paul 

Goedemond, een bevlogen journalist is die vooral schrijft over mensenrechten 

en vrijheid. Een verslaggever die vooral een stem geeft aan mensen die in de 

problemen zijn gekomen omdat ze zich daarvoor inzetten. Paul zit echter in een 

depressie. De eerste aanzet daartoe geeft zijn ontmoeting met de Turkse 

activiste Aysel in de zomer van 2013. Hij wil haar interviewen, maar raakt 

samen met haar verzeild in de bloedig neergeslagen opstand op het 

Taksimplein in Istanboel. Zij is daarna verdwenen en hij ontwaakt 

zwaargewond in een ziekenhuis.  

Eenmaal weer thuis twijfelt Paul over de zin van zijn werk, voelt hij zich 

enorm schuldig omdat hij Aysel niet heeft kunnen beschermen en glijdt hij 

langzaam richting depressie. De dood van zijn geliefde partner John (de 

vervolging van homoseksuelen is ook een thema in het boek), precies op de 

dag van de aanslag op Charlie Hebdo en ook nog eens die aanslag zelf, doen de 

rest. Paul is maandenlang de weg kwijt, maar klimt almaar terugkijkend op de 

gebeurtenissen en daarbij commentaar leverend ogenschijnlijk uit het dal. 

Lenssen beschrijft dat allemaal heel beeldend en invoelbaar en zo ontstaat een 

heel warm, gevoelig en liefdevol boek.  

 

Strijder  

Pleisterplaats Belleville is evengoed een krachtige stellingname tegen al 

degenen die onze westerse vrijheden willen aantasten vanuit religieuze, 

politieke of andere motieven. Wie Peter Lenssen een beetje kent, weet dat hij 

als schrijver niet anders kan, dat hij zijn hoofdpersoon Paul Goedemond veel 

van zichzelf heeft meegegeven. Hij is zijn hele leven al een strijder voor de 

mensenrechten, een activist die het opneemt voor onder meer asielzoekers, 

een man die zich inzet voor de armen en minderbedeelden en pleit voor een 

betere verdeling van de welvaart in de wereld. Engagement en betrokkenheid 

kenmerken hem als mens en dus toont hij dat ook als schrijver. 
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