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Hoe ik talent voor het leven kreeg 
Al Galidi, Rodaan 

Het leven in een asielzoekerscentrum 
is zwaar. De bewoners leven veel te 
dicht op elkaar, wat tot heftige, maar 
soms ook komische situaties leidt. In de 
ogen van de asielzoekers is de leiding 
kil en streng. Voor hen draait alles om 
het lange wachten, jaren lang. Al 
Galidi (Syrië, 1971) heeft negen jaar 
gewacht, toen werd zijn asiel gewei-
gerd. Daarna heeft hij naam gemaakt 
met gedichten, columns en romans en 
ontving hij in Nederland prijzen voor zijn 
werk, ook de Prijs voor literatuur van 
de Europese Unie 2011 voor ‘De autist 
en de postduif’. De meeste autochto-
nen kennen azc’s niet van binnen. Dit 
boek is een uitgelezen kans om er meer 
over te weten. Al Galidi kan de onthutsende en tragische situaties zo 
geestig en in zo prachtig Nederlands beschrijven, dat het heel plezie-
rig leest.

Uitgeverij Jurgen Maas, 2016, 472 p.
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Een nagelaten verhaal
Allas, Yasmine

Voor een documentaire gaat de 
hoofdpersoon, een schrijfster van 
Somalische afkomst, terug naar haar 
geboortestreek. Wil de filmploeg gretig 
iedere emotie van het weerzien vast-
leggen, de hoofdpersoon zoekt naar 
wat er van het verleden is overgeble-
ven. Nu eens spelen de gebeurtenissen 
zich af in 2007 in Amsterdam, dan weer 
in haar geboorteplaats in 1964. De 
hoofdpersoon zoekt naar een beves-
tiging van haar herinneringen, bang 
als ze is deze kwijt te raken. Ze wil haar 
leven en haar afkomst begrijpen. Het 
blijkt dat de kern daarvan te vinden 
is in de liefde van haar ouders voor 
elkaar, hun verzet tegen de tradities van de familieclan. Talloze onder-
werpen weeft de Nederlands-Somalische actrice en schrijfster (1967) 
door de gebeurtenissen heen: traditie, clandenken, geloofsdwang te-
genover vrijheid, geloofsafval en hoop. In de stijl van deze roman met 
onthullende tegenstellingen en spiegelingen grijpt de schrijfster terug 
op de orale traditie van haar volk, waarin het magische zo’n grote 
rol speelt. Uit deze goed geschreven en ingenieus gecomponeerde 
roman blijkt hoe hoog de prijs voor de vrijheid is. 

De Bezige Bij, 2010, 270 p.
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Bij een auto-ongeluk is Stijn Bekkering 
zijn vrouw overleden en lag hijzelf 10 
dagen in coma. Twee maanden later 
verlaat zijn zoon plotseling zijn gezin. 
Stijn krijgt een tip dat hij zich in Nova 
Scotia bevindt en reist hem na en komt 
daar in contact met verschillende 
mensen en raakt bevriend met een 
kunstenaar die interesse heeft voor de 
Maori-cultuur. In gesprekken met hem 
hoort Stijn meer over de verdwenen 
personen uit diens leven en uit dat van 
Tracy, de vriendin van zijn zoon. Een 
mooie roman met bekende ingrediën-
ten (de thematiek van herinneren, de 
werking van het geheugen, het ver-
dwijnen en de afgelegen locatie), sober en helder in het taalgebruik.

Querido, 2004, 214 p. 

Buiten is het maandag
Bernlef, J.
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Zonder publiek
Beumer, Marjolein

Catherina Pecheur is een zeer succes-
vol toneelactrice die veel roem heeft 
vergaard met haar rollen. Ze geniet 
van haar succes en de aandacht die 
ze overal krijgt. Maar dan begint ze 
haar toneelteksten te vergeten en 
weet ze niet altijd meer waar ze is. Ze 
wordt steeds afhankelijker van haar 
dochter Laura, die een moeizame rela-
tie heeft met haar moeder en zelf ook 
worstelt met de relatie met haar eigen 
dochter, Puck. Geschreven vanuit het 
perspectief van afwisselend Catharina 
en Laura is dit een boek over moeder-
schap dat boeit en ontroert. Debuutro-
man van actrice en scenarioschrijfster 
(‘Soof’-films) Marjolein Beumer (1966) 

Meulenhoff, ©2019, 270 p
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Alan wil meer te weten komen over zijn 
vader Arto, die opgroeide in Neder-
lands-Indië en meevocht in de oorlog 
en de eerste politionele actie. Hij en zijn 
broers hebben te lijden gehad onder 
het schrikbewind dat Arto in hun jeugd 
voerde. Als Alan de biografie van Arto 
leest, wordt hem veel duidelijk. Arto, 
opgegroeid als bastaard van een Ne-
derlandse vader en Chinese moeder, 
is in zijn jeugd mishandeld. Hij voelde 
zich nooit thuis in Nederlands-Indië en 
beschouwde Nederland als zijn vader-
land. De wrede misdaden die hij tijdens 
de oorlog zag en zelf beging, hebben 
hem getekend voor het leven. In het 
werk van Alfred Birney (1951) neemt de 
Nederlands-Indische geschiedenis een prominente plek in. Dit auto-
biografische document geeft zowel inzicht in een belangrijk deel van 
onze koloniale geschiedenis, als in de manier waarop slachtoffers tot 
daders verworden. Daarbij geeft het een tijdsbeeld van het (bekrom-
pen) Nederland van de jaren vijftig en het verschil tussen de Neder-
landse en Indische manier van leven. Het is een bij vlagen ontroerend 
maar vooral rauw verhaal, waarin vaders en zonen centraal staan. 

De Geus, 2016, 541 p.

De tolk van Java 
Birney, Alfred
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Claire en Rogier en hun tweelingdoch-
ters maken een reis door het zuidwes-
ten van Amerika. Claire heeft deze reis 
tot in detail gepland en ze proberen 
met deze reis hun relatie weer op de 
rails te krijgen. De tweeling van veer-
tien jaar heeft kortgeleden gehoord 
dat hun moeder indertijd zwanger 
was van een drieling en ze bedenken 
dat ze met hun broertje zijn verweven. 
Hij maakt nu deel uit van hun leven. 
Tijdens de intensieve reis worden de 
banden tussen Claire en Rogier steeds 
kwetsbaarder. De tweeling maakt haar 
eigen plan, maar verliest daarbij de re-
aliteit soms uit het oog met alle gevol-
gen van dien. Het verhaal wisselt steeds 
van perspectief tussen Claire, Rogier en de tweeling. Hierdoor worden 
de personages goed uitgediept en houdt het verhaal veel vaart naar 
een onverwachte plot en blijft het de lezer boeien vanaf het begin. 
Het taalgebruik van de auteur is helder en beeldend. Vijfde roman 
van Wanda Bommer (1969) die debuteerde met ‘Boom’ (2008).

Nijgh & Van Ditmar, 2017, 239 p.

Springbonen
Bommer, Wanda
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Deze stevige roman werd vooraf-
gegaan door het nog veel dikkere 
‘Kindsoldaat’, maar het boek is goed 
te begrijpen zonder ‘Kindsoldaat’ te 
hebben gelezen, al moet je je wel con-
centreren op de verschillende verhaal-
lijnen. Het verhaal begint namelijk in 
Suriname, waar de verteller in zijn jonge 
jeugd woonde en nu na lange tijd 
terugkeert voor een vakantie. Tegelij-
kertijd gaat het over een leven in het 
Jachthuis in Nederland. Gaandeweg 
ontdekt de verteller, en ontdek je als 
lezer, dat hij is gegijzeld door het dra-
matische liefdesleven van zijn alco-
holische moeder: niet Jim, die hij als 
vader beschouwt, maar Prins Bernhard 
lijkt zijn vader te zijn. ‘Ik was betrokken in een geheim, nee, ik was het 
geheim zelf’. Met die ontdekking volgt een confronterende zoektocht 
naar zijn identiteit. Een interessante en mooie historische roman, met 
thema’s die velen zullen boeien, zoals de zoektocht naar identiteit 
en complexe familieverhoudingen. Een kleine persoonlijke wereld en 
grote historische gebeurtenissen komen op prachtige wijze samen. 
Mooi geschreven, een echte pageturner.

De Bezige Bij, ©2020, 373 p

Jachthuis
Boogaard van den, Oscar



8

De roman bestaat uit de monologue 
intérieur van een zieke bejaarde man, 
E. Busken, die in een zorginstelling hul-
peloos zit vastgegespt in een rolstoel. 
Busken ergert zich aan de infantiele 
behandeling door het zorgpersoneel, 
de arrogante houding van de artsen, 
de alom gebezigde eufemismen, en 
het domme en irritante gedrag van 
zijn medebewoners. Daarom heeft hij 
besloten voortaan te zwijgen. Maar in 
zijn hoofd formuleert hij de prachtig-
ste volzinnen. Gefoeter op personeel 
en medebewoners wordt afgewisseld 
met herinneringen aan de tijd dat hij 
nog vol in het leven stond, zijn vroege 
jeugd in Nederlands-Indië, en zijn ver-
foeide moeder. En ondanks hevige bevingen, schrijft hij op faxrollen 
lange teksten in geheimschrift. Zijn enige vreugd in de dagelijkse sleur 
is roken. Maar ook op de rookplek zit het hem tegen. Zijn roken wordt 
bemoeilijkt door zijn bevingen, en medebewoners hebben het op zijn 
rookwaar voorzien. Het meest schrijnend zijn Buskens eenzaamheid en 
totale gebrek aan controle over het eigen leven. Busken wordt ge-
leefd. Ook al zou hij praten, er is niemand die echt luistert. Een magis-
trale roman. 

Uitgeverij Atlas Contact, ©2020, 256 p.

Cliënt E. Busken
Brouwers, Jeroen
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Pas enkele weken oud en al wees. Na 
de dood van haar ouders, omgeko-
men bij een bombardement op het 
rijstveld, ontvlucht haar grootvader met 
de kleine Sang het eens zo paradijse-
lijke dorp. En daar zit de oude meneer 
Linh nu met zijn kleindochter, ver over 
de zee, in de slaapzaal van het op-
vangcentrum in die grote stad, een-
zaam en vervreemd. Maar dan ont-
moet hij, op een bankje voor het park, 
de dikke meneer Bark die een echte 
vriend wordt, ook al verstaan ze el-
kaar niet woordelijk. Claudel weet een 
subtiel evenwicht te bewaren, begrip-
pen als eer, vriendschap, waardigheid 
natuurlijk in te vullen, het verhaal boven de enkelvoudige anekdote 
uit te tillen en zicht te bieden op wat mensen beweegt. De kracht van 
goede literatuur. 

De Bezige Bij, 2005, 142 p.

Het kleine meisje van meneer 
Linh
Claudel, Philippe
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Spirituele roman van de Braziliaanse 
auteur Coelho [1947], die bekend is van 
‘De alchemist’, ‘De pelgrimstocht naar 
Santiago’, ‘Elf minuten’ en ‘De zahir’. Het 
uit Roemenië geadopteerde zigeuner-
kind Athena groeit op in Beiroet. Als de 
oorlog uitbreekt, vlucht het gezin naar 
Londen, waar Athena op jonge leeftijd 
een kind krijgt. Ze komt via dansen in 
contact met mythologie en gaat op 
zoek naar zichzelf en naar haar biologi-
sche moeder. Ze ontwikkelt zich in kalli-
grafie en spiritualiteit en wordt een mees-
ter en zieneres die sessies gaat leiden. 
Uiteindelijk loopt haar missie volledig uit 
de hand, er komt een opstand tegen 
de bijeenkomsten van ‘de heks van de 
Portobellostraat’ en haar vriend zet een moord in scène. Deze roman 
bestaat uit interviews met mensen die Athena gekend hebben en 
een stukje van haar leven belichten, zoals haar adoptiemoeder, een 
bevriende journalist, een actrice, de heks Deidre etc. Sommige lezers 
zullen dit boek qua opzet te ingewikkeld en qua thematiek te zweve-
rig vinden, maar liefhebbers van spirituele of mythische literatuur zal 
het zeker boeien.  

De Arbeiderspers, 2007, 269 p.

De heks van Portobello
Coelho, Paulo
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Pietro is een eenzame stadsjongen die 
met zijn strenge vader, een chemicus, 
en zijn lieve moeder, een sociaal as-
sistente, in Milaan woont. Het gezin 
heeft één passie: het gebergte. In 
het dorpje Grana, aan de voet van 
de Monte Rosa, koopt de vader een 
landhuis, waar het gezin de zomerva-
kanties doorbrengt. Pietro leert er een 
plaatselijke jongen kennen, Bruno. Hun 
vriendschap is de rode draad in de 
roman. De jonge Pietro wordt door zijn 
vader ingewijd in het verkennen van 
de bergen. Het gebergte wordt stil-
aan bij Pietro een manier van denken. 
Eenmaal volwassen maakt hij meerdere 
reizen naar Nepal, maar hij keert altijd naar Grana en Bruno terug. In 
het tweede deel van de roman gaat hij in de bergen op zoek naar 
zichzelf. Met spijt constateert hij hoe de bergen hun schoonheid ver-
liezen, doordat ze steeds meer in handen vallen van het toerisme. De 
titel van de roman verwijst naar een Nepalees verhaal, dat de wereld 
voorstelt als een wiel met acht bergen. In het centrum staat de hoog-
ste berg, Sumeru. Deze mooie Bildungsroman won in 2017 terecht de 
PremioStrega.

De Bezige Bij, 2017, 239 p.

De acht bergen
Cognetti, Paolo
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Midden in Parijs leidt de zestigjarige 
Nederlandse rentenier Mulder een 
zorgeloos bestaan, totdat op een dag 
een huis vol illegalen bij hem in de buurt 
in vlammen opgaat. Daarbij ontsnapt 
er ook een hond, die zich aan Mulder 
hecht. Door de wandelingen die Mulder 
nu met de hond gaat maken, ziet hij 
opeens de andere kant van Parijs: naast 
het toeristische, blanke, welvarende 
gedeelte zijn er de straten vol daklo-
zen, junkies, bedelaars en vooral tal-
loze illegalen. Een ontmoeting met een 
militante predikant zet de ongelovige 
Mulder verder aan het denken, en lang-
zaam maar zeker begeeft hij zich in die 
andere wereld en zet hij zich in voor zijn kansloze medemensen (en 
dan vooral voor een paar specifieke individuen), hetgeen hem door 
de gevestigde orde niet in dank wordt afgenomen. Een zeer fraaie en 
subtiele roman die een knappe weergave biedt van een verschuiving 
in het perspectief van een vertegenwoordiger van de blanke boven-
klasse en zo een van de grootste problemen van onze tijd zeer stijlvol 
(en vaak ook vriendelijk-geestig) behandelt zonder in pamflettisme te 
vervallen. 

Augustus, 2007, 218 p.

De wandelaar
Dis, Adriaan van
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Het gevecht om een kist tussen moe-
der en zoon in de openingsscène is 
tekenend voor wat volgt. Deze kist is de 
metafoor voor wat de zoon wil weten 
en de moeder niet kwijt wil. De eerste 
en laatste zin van het boek tekent hun 
beider leven: ’We stonden tegenover 
elkaar, mijn moeder en ik’, culmine-
rend in de kernzin: ’Jij een verhaal, ik 
een pil’ (76). Met het notitieblok in de 
hand reist Van Dis in de maanden voor 
haar overlijden met zijn moeder door 
Nederland naar bekende plekken en 
onbekende familieleden. Zo ontfutselt 
hij haar de verhalen over haar familie, 
haar echtgenoten, haar ervaringen in 
de beide wereldoorlogen, herinneringen die zij altijd voor hem ver-
borgen heeft gehouden. Als reactie op haar ervaringen vlucht zij in 
de esoterie. Afstoten en aantrekken, maar ook afstand nemen en 
afstandelijkheid bepalen hun relatie. Verantwoordelijkheidsgevoel 
en respect winnen het uiteindelijk. Een sterke, afwerende, zwijgzame 
moeder tegenover een gevoelig en hunkerend kind dat zich altijd 
een buitenstaander voelde. Een mooie samensmelting van autobio-
grafie en memoires. 

Uitgeverij Augustus, 2014, 284 p.

Ik kom terug
Dis, Adriaan van
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Zeven montere vriendinnen vormen 
een hechte leesclub. Met z’n allen 
gaan ze een literaire cruise maken 
in Schotland onder leiding van hun 
favoriete auteur. De reis loopt niet zoals 
verwacht. 

Contact, 2010, 144 p.

De leesclub
Dorrestein, Renate
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Renate Dorrestein, de ik-vertelster, 
woont tijdelijk in Almere om in opdracht 
van de gemeente als gastschrijver een 
roman over Almere te schrijven. Ze ziet 
het als een uitgelezen kans om na haar 
writer’s block van twee jaar weer te 
kunnen schrijven. En dat lukt! Na een 
hevig noodweer en een vreemd ge-
luid, blijkt de wereld te zijn vergaan, op 
Almere na, dat is geïsoleerd door een 
ondoordringbare, sinistere mist. Gevol-
gen: hysterie, chaos, plundering, ziekten, 
vrouwenoverschot; Almere telt na drie 
jaar nog maar 5000 inwoners; er worden 
geen kinderen meer geboren. Men pro-
beert orde op zaken te stellen o.l.v. Ja-
cob Kribbe (voormalig p.i.-directeur), een crisisteam (waarvan Renate 
als stadsschrijver deel uitmaakt) en clanhoofden (ex-gedetineerden!). 
Bij loting worden 200 Naaste Families (kunstmatige familiebanden) ge-
creëerd. Dan zet de komst van een baby (als Mozes in een mandje) 
alles op zijn kop. Is ontsnapping uit de mist nog mogelijk? Dorrestein 
schrijft gelukkig weer en levert een spannende, originele, goed ge-
componeerde pageturner af, een vernuftig spel met feiten en fictie. 

Uitgeverij Podium, 2015, 301 p.

Weerwater
Dorrestein, Renate
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Nadat de joodse vader van een vrouw 
is overleden, worden zij en haar gezin 
slachtoffer van een aanranding en een 
nachtelijke gewapende overval. Dit 
gebeurt juist op het moment dat haar 
oudste zoon in de Verenigde Staten 
traint voor marinier in het Amerikaanse 
leger. Een keten van noodlottigheden 
verbindt de vrouw met de weggeval-
len overdreven bescherming door 
haar vader. In haar zoektocht naar de 
daders doet zij ontdekkingen die de 
misdaden verbinden met haar vader 
en de verhalen uit zijn verleden. Met 
recht een literaire thriller! 

De Bezige Bij, 2010, 320 p.

De held
Durlacher, Jessica



17

Vier alpinisten (Paul, Vincent, Martin 
en Lotte) die in hun studententijd in 
de Noorse Lofoten enkele klimtochten 
gemaakt hebben, komen na twintig 
jaar bijeen voor een reünie in Wales. 
Via hun herinneringen en gesprekken 
wordt duidelijk dat er tijdens een van 
die tochten iets ingrijpends is gebeurd, 
dat hun levens op dramatische wijze 
heeft gestuurd. Uit de wisselende per-
spectieven in de vier delen blijkt dat 
deze drie totaal verschillende mannen 
gefascineerd zijn (geweest) door Lotte. 
Spannende reünieroman, met haar-
scherpe observaties. 

Van Oorschot, 2011, 183 p.

Grip
Enter, Stephan
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De 20-jarige Louise keert in de zomer 
van 1985 terug naar haar ouderlijk huis, 
een landgoed op de Veluwe. Woede 
over haar gereformeerde opvoeding 
maakte haar tot overtuigd atheïst. Des-
ondanks merkt ze nu dat ze ook plezie-
rige herinneringen heeft. Haar jongere 
broer Oscar is niet zo opstandig, maar 
kijkt wel uit naar een leven in de grote 
wereld. Beiden beleven deze zomer 
een kortstondige vriendschap: Louise 
met Maarten, de zoon van de nieuwe 
dominee, Oscar met zijn Molukse klas-
genoot Jonkie, wiens zus Dona veel 
indruk op hem maakt. Oscar wordt zich 
zo bewust van de Molukse gemeen-
schap in het dorp en de frustraties die daar leven. Met veel aandacht 
voor de psychologie van zijn personages en prachtige sfeer- en 
natuurbeschrijvingen roept Enter in zijn zeer precieze stijl een zomer op 
waarin veranderingen zich aankondigen. Louise en Oscar zullen aan 
een nieuwe levensfase beginnen, het in verval rakende landgoed zal 
verkocht worden, het dorp zal geleidelijk veranderen. Enter, al vaak 
genomineerd voor literaire prijzen, schreef met Pastorale een van de 
beste Nederlandse romans van 2019.

Uitgeverij Van Oorschot, ©2019, 285 p.

Pastorale
Enter, Stephan
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De ik-verteller, een zestigjarige au-
teur van ‘plotloze thrillers’, leeft in een 
wereld twintig jaar na nu. Zijn demente 
moeder, die hij jarenlang trouw heeft 
bezocht, is net overleden en zijn nieu-
we boek wordt afgewezen door zijn 
uitgever. Dan duikt een oud-collega 
op met wie hij veertig jaar eerder in 
een archief werkte en die hem nu 
meeneemt op een reis met voor de ik-
figuur onduidelijke bestemming. Gedu-
rende de zeven dagen van deze reis, 
in een wereld waarin het basisinkomen 
is ingevoerd en robots en sprekende en 
zelfsturende auto’s het werk uit handen 
nemen, overziet de ik-figuur zijn leven. 
Rob van Essen (1963) is recensent voor NRC, vertaler en auteur van 
diverse romans en verhalenbundels waaronder ‘Hier wonen ook men-
sen’* die werd bekroond met de Biesheuvelprijs. Hij schrijft een vlot 
lezende grillige sciencefictionroman die ontroert en amuseert, verwart 
en irriteert. Een roman vol vervreemdende elementen met een plotlijn 
(de reis) die verzandt, maar ook een verhaal over identiteit en over 
literatuur dat uiteindelijk vooral ontroert in de beschrijving van het ver-
driet van een zoon om zijn overleden moeder.

Uitgeverij Atlas Contact, [2018], ©2018, 381 p

De goede zoon
Essen, Rob van
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Deze roman is het eerste deel (jeugd 
en puberteit, jaren 1950) van een reeks 
van de Italiaanse auteur over het leven 
van twee Napolitaanse meisjes. Zij 
groeien op in een levendige achter-
buurt, vol kleurrijke en gewelddadige 
personages, maar ook vol armoede en 
onwetendheid. Maar de meisjes heb-
ben de wil om te slagen in het leven 
en rijk te worden. Lila is de intelligentste 
van de twee, maar zij kan wegens haar 
armoede geen middelbare studies 
aanvatten. Zij is ongemanierd en on-
sympathiek, maar straalt een charisma 
uit waaraan haar vriendin Elena en 
de jongens van de buurt niet kunnen 
weerstaan. Elena is het brave meisje, dat wel mag studeren. Maar al 
vlug wordt duidelijk dat studie en kennis voor een vrouw niet zo be-
langrijk zijn in het arme zuiden. Vaak gaan de wegen van de twee 
meisjes uiteen, er zijn heel wat conflicten, maar ze zoeken elkaars 
vriendschap steeds opnieuw op. Het verhaal wordt verteld door de 
zestigjarige Elena die op haar leven terugblikt. Boeiende bildungsro-
man, met op de achtergrond de geschiedenis van Napels en Italië.

Wereldbibliotheek, 2019, 334 p

De geniale vriendin
Ferrante, Elena
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Boeiende en vaak ook aangrijpende 
roman over een vrouw, die na alle ont-
beringen van de Tweede Wereldoorlog 
samen te hebben overleefd, in 1945 haar 
zevenjarige zoon alleen achter laat op 
een klein station in Vorpommern.

Wereldbibliotheek, 2008, 382 p.

De middagvrouw
Franck, Julia
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Tijdens een romantische wandeling in 
de Londense dierentuin krijgt een stel 
ruzie over hun toekomst samen. John 
Cromartie vraagt zijn vriendin Josep-
hine om met hem te trouwen en haar 
familie te verlaten. Ze is woedend, 
weigert en roept dat hij in de dieren-
tuin zou moeten worden opgesloten 
en tentoongesteld. Later schrijft hij de 
dierentuin met de vraag waarom er 
nooit een mens is opgenomen bij de 
mensapen? De directie geeft hem 
gelijk en hij wordt in een kooi tussen 
de mensapen gezet. Dat is een groot 
succes en ondanks tegenslagen krijgt 
hij er uiteindelijk ook Josephine mee 
terug. De Engelse schrijver en uitgever (1892-1981), prominent lid 
van de Bloomsbury Group, publiceerde veel romans en non-fictie. 
Dit is zijn goed vertaalde tweede novelle, die net als zijn debuut, het 
bekroonde ‘Vrouw of vos’* bij verschijnen een succes was. Het nog 
steeds heel originele, goed uitgewerkte en geestige verhaal waarin 
de liefde wordt onderzocht en de plaats van de mens in de wereld 
aan de hand van dieren. De vermakelijke omkering is nu nog steeds 
heel boeiend. Het nawoord van vertaler is informatief. 

Cossee, [2019], 138 p.

Een man in de dierentuin 
Garnett, David
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Giph is tekstschrijver en side kick van een 
cabaretgroep. Op het eerste gezicht 
handelt deze roman over het wel en 
wee van de cabaretgroep tijdens een 
vakantie op IJsland. In flash-backs wordt 
het werkelijke verhaal verteld: het vertrek 
van Giphs geliefde, de ontmoeting in 
Friesland met de zwangere Teatske, haar 
intrek in zijn woning en de ziekenhuispe-
riode van het pasgeboren kind. Humor, 
inlevingsvermogen en gevoel voor dra-
matiek het is allemaal te vinden in deze 
roman. 

Podium, 2010, 221 p.

IJsland
Giphart, Ronald
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In een boeiende, knap gecomponeer-
de roman weet de schrijfster en filosofe 
Joke Hermsen (1961) een verrassend 
licht te werpen op een tot nu toe 
duister gebleven jaar uit het het leven 
van de 18de-eeuwse schrijfster Isabelle 
Tuyll van Serooskerken, meer bekend 
als Belle van Zuylen. Getrouwd met 
een veel oudere, wat saaie, adellijke 
man, Charles de Charrière, vat zij een 
vurige liefde op voor een veel jongere 
man. Het vuur is wederzijds, maar hij is 
echter verloofd en aanvankelijke kan 
hij op bevel van zijn vader die verlo-
ving niet opgeven. Stukken dagboek, 
brieven, verslagen van een boottocht 
naar Amerika wisselen elkaar af. Bijzonder goed heeft de schrijfster de 
(Nederlandse) taal en sfeer van de vooravond van de Franse Revo-
lutie tot uitdrukking weten te brengen. De roman, die voor een groot 
gedeelte berust op achterhaalbare bronnen, is bijzonder interessant 
voor in historie en/of feminisme geïnteresseerden. 

De Arbeiderspers, 2011, 336 p.

De liefde dus
Hermsen, Joke J.



25

In Rouen wordt in 1070 Vigdis geboren, 
dochter van een welgestelde christe-
lijke familie. Als ze vijftien is, ontmoet 
ze de joodse David, zoon van een 
opperrabbijn, op wie ze stapelverliefd 
wordt. Na korte tijd laat ze alles ach-
ter en vlucht met hem naar Navarra. 
Haar vader achtervolgt haar, daarom 
vertrekken ze naar een kleine plaats in 
de Provence. Ondertussen is ze joods 
geworden en heet nu Sarah. Rondom 
hen woeden de godsdienstoorlogen. 
Na een korte tijd van rust slaat het 
noodlot opnieuw toe. De plaats wordt 
getroffen door een pogrom met dra-
matische gevolgen. Sarah overleeft 
met haar jongste en vlucht opnieuw, nu 
naar Caïro. Stefan Hertmans (1951) romanschrijver, dichter, essayist 
(met een groot oeuvre, waaronder ‘Oorlog en terpentijn’) schrijft van-
uit de verteller deze op ware gebeurtenissen berustende roman. Hij 
kent de Provence goed, gaat achter de bronnen in Rouen, Navarra, 
Provence, Caïro en Cambridge aan en weeft op ingenieuze wijze he-
den en verleden door elkaar. Bloemrijk geschreven, uitstekend gedo-
cumenteerd dramatisch verhaal dat veel lezers zal weten te vinden.

De Bezige Bij, 2016, 317 p.

De bekeerlinge
Hertmans, Stefan 



26

Van Iperen woont met haar familie 
in villa ‘t Hooge Nest in ‘t Gooi. Ze 
ontdekte dat haar woonhuis tijdens 
de Tweede Wereldoorlog heeft ge-
functioneerd als een onderduikvilla, 
van waaruit twee Joodse zusjes daad-
werkelijk actie ondernamen tegen de 
bezetter en dat pal onder de neus van 
NSB-buren en nazikopstukken. ‘t Hooge 
Nest werd daardoor een symbool 
van verzet. Van Iperen beschrijft het 
waargebeurde verhaal van de twee 
zussen Brilleslijper en hun familieleden 
en zij doet dat zodanig dat de lezer 
zeer indringend verslag wordt gedaan 
van hoe de bezetter de Endlösung in 
Nederland implementeerde. ‘t Hooge Nest groeide uit tot een van de 
grootste onderduikadressen van Nederland en laat goed zien dat ook 
Joden zich daadwerkelijk hebben verzet. Uiteindelijk werden ook zij 
verraden en door de Jodenjagers van de Colonne Henneicke aan de 
Duitsers overgedragen. Met het allerlaatste transport uit Westerbork 
werden ze naar Auschwitz getransporteerd.

Lebowski Publishers, 2018, 381 p.

’t Hooge Nest
Iperen, Roxane van
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Tweede roman van Murat Isik (1977) 
die met zijn succesvolle debuut ‘Verlo-
ren grond’ onder meer de publieksprijs 
van De Bronzen Uil won. De verteller en 
ik-persoon is Metin, een Turkse jongen 
die in de jaren tachtig en negentig van 
de twintigste eeuw opgroeit in de Bijl-
mer. Ondanks zijn tirannieke vader die 
een zwaar stempel op het gezinsleven 
drukt en de gestage teloorgang van 
de ooit idealistisch ontworpen Bijlmer, 
blijft de zachtaardige Metin zich met 
vallen en opstaan door zijn kindertijd 
en puberteit heen worstelen. In ruim 
honderd korte hoofdstukken wordt met 
veel mededogen het verhaal van een 
jong allochtoon gezin en dat van een jonge probleemwijk verteld. De 
auteur heeft een heel eigen stijl die zich kenmerkt door een heldere 
vertelstem zonder literaire pretentie en oog voor verbluffend veel 
sprekende details. Het houdt het midden tussen een typisch ‘coming 
of age’-verhaal en een grotestadsroman en is een absolute aanrader 
voor wie de tijdsgeest wil vatten van Nederland in de laatste decen-
nia van de twintigste eeuw. Een belangrijk boek!

Ambo|Anthos, februari 2018, ©2017, 596 p

Wees onzichtbaar
Isik, Murat
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Aan de hand van haar eigen familie-
geschiedenis beschrijft een journaliste 
anderhalve eeuw Nederlandse armoe-
de en wat daar aan gedaan werd, te 
beginnen met het heropvoedingsexpe-
riment in Veenhuizen in Drenthe.

Balans, 2008, 255 p.

Het pauperparadijs
Jansen, Suzanna



29

Deze roman van de Albanese schrij-
ver (1936) is een liefdesgeschiedenis, 
een thema dat Kadare voor het eerst 
centraal in zijn relaas plaatst. Maar na-
tuurlijk verweeft hij hier op zijn bekende 
wijze weer verschillende genres - de 
klassieke ballade van Orfeus en Euridi-
ce, een politieke thriller, de filosofische 
vraag naar de eeuwige liefde en de 
dood. De geliefden, Rovena en Besfort, 
vinden de dood in een auto-ongeluk. 
De politie staat voor een raadsel - 
waarom slingerde de taxi op dat mo-
ment, waarom keek de taxichauffeur 
in de achteruitkijkspiegel? De relatie 
tussen de twee verliefden is ook myste-
rieus: was het een hartstochtelijke liefde of was Rovena een callgirl? 
De onderzoeker en een vriendin van Rovena bewandelen verschillen-
de theorieën zonder echt een oplossing te vinden. ‘Er zijn veel meer 
waarheden dan die wij menen te zien!’ Virtuoos en fascinerend. 

Van Gennep, 2010, 237 p

Het ongeluk
Kadare, Ismail
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In een toprestaurant komen vier 
mensen samen: de ik-figuur, Paul, een 
afgekeurd docent, zijn echtgenote en 
zijn broer, beoogd minister-president, 
met zijn vrouw. De kinderen van de 
dinergangers hebben een wandaad 
begaan. Hoe daarmee om te gaan? 
Een verontrustende, maar ook humoris-
tische roman. 

Anthos, 2009, 300 p.

Het diner
Koch, Herman
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Het avontuurlijke leven van een Ne-
derlandse vrouw met vele gezichten, 
beginnend op het moment dat zij in de 
zomer van 1942 als 22-jarige op de trein 
naar Boedapest stapt op reis naar haar 
veel oudere, getrouwde minnaar.

Atlas, 2008, 239 p.

Anna Boom
Koelemeijer, Judith
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Als kind praatte Jannetje Koelewijn 
nooit met haar vader, er was weinig 
echt contact, maar aan het eind van 
zijn leven krijgt hij de behoefte te pra-
ten over zijn leven, huwelijk en het mis-
lukken daarvan. Hij wil met haar praten 
alsof zij geen vader en dochter zijn. De 
neerslag van deze uitvoerige gesprek-
ken, en die met Jannetjes moeder, 
vormen dit boek. Ook het leven van de 
grootouders en het milieu waaruit zij al-
len kwamen (gereformeerden uit Spa-
kenburg) komen uitgebreid ter sprake. 
Indringend, openhartig portret van 
twee mensen en hun (gezins)leven. 

Atlas, 2011, 288 p.

De hemel bestaat niet
Koelewijn, Jannetje
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Op een zaterdagmorgen blijkt de hond 
Schurk van Henk ernstig ziek te zijn 
met de diagnose hartfalen. De hond 
zal binnenkort sterven. Hierdoor be-
seft Henk de vergankelijkheid van het 
leven, de kwetsbaarheid en hoe snel 
het voorbij kan zijn. Henk is IC verpleeg-
kundige en is gescheiden. Deze op het 
oog gewone dag blijkt dat niet te zijn 
en bovenal komt het besef naar boven 
drijven dat hij van alle momenten moet 
genieten en dat de tijd altijd voorbij-
gaat. De zaterdag ontrolt zich met 
ogenschijnlijk normale gebeurtenissen. 
Geschreven in een heldere en ge-
voelige stijl, waardoor de personages 
levendig worden. Er wordt ingezoomd op sommige gebeurtenissen 
van die dag met een terugblik naar vroeger en een vooruitblik naar 
de toekomst. Sfeervol en poëtisch beschreven verhaal.

Uitgeverij Van Oorschot, ©2019, 156 p.

Uit het leven van een hond
Kollaard, Sander



34

‘Als je slechtheid wilt, dan moet je niet 
gek opkijken als je slechtheid krijgt’, 
zegt Esther in Krabbés jongste novelle. 
Is deze uitspraak houdbaar? Om te 
illustreren hoe gecompliceerd dit kan 
liggen, worden aan het eind twee 
verhaallijnen in elkaar geschoven. De 
ene verhaallijn gaat over een man die 
met zijn geliefde op ramkoers vaart, 
de andere is de eerste liefde van een 
vijftienjarig meisje, die eindigt in een 
groepsverkrachting. In de uitwerking en 
vervlechting van deze twee verhaal-
lijnen vond de schrijver het evenwicht 
tussen een spannend, filmisch verhaal 
en de psychologische analyse van de 
‘goede’ moordenaar en ‘de vermoorde onschuld’. Moord, wroeging 
en vergeving vormen de kern van het verhaal. 

Prometheus, 2005, 118 p.

Een goede dag voor de ezel
Krabbé, Tim
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Het waargebeurde verhaal van een 
meisje dat vanaf haar derde opgroeit 
in de Gemeente Gods, een sekte 
waarvan haar ouders lid waren. Ze 
woonden in een oud klooster in Veld-
driel, betaald door de sekteleden, 
waar de leider, de Profeet met zijn 
partner, de Profetes, een streng regime 
voerden, waarbij de meisjes seksueel 
misbruikt werden. Het verhaal beslaat 
zo’n vijftien jaar. Op meeslepende 
wijze wordt dit leven in het klooster 
met de meisjes beschreven. Toen 
het te heet onder hun voeten werd, 
werd Hannelore naar Israël, Zweden 
en Cyprus ontvoerd. Als er een einde 
aan deze periode komt, moet Hannelore afkicken van dit leven. Haar 
ouders gaan scheiden, maar voor haar loopt het tenslotte goed af; ze 
trouwt en krijgt vier kinderen. De auteur studeerde eerst heao-ce, later 
marketingstrategie aan de RU in Groningen. Na twaalf jaar onderne-
mer te zijn geweest, ging hij schrijven. Hij begon met ‘De rampenon-
dernemer’ (2014); na nog enkele bestsellers schreef hij dit laatste boek 
over een sekte. Vlot geschreven boek met goed inzicht in deze ma-
terie. Voorzien van een aantal zwart-witfoto’s, waarop de gezichten 
van sommige personen onherkenbaar zijn gemaakt; ook namen zijn 
soms gewijzigd. Met bronnenoverzicht. 

Uitgeverij Achtbaan, 2020, 479 p.

Hannelore (sekten)
Krake, Frans
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Wolf Truly ziet het na het zware ongeluk 
van zijn beste vriend en de veroorde-
ling van zijn vader die donken een jong 
stel doodreed, niet meer zitten. Hij gaat 
op zijn achttiende verjaardag de berg, 
vlakbij Angel’s Peak in Californië, op 
om zelfmoord te plegen. Maar in de 
gondel naar boven blijken drie vrou-
wen te zitten en hij raakt aan de praat 
met Nola (± 62), Bridget (38) en Vonn 
(18). Ze lopen met hem naar de top en 
omdat ze naar Secret Lake willen, waar 
een bedreigde plantensoort groeit, en 
omdat ze de weg niet weten, vragen 
ze Wolf hun gids te zijn. Maar door veel 
tegenslag verdwalen ze, komen vijf 
dagen op de berg vast te zitten, waarna de spanning oploopt. Dit is 
de goed vertaalde vierde roman van de Canadese roman- en sce-
narioschrijfster, die nu met haar gezin in Los Angeles woont. Het heel 
spannende, ook in psychologisch opzicht uitstekend opgebouwde 
verhaal is soms wat zwaar aangezet, maar het dramatische slot is zeer 
overtuigend. Daarbij wordt erg goed het leven op de berg en in de 
natuur beschreven, vanuit auteurs bekendheid met het gebied. 

The House of Books, 2016, 352 p.

De berg
Lansens, Lori
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Ter gelegenheid van de waarschijnlijk 
laatste verjaardag van de doodzieke 
vader komt een familie bij elkaar. Ook 
arriveert als verrassing de vreemde eend 
in de bijt, zoon Bardo, die dertig jaar 
geleden het huis werd uitgezet en nu in 
Spanje woont. De familie reageert hierop 
geprikkeld, maar het brengt hen ertoe, 
op Bardo na, om elk vanuit de eigen op-
tiek de gebeurtenissen vanaf hun jeugd 
tot nu kritisch te belichten, zodat de 
barsten, vetes en onderhuidse gevoelens 
duidelijk zichtbaar worden. Indringend 
geschreven literaire roman, waarin mede 
door de gekozen vertelvorm de spanning 
in het familiedrama tot het einde toe 
stijgt. 

Arbeiderspers, 2004, 173 p.

De zoon uit Spanje
Loo, Tessa de
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Twee broers ontvangen een enorme 
erfenis, met de opdracht er iets goeds 
mee te doen. Het is 2024, de Klaar Met 
Leven-wet is aangenomen: ouderen 
hebben het recht hun leven te be-
eindigen. De oudste broer bouwt een 
Vaarwelhotel, waar mensen in een luxe 
omgeving kunnen sterven. De jongste 
begint op de tegenoverliggende oever 
van het meer een hotel voor gasten 
van zijn broer bij wie hij twijfel ziet over 
hun doodsverlangen. Met name de 
ontwikkeling van een van hen wordt 
gevolgd, afgewisseld met het verhaal 
van de als ik-verteller optredende 
jongste broer. De setting is kunstmatig 
en het gaat Van der Meer (1952) niet om een gedetailleerde schets 
van het leven in 2024, maar om de thematiek van het zelfgekozen 
levenseinde. Zoals zo vaak brengt ze een morele kwestie onder in een 
aansprekend, goed geschreven verhaal. Geen detail is overbodig, 
motieven worden fraai uitgewerkt, de karaktertekening is genuan-
ceerd. Extra charme voor wie haar werk kent, vormen de lijntjes naar 
haar eerdere boeken. Thematiek om over na te denken in een mooi 
opgebouwd geheel: leesclubs hebben er weer een geschikte titel bij. 

Uitgeverij Atlas Contact, 2015, 139 p.

Winter in Gloster Huis 
Meer, Vonne van
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Een lesbische schrijfster kijkt met verbit-
tering, maar ook met humor en zelfkri-
tiek, terug op het overspel van haar 
geliefde met een man. Een verhaal 
over schaamte, liefde, ongeluk, be-
drag en verdriet, waarin toeval een 
belangrijke rol speelt. 

Querido, 2008, 237 p.

Over de liefde
Meijsing, Doeschka
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Een historische roman gebaseerd op 
het leven van de betovergrootmoe-
der van de schrijfster (1957). Het ver-
haal speelt in de negentiende eeuw 
en begint zo rond 1850. De Javaanse 
Isah heeft een sterk karakter en neemt 
geen genoegen met het feit dat de 
toekomst voor haar vaststaat. Ze leeft 
in een wereld waar rangen en standen 
belangrijk zijn en waar niet getornd 
wordt aan tradities, maar Isah gaat 
haar eigen weg. De Javaanse vrou-
wen cijferen zich weg en zijn onderge-
schikt aan de Europese inwoners van 
Java. Veel van deze vrouwen waren 
‘njais’; huishoudsters en bijvrouwen 
die zelfs overgedaan konden worden naar een nieuwe minnaar. Isah 
komt alleen te staan en verliest zelfs haar kinderen. Die worden in een 
pleeggezin ondergebracht en mogen nooit te weten komen dat Isah 
hun moeder is al mag ze in eerste instantie wel als baboe voor de 
kinderen zorgen. Dat overkomt meer njais. Het is een hartverscheu-
rend verhaal dat door de schrijfster zodanig verteld wordt dat je het 
voor je ziet. Je bent erbij en dat het een roman is ben je na een paar 
pagina’s vergeten. Een boeiend stuk geschiedenis dat tot op de dag 
van vandaag zijn sporen nalaat. Met een verklarende woordenlijst. 

Hollands Diep, ©2019, 267 p.

Lichter dan ik
Michielsen, Dido
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Bundel met elkaar verbonden verhalen 
over de bewoners van een oud dorpje 
in het noorden van Israël. Een dorp 
omgeven door wijn- en boomgaarden, 
waar de mensen gedeeltelijk van het 
land leven en gedeeltelijk hun brood 
verdienen met het weekendtoerisme. 
Ieder verhaal bevat een mooi psycho-
logisch portret van een bewoner tegen 
de achtergrond van het dorpsleven. 
De burgemeester gaat op zoek naar 
zijn plotseling verdwenen vrouw, een 
17-jarige jongen is verliefd op de bijna 
twee keer zo oude dorpsbibliotheca-
resse, een huisarts wacht tevergeefs op 
haar lievelingsneef. Sommige bewo-
ners, zoals de Arabische student, vind je in meer verhalen terug. Goed 
geschreven, poëtisch en liefdevol geschreven dorpskroniek. Met een 
paar scènes, subtiel en suggestief, schetst Oz hele levens. Tezamen 
brengen die een heel Israëlisch dorp tot leven. Amos Oz (1939) wordt 
beschouwd als een van de grootste hedendaagse schrijvers. Daar-
naast heeft hij zich altijd ingezet voor de Vrede Nu beweging in Israel. 
Hij wordt al jaren gezien als kansrijke kandidaat voor de Nobelprijzen 
voor literatuur en vrede. 

De Bezige Bij, 2009, 239 p.

De schilder en het meisje
Moor, Margriet de 
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Erwin Mortier beschrijft in ‘Gestameld 
liedboek’ het dementeringsproces 
van zijn moeder. Daarbij spelen het 
verleden van hun gezin, de rol van de 
herinnering en de verwerking van het 
verdriet een grote rol. Een aangrijpend 
en indrukwekkend boek. 

Bezige Bij, 2011, 190 p.

Gestameld liedboek
Mortier, Erwin
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Van de hand van journalist Alexander 
Münninghoff (1944) verschenen eerder 
enkele schakersbiografieën en een 
boek met herinneringen aan zijn tijd als 
correspondent in Rusland. In ‘De stam-
houder’ vertelt hij op meeslepende wij-
ze de opmerkelijke, soms verbijsterende 
geschiedenis van zijn Nederlands-Duits-
Baltische familie in de twintigste eeuw, 
vanaf de avonturen van zijn puissant 
rijke grootvader in het interbellum, via 
de Tweede Wereldoorlog en zijn dra-
matische nasleep, tot de dood van 
zijn aan lager wal geraakte moeder in 
1999. Met zijn kritisch-afstandelijke blik, 
behoedzame formuleringen en onder-
koelde esprit weet Münninghoff zelfs de meest tragische lotgevallen 
van zijn verwanten – die bovendien met duizend-en-een draden aan 
de Grote Geschiedenis verbonden zijn – aangrijpend te beschrijven 
zonder dat het ook maar ergens pathetisch wordt. Het enige nadeel 
van deze in alle opzichten meesterlijke familiekroniek is het ontbreken 
van enige vorm van verantwoording of bronvermelding om deze intri-
gerende reconstructie van het verleden te ondersteunen.

Prometheus, Bert Bakker, 2014, 329 p.

De stamhouder: een familiekroniek
Münninghoff, Alexander
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Deze roman van Hans Münstermann 
is nauw verbonden met de familiege-
schiedenissen uit zijn eerdere romans, 
waarvan De bekoring in 2006 de AKO 
Literatuurprijs won. Weer treedt An-
dreas Klein op, alter ego van de schrij-
ver. Hij beschrijft, teruggaand in de tijd 
(de delen gaan van 2005 tot 1941, het 
jaar van de geboorte en de bron van 
de gebeurtenissen) zijn oudste broer, 
een man/jongen met een mentaal 
defect. Maatschappelijk heeft dit hem 
op achterstand gezet. Schrijnend zijn 
de pogingen van de vader om de 
zoon een plaats in het maatschappe-
lijk leven te geven. Er zijn in ieder deel 
vriendinnen, of ook wel andere figuren, die een opening bewerkstel-
ligen tot herkenning of breder begrip. Andreas moet zijn verwachtin-
gen telkens bijstellen, maar altijd is er mededogen. Langzaam komt 
de lezer te weten wat er met de broer aan de hand is. Deze roman 
richt een prachtig monument op voor een broer. Het boek is knap 
(ook in perspectivische zin) geconstrueerd. Het is in een precieze stijl 
geschreven, in korte, uiterst afgewogen zinnen.

Nieuw Amsterdam, 2010, 237 p.

Ik kom je halen als het zomer is
Münstermann, Hans
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De Japanse auteur HarukiMurakami 
(geb. 1949) is na een valse start – zijn 
eerste in het Nederlands vertaalde 
boeken haalden net 600 exemplaren 
– uitgegroeid tot een hooglijk gewaar-
deerde schrijver. Iedere nieuwe titel 
van hem komt direct op de bestsel-
lerslijst. Zo ook dit boek, waarin hij op 
zijn eigen wijze vorm geeft aan de 
zoektocht van een eenling naar de 
motieven van zijn vroegere vrienden 
om hem zo’n zestien jaar eerder zon-
der enige uitleg uit hun vriendengroep 
te stoten. Hij vertelt over diens ervarin-
gen in het grensgebied tussen droom 
en werkelijkheid en zijn pogingen zijn 
bestaan te duiden. TsukuruTazaki ziet zichzelf als een onbeduidende 
figuur, maar komt er naarmate het verhaal vordert achter dat ande-
ren wel een zekere waardering voor hem hebben. Murakami schrijft 
onderkoeld in een vlotte stijl waarin al het overbodige is weggelaten. 
Daarbij vermengt hij typisch Japanse aspecten met elementen uit de 
Westerse cultuur. Daarin is hij uniek voor een Japanse auteur en dat 
maakt dat ook dit boek zeer toegankelijk is voor zowel Japanse als 
niet-Japanse lezers. 

Uitgeverij Atlas Contact, 2014, 363 p.

De kleurloze Tsukuru Tazaki en 
zijn pelgrimsjaren 
Murakami, Haruki
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Een eigenzinnige geschiedenislerares 
en conrector wordt in deze roman van 
Noordervliet (1945) door een islamiti-
sche leerling met een mes gestoken. 
Dit ernstige incident - de school treedt 
camouflerend op - brengt het wereld-
beeld van de vrouw aan het wanke-
len. Zij legt noodgedwongen reken-
schap af van de humanistische en 
redelijke tradities waarin zij is grootge-
bracht; zij herbeziet de houding ten op-
zichte van haar dochter en van haar 
ex-man, een door een minderwaardig-
heidscomplex geplaagde autodidac-
tische literatuurvorser van het oeuvre 
van een cultschrijver. De ex keert niet terug van vakantie; de 16-jarige 
dochter reist hem na naar Italië, gevolgd door de moeder. In een 
duizelingwekkend literair spel vindt een ademstokkende ontknoping 
plaats. De rol van het toeval is daarbij wel eens groot. Deze boeiende 
roman is in zijn benadering van religie, redelijkheid en waardigheid 
(alsook van literaire attitudes ten opzichte van bewonderde schrijvers) 
opzienbarend. Tegelijk biedt het boek een heerlijk leesavontuur.

Augustus, 2008, 376 p.

Snijpunt

Noordervliet, Nelleke
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De auteur (1945) werd in 1987 bekend 
met ‘Tine, of De dalen waar het leven 
woont’ en ontving in 1994 de Multatuli-
prijs voor ‘De Naam van de vader’. Het 
thema van de memoires, de persoon-
lijke geschiedschrijving, gevangen 
tussen feit en fictie, keert vaak terug 
in haar werk, ook in deze roman. Het 
hoofdpersonage Katharina Donker, 
een ex-minister en auteur van twee 
bestsellers over politiek, krijgt nu van 
een jonge vrouw de vraag om mee 
te werken aan haar eigen biografie. 
Meteen wordt duidelijk dat Katharina 
goede redenen heeft om bepaalde 
passages uit haar leven uit het daglicht te houden, maar de biografe 
is slim en elke poging tot toedekken dreigt het omgekeerde effect te 
hebben. Voor zichzelf schrijft Katharina op wat ze eigenlijk niet kwijt 
wil. Dit resulteert in een boeiende evocatie van pijnlijke episodes uit 
haar privé- en politieke leven in de jaren zeventig. Een sterke psycho-
logische roman over een politica die haar dochter en partners ver-
liest, over ouder worden en de balans opmaken, geschreven in een 
onderkoelde, analytische stijl die bij het thema past.

Uitgeverij Augustus, Atlas Contact, 2016, 346 p.

Aan het eind van de dag: roman 

Noordervliet, Nelleke
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Vlak na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog laat de moeder van 
Rachel en Nathaniel haar kinderen 
achter onder de hoede van een on-
bekende onderhuurder. Ze noemen 
deze man De Mot omdat hij vooral ’s 
nachts actief is. Via De Mot komen de 
kinderen in aanraking met een kleu-
rige stoet mensen die zich kort over de 
kinderen ontfermen. Het verhaal wordt 
verteld door Nathaniel. Hij is veertien 
jaar als zijn moeder vertrekt. Via de 
vrienden van De Mot raakt hij betrok-
ken bij obscure zaken. In het tweede 
deel werkt Nathaniel bij de overheid 
en ziet hij kans om in archieven iets te weten te komen over de rol 
van zijn moeder tijdens en na de oorlog. Deze roman gaat over de 
groei naar volwassenheid en de zoektocht van Nathaniel naar zijn 
moeder. De auteur (1943), bekend van ‘The English patient’, zet alles 
bijzonder sfeervol neer, zoals de beschrijvingen van het nachtleven na 
de oorlog en de onzekerheid van de jongen. Maar het verhaal is ook 
gevuld met korte beschrijvingen, met verhaaltjes die verteld worden 
door bijvoorbeeld de grootmoeder, de beschermers van de kinderen 
en met de ervaringen van hun moeder. 

Nieuw Amsterdam, [2018], 286 p.

Blindganger

Ondaatje, Michael
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Verhaal over het leven van de stief-
oma van Van Oort. Aan de hand van 
brieven, documenten en mondelinge 
informatie van de familie(s) probeert 
de auteur het leven van haar stiefoma 
Annetje Beets [1888-1988] te reconstru-
eren. Ze ontdekt dat kraamverpleeg-
ster Annetje een groot familiegeheim 
met zich meegedragen heeft: ze heeft 
een kind uit een geheime relatie. Daar-
naast ontrafelt Van Oort diverse ondui-
delijkheden uit het leven van Annetje. 
Naast feitelijke informatie gebruikt ze 
ook rijkelijk haar fantasie, dit boek is 
daarom een mix van feiten en fictie.

Cossee, 2006, 270 p.

Vrouw in de schaduw
Oort, Dorinde van
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Na het indrukwekkende debuut ‘Vele 
hemels boven de zevende’ werd reik-
halzend uitgekeken naar dit tweede 
werk van deze schrijfster (1973). Het 
verhaal bestaat uit drie delen, waarin 
Mona (ik-figuur) achtereenvolgens 
haar ervaringen als tiener, twintiger en 
dertiger beschrijft. De naïeve observa-
ties van het kind Mona zijn geloofwaar-
dig. De knap volgehouden kinderlijke 
toon in het eerste deel overtuigt en 
maakt dat de herkenbare, op zich 
weinig opzienbarende, ervaringen van 
Mona en haar (stief)ouders, broer en 
stiefzus des te schrijnender overkomen. 
Het effect van haar enigszins geman-
keerde jeugd werkt door in haar relaties op haar werk en in de liefde. 
Typisch Vlaamse uitdrukkingen en het gebruik van ‘ge’ geven extra 
sfeer. Herhaalde details in de karakters van de verschillende goed uit-
gewerkte personages roepen op den duur bijna irritatie op. Wanneer 
bereikt Mona het punt waarop zij haar traditionele gedrag weet te 
doorbreken? De auteur geeft de lezer inzicht in diens eigen patronen. 
Ze maakt met deze gevoelige roman de verwachtingen meer dan 
waar. 

Prometheus, 2014, 381 p.

Kom hier dat ik u kus
Op de Beeck, Griet



51

Bundel met elkaar verbonden verhalen 
over de bewoners van een oud dorpje 
in het noorden van Israël. Een dorp 
omgeven door wijn- en boomgaarden, 
waar de mensen gedeeltelijk van het 
land leven en gedeeltelijk hun brood 
verdienen met het weekendtoerisme. 
Ieder verhaal bevat een mooi psycho-
logisch portret van een bewoner tegen 
de achtergrond van het dorpsleven. 
De burgemeester gaat op zoek naar 
zijn plotseling verdwenen vrouw, een 
17-jarige jongen is verliefd op de bijna 
twee keer zo oude dorpsbibliotheca-
resse, een huisarts wacht tevergeefs op 
haar lievelingsneef. Sommige bewo-
ners, zoals de Arabische student, vind je in meer verhalen terug. Goed 
geschreven, poëtisch en liefdevol geschreven dorpskroniek. Met een 
paar scènes, subtiel en suggestief, schetst Oz hele levens. Tezamen 
brengen die een heel Israëlisch dorp tot leven. Amos Oz (1939) wordt 
beschouwd als een van de grootste hedendaagse schrijvers. Daar-
naast heeft hij zich altijd ingezet voor de Vrede Nu beweging in Israel. 
Hij wordt al jaren gezien als kansrijke kandidaat voor de Nobelprijzen 
voor literatuur en vrede. 

De Bezige Bij, 2009, 239 p.

Dorpsleven
Oz, Amos
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De nieuwe grote roman van Amos 
Oz (1939) is het verhaal van een op-
onthoud in 1959. Nadat zijn geliefde 
hem heeft verraden, zijn financiële 
ondersteuning van zijn ouders is beëin-
digd en hij vastgelopen is in zijn studie, 
reageert de 25-jarige idealistische 
SjmoeëlAsj op een annonce. In een 
eigenaardig huis in Jeruzalem (prachtig 
beschreven), waarin kamers zich een 
voor een voor hem openen, verzorgt 
hij een oude man en praat eindeloos 
met hem. Haast essayistische visies 
op idealisme, religie en de staat Israël 
zijn er. De bekoorlijke en dwingende 
schoondochter van 45 die haar man in 
de Onafhankelijkheidsoorlog op gruwe-
lijke wijze verloor, trekt Sjmoeël aan. Haar inmiddels overleden vader, 
een Joodse leider, is terzijde geschoven vanwege verraad; hij ging de 
dialoog aan met de Arabieren. Intussen verdiept de visie van Sjmoeël 
op Jezus en Judas (vanuit joods perspectief; voordien zijn afstudeer-
onderwerp) zich. Verraad en idealisme krijgen op diverse niveaus 
gestalte. Een ideeënroman, een historische en psychologische roman 
met personages waarvan je als vanzelf gaat houden.

De Bezige Bij, 2015, 392 p.

Judas 

Oz, Amos
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Het huwelijk van Sylvia Plath (1932-
1963), de Amerikaanse dichteres en 
schrijfster van de autobiografische ro-
man ‘The belljar’, met de Engelse dich-
ter Ted Hughes (1930-1998) klonk als 
een sprookje, maar de bipolaire stoor-
nis van Plath en Hughes’ relatie met de 
dichteres AssiaWevill verstoorden hun 
relatie zodanig dat Plath uiteindelijk 
zelfmoord pleegde. Door bewonde-
raars van Plath werd Hughes later vaak 
gezien als de oorzaak van haar veel te 
vroege dood en als zodanig verguisd; 
zelf heeft hij nooit op die beschuldigin-
gen gereageerd, maar in deze fictieve 
autobiografie geeft Connie Palmen 
hem alle ruimte om zijn kant van het verhaal te vertellen. Hoewel we 
hier veel over Hughes’ persoonlijkheid leren, gaat de roman toch ook 
weer vooral over Plath: haar fixatie op haar overleden vader, haar 
verstikkende liefde, haar impulsieve gedrag, haar bipolaire stoornis in-
clusief enorme woede-uitbarstingen, haar poëzie en haar incidentele 
doodsdrift. Een boeiend psychologisch portret, zeer goed en bloemrijk 
geschreven en met een fascinerende persoonlijkheid als onderwerp. 

Prometheus, 2015, 267 p.

Jij zegt het
Palmen, Conny
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Biografie van Clementine Hozier (1885-
1977), echtgenote van Sir Winston 
Churchill. De beroemde Engelse staats-
man was vooral in de Tweede We-
reldoorlog een symbool van moed en 
kracht. Minder bekend is dat hij zwaar 
steunde op zijn echtgenote, die hij 
‘zij wier bevelen opgevolgd moeten 
worden’ noemde. Veel meer dan een 
verlengstuk van haar echtgenoot, is zij 
niettemin door historici over het hoofd 
gezien. Clementine was van adellijke 
afkomst en trouwde in 1908 met de tien 
jaar oudere Churchill. Het paar was bij-
na zestig jaar samen. De biografie volgt 
haar tijdens haar huwelijk, dat diepe 
dalen kende, maar ook een geslaagde 
combinatie bleek. ‘Clemmie’ haalde niet alleen haar man uit de put 
tijdens politieke crises, maar gaf hem wijze raad, die de weg baande 
naar zijn succesvolle premierschap. De auteur, politiek verslaggeef-
ster, schrijft met bewondering over Clementine, maar is tevens kritisch. 
Als moeder had zij soms een moeizame relatie met haar kinderen. 
Evenwichtige biografie die de hoofdpersoon recht doet.

Karmijn Uitgeverij, 2017, 448 p.

Clementine: een leven met Winston Churchill 

Purnell, Sonia 
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Het werk van de Nederlandse roman-
cier, toneelauteur en scenarioschrijfster 
(1955) werd meermaals genomineerd, 
onder andere voor de Libris Literatuur 
Prijs en de AKO Literatuurprijs. In deze 
maatschappijkritische roman volgt ze 
Adam Landau, een gewiekste bedrie-
ger die zich boven de wet stelt. Na 
een terroristische aanslag op de Dam 
werkt hij zich binnen in de organisatie 
Vluchtelingen in Nood. Via een gesle-
pen meesterplan licht hij de organisatie 
voor miljoenen op. Vanaf dan wordt 
hij zelf een reiziger-vluchteling, op weg 
naar Shanghai en daarna naar een 
desolate Noorse fjord. Zijn pad kruist 
dat van de flamboyante fotografe Lili die hij al snel als de vrouw van 
zijn leven ziet. Uiteindelijk overtreft ze hem met haar gewiekste kat-en-
muisspel. Bij momenten expliciteert de auteur de emoties en drijfveren 
van haar hoofdfiguur te sterk, terwijl de lezer genoeg aanwijzingen 
heeft om dit zelf in te vullen, maar deze roman over de rekbaarheid 
van morele grenzen is vlot geschreven, bij momenten erg spannend 
opgebouwd, en kan een breed lezerspubliek boeien

Uitgeverij Atlas Contact, [2019], ©2019, 351 p

Adam
Reisel, Wanda
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Als Birk, de vader van Mikael, verdrinkt, 
volgt een periode waarin rouw, schuld, 
verdriet en onmacht zijn moeder 
steeds verder van hem vervreemden. 
Ze wonen samen met een andere 
man, een visser, op een afgelegen ei-
land boven Schotland. Terwijl er ogen-
schijnlijk weinig gebeurt, verandert heel 
hun leven tot een bijna ondoenlijke 
opgave, met voor ieder van hen hun 
eigen ongeluk dat alle glans weg-
neemt van het ooit idyllische isolement. 
Het wanhopige verdriet bij het verlies 
van een geliefde man en vader is op 
indringende wijze beschreven, waar de 
sfeer van een eiland met een gure en 
eenzame ligging niet weinig aan bijdraagt. Maar door alles heen blijft 
ook de (verloren) liefde voor Birk voelbaar en richten zowel zoon als 
moeder een klein monumentje voor hem op. Winnaar ANV Debutan-
tenprijs 2015. 

De Geus, 2014, 255 p.

Birk
Robben, Jaap
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De Nederlandse auteur (1984) publi-
ceerde poëzie en verhalen voor kin-
deren, maar brak door met zijn meer-
maals bekroonde romandebuut ‘Birk’*. 
Net als de jonge Mikael uit ‘Birk’ woont 
de 13-jarige Brian op een desolate 
plek bij één ouder, die het onmogelijke 
van hem verlangt. Met zijn gescheiden 
vader betrekt Brian een aftandse cara-
van. Zijn oudere broer Lucien zit we-
gens ernstige verstandelijke en fysieke 
beperkingen in een instelling. Als die 
instelling tijdens de zomer gerenoveerd 
wordt, weigert de vader eerst om Lu-
cien tijdelijk op te vangen, tot hij hoort 
over een vergoeding en bedenkt dat 
Brian vakantie heeft. Dus haalt hij Lucien naar de caravan en maakt 
van Brian zijn verzorger. Een titanenklus want Lucien kan niet spreken 
en knalt uit elkaar van frustraties om zijn beperkingen. Hoe schrijnend 
en kansarm de situatie ook is, er groeit een aandoenlijke liefdevolle 
band tussen de broers. De compositie is ijzersterk, de stijl toegankelijk 
maar erg raak en nergens wordt de toon larmoyant. Een verpletteren-
de roman over intense, basale emoties, die een ruim publiek verdient.

De Geus, [2018], ©2018, 316 p

Zomervacht
Robben, Jaap
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Als Connell in januari 2011 zijn moeder 
ophaalt, die werkster is in een landhuis 
in een Iers stadje, treft hij in de keuken 
zijn klasgenote Marianne en hoewel 
ze op school geen contact hebben, 
raken ze nu aan de praat, worden 
verliefd en krijgen een relatie, al komen 
ze uit andere werelden. Connell is enig 
kind van een alleenstaande moeder 
die hem kreeg op haar zeventiende en 
nu werkster is in het huis van de ouders 
van Marianne, die advocaten zijn. Ma-
rianne is een loner die op school geen 
vrienden heeft. Ze zijn dol op elkaar, 
maar omdat Connell zich nooit hele-
maal uitspreekt over zijn gevoelens, 
niet 100% voor Marianne kiest, gaat het steeds aan en uit. Na vijf jaar 
laat ze hem vrij om naar New York te gaan. De verhalen van de Ierse 
auteur (1991) werden genomineerd voor de Sunday Times EFG Short 
Story Award. Ze debuteerde in 2016 met de goed besproken roman 
‘Conversations with friends’ (Nederlandse vertaling: ‘Gesprekken 
met vrienden’). Deze tweede roman beschrijft mooi, maar wel iets te 
uitgebreid het verloop van de relatie en vooral de heel verschillende 
manier waarop beiden daarin staan. Longlist The Man Booker Prize 
2018 en bekroond met de Costa Book Novel Award 2018.

Ambo/Anthos, 2019, 253 p. 

Normale mensen
Rooney, Sally



59

Bij gebrek aan bewijs is Jonathan 
vrijgesproken van een zedenmisdrijf 
met een kind. Hij trekt weer in bij zijn 
astmatische, gelovige moeder die in 
een kustdorp woont. Jonathan is vast-
besloten niet weer de fout in te gaan. 
Hij laat de hond uit, verzorgt zijn zieke 
vis (een muidhond) en werkt gedis-
ciplineerd aan de oefeningen die hij 
van de gevangenispsycholoog heeft 
gekregen als voorbereiding op een 
tbs-behandeling. Zijn routine en vastbe-
radenheid worden aan het wankelen 
gebracht door het tienjarige buur-
meisje, dat uit eenzaamheid en een 
gedeelde dierenliefde steeds zijn nabij-
heid zoekt. IJzersterk geschreven debuutroman in een beklemmende 
atmosfeer, waarin de lezer tegen heug en meug is overgeleverd aan 
het perspectief van Jonathan, dat tegelijkertijd sympathie en weerzin 
oproept. De schrijfster (1973) werkt als forensisch psycholoog in onder 
meer het Pieter Baan Centrum en is journalist en recensent voor NRC 
Handelsblad en Psychologie Magazine. De lovende recensies in on-
der andere de Volkskrant (5 sterren) en Elsevier Magazine (4 sterren) 
zijn volkomen terecht. 

Uitgeverij Podium, 2015, 220 p

Muidhond
Schilperoord, Inge
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De ik-verteller Peter Debauer leest een 
incompleet manuscript over een uit 
de Tweede Wereldoorlog terugge-
keerde soldaat. Hij gaat op zoek naar 
de identiteit van de auteur, die - zo 
blijkt later - zijn doodgewaande vader 
is. De roman begint idyllisch met de 
beschrijving van jeugdvakanties bij 
zijn grootouders, de ontmoeting met 
de vrouw van wie hij gaat houden en 
een succesvolle carrière, maar met 
de zoektocht naar de vader krijgt het 
boek een theoretisch, meer geconstru-
eerd karakter. Een prachtig boek, dat 
tot nadenken stemt.

Cossee, 2006, 298 p.

De thuiskomst
Schlink, Bernhard
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Deze debuutroman van een Vlaamse 
schrijfster (1988) volgt twee sporen via 
om en om geplaatste hoofdstukken. 
De ene plotlijn volgt de gebeurtenissen 
uit de zomer van 2002, wanneer twee 
jongens Pim en Laurens bij het berei-
ken van hun puberteit steeds verder 
gaan om meisjes uit hun dorp zich te 
laten ontbloten en daarbij hun vrien-
dinnetje Eva (de vertelster) voor hun 
karretje spannen. Bij de andere plotlijn 
keert de inmiddels volwassen Eva met 
een groot blok ijs in de achterbak van 
haar auto vanuit Brussel terug naar 
haar geboortedorp. En terwijl we in het 
eerste verhaal ontdekken wat er voor 
gruwelijks met Eva is gebeurd en wat 
Pim en Laurens daarmee te maken hadden, begrijpen we dat Eva bij 
haar terugkeer een soort wraak in petto heeft – maar wat die behelst, 
wordt pas tijdens de laatste pagina’s duidelijk. Zeer goed geschreven, 
met veel details over het trieste gezinsleven van Eva (drinkende ou-
ders, zusje met stoornissen) en een aangrijpende deprimerende sfeer, 
maar ook wel overdadig lang, en met onthullingen van wreedheid 
die sommige lezers geschokt zullen achterlaten.

Das Mag Uitgevers, 2016, 478 p.

Het smelt 
Spit, Lize
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De oude, verwarde moeder van Joost 
breekt haar arm na een lelijke val. In 
dit tiende boek van de auteur (1954) 
vertelt de zoon hoe het haar vergaat 
als zij daarna in ‘zorgland’ terechtkomt. 
Joost, die zichzelf typeert als een watje 
en een dromer, moet alle zeilen bijzet-
ten om zijn moeder te ondersteunen en 
de benodigde zorg te regelen. Dokters, 
verpleegkundigen, zorg-ZZP’ers, ze 
maken dat namelijk niet makkelijk en 
zeker niet vanzelfsprekend. De zorg is 
een ondoorzichtige, bureaucratische, 
soms keiharde wereld, een wereld 
van regels waarachter het gemak-
kelijk wegduiken is. Moeder slaat zich 
er dapper doorheen, met een humor die haar zelden verlaat, alle 
narigheid ten spijt. Het bij vlagen hilarische en schrijnende boek gaat 
niet alleen over de ontluisterende ontoereikendheid van de zorg. Het 
gaat ook over de jeugd van Joost, over het huwelijk van zijn ouders, 
over rouw en verlies. Gebeurtenissen in het heden raken nogal eens 
aan het verleden. Daarin ontmoeten moeder en zoon elkaar op soms 
ontroerende wijze. Een goed geschreven, gelaagd boek, in een mix 
van fictie en waargebeurd. 

Prometheus, 2016, 220 p.

De val van mijn moeder
Timmer, Ernst
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Deze bekroonde en soepel vertaalde 
roman voor een breed publiek van 
de bekende Ierse auteur (1955) met 
als hoofpersoon het titelpersonage is 
gebaseerd op en een ode aan zijn in 
2000 overleden moeder. Nora is we-
duwe en moet vier kinderen, twee 
jongens en twee meisjes, opvoeden. 
Ze verkoopt hun huisje bij de zee en 
krijgt haar oude kantoorbaan terug. 
Toen ze er vroeger werkte, was het al 
een minderwaardige baan voor de 
jonge slimme vrouw en tijdens haar 
huwelijk proefde ze ervan om van haar 
vrijheid te genieten. Daarom weert ze 
zich kranig tegen een bazin die haar 
het leven zuur maakt. We zien knap geschilderd hoe Nora stap voor 
stap in het nogal conservatieve provinciestadje Enniscorthy met val-
len en opstaan haar eigen weg gaat, zonder dat men zich van haar 
afkeert. Ze gaat op zangles en wil in het koor zingen. Ze wordt zeker-
der van zichzelf en weet door dreiging met protest haar zoon Connor 
te redden van een lager klasniveau. Oudste zoon Dolan interesseert 
zich voor fotografie en dochter Aine wordt in die jaren zestig politiek 
bewust (begin van de Troubles). Een prachtboek. 

De Geus, 2015, 378 p.

Nora
Tóibín, Colm 
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De 12-jarige Katelijne groeit als enig 
meisje op tussen zes broers in een 
streng (bevindelijk) gereformeerd 
Zeeuws boerengezin eind jaren tachtig, 
begin jaren negentig. Het intelligente, 
fantasievolle kind voelt zich een bui-
tenbeentje; ze vlucht weg in fantasie 
en verhalen. Kritisch maar ook liefdevol 
geschreven. 

Prometheus, 2009, 219 p.

Dorsvloer vol confetti
Treur, Franca
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Met een groot inlevingsvermogen be-
schrijft Willy Vlautin de confrontaties en 
dromen van zijn jongvolwassen perso-
nages. Naast een realist is Vlautin een 
moralist die zijn lezers een ideaal voor-
houdt: probeer een goed mens te zijn. 
De negentienjarige Horace Hopper 
wil profbokser worden. Als kind (met 
Indiaans bloed) is hij door zijn ouders 
verlaten. Zijn oma vertrouwt hem toe 
aan de Reese’s, een gepensioneerd 
stel dat een ranch runt in een uithoek 
van de staat Nevada. De Reese’s zijn 
dol op de jongen en boer Reese, die 
aan chronische rugpijn lijdt, wil niets lie-
ver dan dat Horace zijn ranch voortzet. 
Maar Horace droomt ervan om profbokser te worden en gaat tot het 
uiterste om die droom te realiseren. Reese voelt aan dat Horace niet 
voor het boksen in de wieg is gelegd, maar ondersteunt hem onvoor-
waardelijk. Als lezer blijf je hopen dat deze roman goed afloopt. Een 
prachtig, menselijk verhaal dat lang nazindert in je geest en je lijf! De 
Amerikaan Willy Vlautin (1967) schreef eerder vier romans (waaronder 
zijn Nederlandse debuut ‘De ruwe weg’* uit 2011).

Meulenhoff, 2018, 297 p.

Laat me niet vallen
Vlautin, Willy
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In april 2013 wordt Johanna met spoed 
opgenomen in het ziekenhuis en raakt 
binnen 48 uur volledig verlamd, waar-
door ze niet meer kan eten, praten en 
ademen. Ze verblijft drie maanden op 
de afdeling intensive care en wordt 
daarna overgebracht naar een revali-
datieafdeling. Het enige waar ze in die 
periode controle over heeft zijn haar 
gedachten. Ze communiceert met 
de verpleging via een tik-bel en met 
haar man en vijftienjarige zoon via een 
A-viertje met de alfabetletters waarbij 
ze met haar ogen knippert bij de juiste 
letter. Tijdens deze zeer zware periode 
is bij de schrijfster het idee ontstaan 
om haar ervaringen in boekvorm te delen, met name voor haar zoon 
voor wie ze destijds niet kon zorgen. Het boek ademt een positieve 
boodschap uit, maar vertelt ook van de pijn, de eenzaamheid en de 
enorme wilskracht van de hoofdpersoon om met haar situatie om te 
gaan. Via een je-perspectief afgewisseld met enkele flashbacks in 
een ik-perspectief wordt de lezer direct betrokken bij het verhaal. De-
buut van literaire kwaliteit gebaseerd op een waargebeurde geschie-
denis.

Uitgeverij Vrijdag, 2017, 231 p.

Buiten blijft het zondag: roman 
gebaseerd op een waargebeurd verhaal
Vrancken, Rita
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Deze briljant geschreven roman speelt 
zich af rond 1855 in het zuiden van de 
VS tijdens de hoogtijdagen van het 
slaventijdperk. De achttienjarige Cora 
leeft al haar hele leven op de katoen-
plantage van de sadistische Rand-
all. Als zij samen met de wat oudere 
Caesar besluit te proberen te ontsnap-
pen, begint zij een tocht die maanden 
in beslag neemt en haar naar zeer 
verschillende werelden voert, van het 
ogenschijnlijk vriendelijke South Caro-
lina tot de verschrikkingen van North 
Carolina waar alle zwarten worden 
opgehangen. De slavenvanger, Ridge-
way, zit haar voortdurend op de hielen. 
Hoewel het fictie is, krijgt de lezer een 
realistisch, helder beeld van de verschrikkingen en wreedheden van 
Amerika voor de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Het wordt 
pijnlijk duidelijk tot wat voor vreselijke dingen de mens in staat is. Fas-
cinerend verhaal. Bekroond met de National Book Award for Fiction 
2016.

Uitgeverij Atlas Contact, 2017, 347 p.

De ondergrondse spoorweg: roman
Whitehead, Colson
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Melancholische en nostalgische roman 
over de zachtaardige vijftiger Paul, 
handelaar in militaria, die al zijn hele 
leven met zijn nuchtere vader Aloïs 
in een boerderij aan de Duitse grens 
woont. Zijn moeder ging er vandoor 
met een aangewaaide Rus toen Paul 
nog jong was. Een gebeurtenis die 
impact heeft op alles wat daarna 
komt. Het dorp waar hij woont, raakt 
langzaam uitgestorven, alleen de Chi-
nees, de Happytaria en de ouderwetse 
kruidenierszaak van zijn beste vriend 
Hedwiges zijn over. De auteur (1967) 
weet de sfeer in het dorp uitstekend te 
treffen, evenals de vriendschap tussen 
beide mannen en de stille wanhoop 
ooit nog iets van hun leven te maken. Het verhaal is levendig, gede-
tailleerd en met compassie verteld. De tragikomische humor verzacht 
het realistische beeld van een leven dat veel vijftigplussers die op-
groeiden in een klein (Oost-Nederlands) dorp zullen herkennen. Een 
hoogtepunt in het oeuvre van de auteur.

De Bezige Bij, 2017, 285 p.

De heilige Rita: roman
Wieringa, Tommy
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De communistische heilsleer van een 
nieuwe samenleving drong persoon-
lijke gevoelens weg. Zo ook bij de 
begaafde Berry Withuis (1920-2009, 
vader van de schrijfster, redacteur van 
‘De Waarheid’ en tevens schaker en 
schaakjournalist. Fascinerend beschrijft 
de schrijfster haar gelovig communis-
tisch milieu, dat zij op afgewogen wijze 
tegen de achtergrond van de Koude 
Oorlog plaatst, waar affectieve relaties 
volledig overschaduwd werden door 
de hoge, onpersoonlijke idealen van 
het communisme. De schrijfster, een 
begaafd historica, heeft zich losge-
maakt van haar milieu, maar nergens 
bezondigt zij zich aan wrok of rancune. 
Zij toont zich een mens en wetenschapster die vóór alles wil begrij-
pen, inzicht wil krijgen in het fenomeen van een totalitaire heilsleer die 
werkelijk niet de minsten in zijn ban wist te krijgen. Tegen deze achter-
grond wil zij zich ook rekenschap geven van de vader-dochterverhou-
ding. Een voorbeeldig geschreven en uiteindelijk ook een liefdevol 
boek.

De Bezige Bij, 2018, 253 p.

Raadselvader: Kind in de Koude Oorlog
Withuis, Jolande

Informatief
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In New York worden vier jongens, begin 
twintig, vrienden voor het leven. Ze 
ontdekken hun seksuele geaardheid, 
werken aan hun carrière en het leven 
lijkt hen toe te lachen. Ondanks de 
nauwe band die ze met elkaar heb-
ben, kan en wil Jude zijn geheimen 
niet met zijn vrienden delen. Hij slaagt 
er niet in zijn verleden te verwerken 
en het lijkt erop dat ontsnapping aan 
de demonen uit zijn jeugd onmogelijk 
is. De lezer wordt meegenomen naar 
een duistere wereld van kindermisbruik. 
Hij realiseert zich dat het onmogelijk is 
de wonden die ontstaan zijn door het 
misbruik te helen. Deze omvangrijke 
roman die van begin tot eind de lezer overweldigt, is shockerend 
maar ontroert ook door de onvoorwaardelijke vriendschappen. Dit is 
de tweede roman van de auteur (1975) en stond op de shortlist van 
de Man BookerPrize 2015. 

Nieuw Amsterdam Uitgevers, 2016, 751 p.

Een klein leven
Yanagihara, Hanya
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Biografische roman over het leven 
van de Chinese keizerin-regentes Cixi 
(1835-1908). Evenals Jung Chang in de 
biografie ‘De keizerin’ (2013) werd de 
auteur, die eerder schreef over keizerin 
Elisabeth van Oostenrijk, gemotiveerd 
door de negatieve reputatie van de 
hoofdpersoon. Zo zou ze diverse fami-
lieleden hebben vergiftigd. De roman 
begint wanneer Cixi, dochter van een 
lagere ambtenaar, op haar zestiende 
in het Keizerlijke Hof wordt aangeno-
men als concubine van de zesde rang. 
Omdat ze als enige vrouw van de kei-
zer een mannelijke nakomeling baart, 
stijgt haar positie. Met hulp van haar 
trouwe eunuch Kleine An blijft ze op de 
hoogte van alle intriges. Wanneer de keizer sterft, wordt ze samen met 
diens eerste gemalin regentes voor haar zoon. China is een rijk in ver-
val en Cixi staat voor moeilijke beslissingen, waarbij ze soms verstandig 
en vooruitstrevend en soms meedogenloos handelt. Als ook haar zoon 
overlijdt, adopteert ze een neef om aan de macht te blijven. Boei-
ende roman over een eigenzinnige vrouw met een sterk dynastiek 
bewustzijn. Met verantwoording door de auteur. 

Uitgeverij De Arbeiderspers, ©2019, 335 p

Keizerlijk geel
Zandberg, Lucas
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Fryske
titels!
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Hoe verrassend is het wanneer een 
roman die alleen als e-book verscheen 
in 2015 de belangrijkste Friese literaire 
prijs wint? Een terechte bekroning weet 
je als het vernuftig geconstrueerde ver-
haal leest. Vanuit het perspectief van 
achttien verschillende personages ver-
telt de schrijver indringend en tegelijk 
luchtig en humoristisch over het lief en 
leed in een Fries dorpje. En dus komen 
we iemand tegen met pedofiele ge-
voelens, bloeit er een schuchtere liefde 
op, lezen we over borstkanker, een 
heropend dorpscafé, een teruggetrok-
ken kunstenaar en over een stiekeme 
hennepkwekerij met een webshop in 
seksartikelen. Dat alles tegen de achtergrond van een aangekon-
digde wijksanering. Het leven van een aantal getergde dorpelingen 
begint te kantelen als de kleine watermerel – steeds na drie persona-
ges beschreven – zijn tocht van New Foundland bij het Einumer Wiel 
eindigt en gespot wordt door vogelkenners. Dit boek vraagt om een 
vervolg. Een aanrader voor iedereen die houdt van de originele en 
soepele stijl van Froon Akker (pseudoniem van Koos Tiemersma, Tie-
mersma publiceerde een aantal Friestalige romans). 

Elikser Uitgeverij, 2015, 311 p.

Einum
Akker, Froon
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Het boek bevat twee (lange) brieven, 
een die de bekende spionne Mata Hari 
(1876-1917) aan haar advocaat schrijft 
en een van de advocaat aan Mata 
Hari over zijn verdediging en waarom 
hij denkt dat Mata Hari uiteindelijk ge-
fusilleerd is. Margaretha Zelle werd ge-
boren in Friesland en trouwde al jong 
om aan haar nare jeugd te ontsnap-
pen. Het huwelijk mislukt en ze vlucht 
naar Parijs waar ze als exotische danse-
res de naam Mata Hari aanneemt. Ze 
heeft veel succes, beschermers en min-
naars. Als haar succes minder wordt, 
krijgt ze een uitnodiging om in Duitsland 
op te treden. Door het uitbreken van 
de oorlog gaat dat niet door, maar 
men vraagt wel of ze wil spioneren voor de Duitsers. Terug in Frankrijk 
geeft ze dit meteen door aan de Fransen en wordt ze beschouwd als 
dubbelspion. Uiteindelijk kost dit haar leven. Maar uit de brief van de 
advocaat blijkt dat er geen enkel bewijs was en de veroordeling ge-
baseerd is op vage vermoedens. De enige fout van Mata Hari is dat 
ze zichzelf bleef en niet afhankelijk wilde zijn. Het is een tamelijk korte 
maar bijzonder boeiende roman van de Braziliaanse auteur (1947).

De Arbeiderspers, 2016, 174 p.

De spion 
Coelho, Paulo
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Moeder vindt haar dochter bewuste-
loos in bed met lege pillendozen naast 
zich. De dagen erna, op de Intensive 
Care en thuis, worden bepaald door 
de vraag ‘waarom’. De moeder leest 
het dagboek van haar dochter, en 
denkt terug aan haar eigen puberja-
ren. Het leven van moeder en dochter 
blijkt parallel te lopen, mede doordat 
ze dezelfde huidziekte hebben. De 
Friese schrijfster (1954), die vooral be-
kend is van haar kinderboeken, waagt 
zich de laatste jaren aan romans voor 
volwassenen. Voor haar ‘Sitebuorren’ 
kreeg ze de Rink van der Veldeprijs. Ze 
slaagt erin de lezer tot het einde van 
het verhaal mee te nemen, hoewel haar stijl nogal uitleggerig is. Er 
wordt niet veel aan de fantasie van de lezer overgelaten. Het thema 
‘psoriasis - de schaamte - en hoe de omgeving op de ziekte reageert’ 
kan voor iemand met dezelfde kwaal veel herkenning opleveren. 

Afûk, 2011, 160 p.

Skamte
Peanstra, Auck
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Twee zestigers worden na veertig jaar 
geconfronteerd met een man waar-
aan ze beide met afschuw aan terug-
denken. Wat ze met deze man mee-
gemaakt hebben in hun studententijd 
loopt als een rode draad door de 
beschrijving van de jaren dat zij elkaar 
leerden kennen.

Afûk, 2017, 256 p.

It sinfol bestean
Verf, Willem


