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Boekenproeverij
Over pareltjes uit onze collectie
Naast alle populaire titels die in de lijsten van kranten en tijdschriften
staan, laten we deze avond juist de ‘pareltjes’ van onze collectie zien.
Onze gasten bespreken de mooiste boeken. Titels die heel geschikt zijn
voor leeskringen maar ook voor mensen die op zoek zijn naar bijzondere
boeken!
De allernieuwste titels staan dus bewust niet in dit boekje. Wel titels die
voldoende voorradig zijn bij de Bibliotheek Gelderland Zuid en Dekker
v.d. Vegt, en die niet al te dik zijn. Bij iedere titel is ook aangegeven of
er in onze databank een romananalyse beschikbaar is omdat die door
veel leeskringen gebruikt worden.

Met dank aan:
Heidi Koren, presentatie
Ad Hendrix, klantadviseur Bibliotheek De Marienburg
Max Hermens, literatuurwetenschapper
Wieke Rommers, boekverkoper Dekker v.d. Vegt
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Abdolah, Kader
Het pad van de gele slippers

Tip leeskring

De schrijver krijgt van Sultan, een bevriende
landgenoot, een manuscript met de opdracht er een
boek van te maken. Het verhaal begint
sprookjesachtig. Als Sultan ouder wordt, gaat hij naar
Teheran en wordt filmregisseur. De ayatollah komt aan
de macht. Sultan filmt voor de geest van het
vaderland, alles en overal. Weer wordt hij gevraagd
door rebellen, weer helpt hij hen de leider van Iran van
de troon te stoten. Sultan vlucht naar Nederland en
wordt door Iraanse organisaties wereldwijd
uitgenodigd. Hij is dé revolutionaire regisseur. Door
zijn films kunnen gevluchte Iraniërs zich hun vaderland
herinneren. Geromantiseerd levensverhaal van de
Iraanse regisseur Saeed Soltanpour. Een vertelling vol
aandacht voor het kleine en eenvoudige, waarin de
harde realiteit soms keihard toeslaat en soms verpakt
zit in details.
2018, 448 p. Nederlandse roman

Adichie, Chimamanda N.
Amerikanah

Tip van
Max

Ngozi Adichie (*1977) heeft het talent om zo te
schrijven dat ze gelezen wordt door iedereen: Chinese
meisjes, Zweedse mannen en Amerikaanse vrouwen.
De Nigeriaanse schrijfster heeft met deze roman weer
een interessant boek toegevoegd aan haar oeuvre. Het
is een slim in elkaar gezette roman, die twee verhalen
door elkaar heen weeft. Het ene verhaal is dat van de
succesvolle jonge Nigeriaanse vrouw Ifemelu, die in
Amerika gaat studeren en werken. Het andere verhaal
laat haar oude vriendje Obinze zien, die Engeland
uitgezet wordt en terug in het bruisende Nigeria
steenrijk wordt. Ze raken elkaar kwijt, en komen
misschien weer bij elkaar, maar dat liefdesverhaal is
slechts een kapstok voor een moderne roman met
ingevlochten blog-elementen en verhalen over
zelfmoord, haar en ras. Obama wordt in de roman
president - en ook verder schetst Adichie een mooi
energiek tijdsbeeld, zowel van Nigeria als Amerika.
2013, 508 p. Vertaalde roman
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Ahern, Cecelia
Zo word je verliefd
Christine Rose, eigenares van een uitzendbureau in
Dublin, treft op een koude winteravond Adam Basil
aan die een einde aan zijn leven wil maken door van
een brug te springen. Het lukt haar hem van zijn plan
te weerhouden en ze neemt zich voor hem binnen
twee weken – tot de dag van zijn 35e verjaardag ervan te overtuigen dat zijn leven zin heeft. Ze
probeert met haar obsessie voor zelfhulpboeken
positieve dingen met Adam te doen die soms verkeerd
uitpakken. Een roman die de aandacht van de lezer
weet vast te houden. Het vlot te lezen verhaal kent
humor en heeft een te verwachten maar toch
verrassend slot.
2014, 333 p. Vertaalde roman

Archem, Johanne A. van
Zwarte zomer
Vincent van Zuijlen uit Enschede krijgt in 1939 van
zijn vader bericht dat zijn oudste broer Arnoud
zelfmoord heeft gepleegd. Maar van
bejaardenverzorgster Loes Borkink hoort hij acht jaar
later dat Arnoud in 1943 zijn ouders nog heeft
bezocht in Deventer, waar ze in een bejaardenhuis
wonen. Het prikkelt zijn nieuwsgierigheid, maar zijn
ouders hebben het contact met Vincent verbroken,
van hen krijgt hij geen informatie. Ook
opsporingsambtenaar Harry van Wetering zoekt naar
Arnoud vanwege diens oorlogsverleden. Loes, Vincent
en Harry proberen de puzzelstukjes van Arnouds
verleden compleet te krijgen, hoewel ze weerhouden
worden door mensen die niet willen dat er in dat
verleden gegraven wordt. Een familieroman die boeit
door het verhaal in combinatie met een goede
historische onderbouwing. De schrijfster (1947) heeft
al een groot aantal romans op haar naam staan.
2016, 215 p. Nederlandse roman
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Boschwitz, Ulrich
De reiziger
Semi-autobiografische, levensechte, beklemmende en
deprimerende emigrantenroman van de bovenste
plank over de ervaringen van de Duits-joodse
koopman Otto Silbermann. Nog kort daarvoor een
gerespecteerd burger, wordt hij door de pogroms van
november 1938 (Kristallnacht) niet alleen gedwongen
om zijn huis ver onder de waarde te verkopen, maar
vindt er ook een aanslag op zijn woning en gezin
plaats. Als een vogelvrij verklaarde vlucht hij en reist
hij doelloos met de trein door Duitsland. Maar al snel
sluit het net zich om hem heen. Het zijn vooral de
gesprekken en vertwijfelender wordende gedachten
van Silbermann waarmee de auteur (1915-1942) een
genuanceerd en levendig beeld schept van een
vogelvrij man, die uiteindelijk niemand meer
vertrouwt.
2018, 224 p. Vertaalde roman

Bracht, Mary Lynn
Witte chrysant
Hana woont met haar ouders en zusje Emi op het
eiland Jeju in Korea. Het is 1943 en het land is bezet
door Japan. De haenyeo, vrouwelijke duikers,
proberen hun kostje uit zee bij elkaar te scharrelen.
Hana duikt al mee, terwijl haar zusje op het strand
speelt. Als een Japanse soldaat het strand oploopt,
leidt Hana hem af zodat hij haar zusje niet ziet. De
man neemt Hana mee en verkoopt haar aan een
bordeel. Er volgt een verschrikkelijke tijd voor Hana,
waarin ze dagelijks verkracht wordt door tientallen
soldaten. De gedachte aan haar zusje houdt haar op
de been. Ze probeert te ontsnappen, maar welk lot
wacht haar dan? Bijna zeventig jaar later is haar zusje
Emi nog steeds op zoek naar de waarheid over haar
zus. Ontroerend verhaal en interessante kijk op een
deel van de Koreaanse geschiedenis dat onderbelicht
is gebleven.
2018, 384 p. Vertaalde, psychologische roman
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Chabon, Michael
Maangloed
De Amerikaanse auteur (1963) verbindt in deze roman
een Joodse familiegeschiedenis met grote
gebeurtenissen uit de twintigste eeuw zoals de
Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de
ruimtevaart. Aan het sterfbed van zijn grootvader
luistert schrijver ‘Mike’ Chabon naar zijn
levensverhaal; hij krijgt het verzoek er een afgerond
verhaal van te maken met ‘mooie metaforen’. Onder
invloed van zware pijnstillers blikt de grootvader met
een vloed van woorden terug op zijn leven. Met dit al
dan niet verzonnen levensverhaal vertelt de auteur
het verhaal van een eeuw: complex, soms magisch,
grillig en pijnlijk. De wereld is niet te begrijpen, wist
zijn grootvader al, alleen te vertellen. En dat doet hij
subliem!
2017, 406 p. Vertaalde roman
Romananalyse

Cognetti, Paolo
De buitenjongen
Reisverhalen, van mensen die hun stadsleven achter
zich laten en de bergen ingaan, brengen de ik-persoon
uit hartje Milaan op het idee een hut op een afgelegen
plek in de Alpen te huren. Hij wil daar in afzondering
leven en het schrijven weer oppakken. Tijdens lange
bergwandelingen komt hij tot zichzelf. Op een dag
brengt hij weggelopen koeien terug naar hun eigenaar
en zo begint een bijzondere vriendschap tussen hem
en een herder. De literatuur over de bergen en zijn
eigen ervaringen geven hem weer inspiratie om te
schrijven. Verhaal over de invloed van de natuur en
het leven in afzondering op geest en lichaam. De
kracht zit niet in de plot, maar in de beschrijving van
de psychologische ervaringen van de ik-persoon. Door
de lange volzinnen heb je tijd nodig om aan de stijl te
wennen en in het verhaal te komen. Mooie
beschrijving van vriendschap en natuur en met citaten
uit de literatuur over leven in de bergen. De schrijver
baseert zich op eigen ervaringen; vriendschap en
bergleven spelen een grote rol in zijn werk.
2018, 160 p. Vertaalde, psychologische roman
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Essen, Rob van
De goede zoon
De ik-verteller, een zestigjarige auteur 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 nieuwe boek wordt
afgewezen door zijn uitgever. Dan duikt een oudcollega 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.
Gedurende 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) schrijft een vlot lezende grillige
sciencefictionroman die amuseert en irriteert. Een
roman over identiteit en over literatuur dat ontroert in
de beschrijving van het verdriet van een zoon om zijn
overleden moeder.
2018, 381 p. Nederlandse roman
Romananalyse

Fallada, Hans
Alleen in Berlijn

Tip van
Ad

Een Berlijns echtpaar dat het bericht krijgt dat hun
zoon voor de Führer is gevallen, besluit verzet te
plegen door middel van het verspreiden van
briefkaarten met teksten die het naziregime hekelen.
Tegelijk met de beschrijving van de wat hulpeloze,
nauwelijks effectieve verzetsactiviteiten van het
moreel hoogstaande paar wordt een beeld geschetst
van de angst, de onderdrukking en de
gecorrumpeerdheid van de doorsnee burger en de
bruutheid van de nazi’s in Berlijn tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Deze roman uit 1947 leest als een
detective, door de perspectiefwisseling die verspringt
van het echtpaar naar de laconieke met opsporing
belaste rechercheur van de Gestapo. Realistisch
zonder grote woorden of sentimentaliteit, met een
ondertoon van humor geschreven. Een boek over
gewone, fatsoenlijke burgers in een samenleving vol
dreiging. Een bijzondere roman die gebaseerd is op
een historische gebeurtenis. Voor een groot publiek!
2017, 510 p. Vertaalde oorlogsroman
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Fenwick, Liz
Een affaire in Cornwall
Nadat Jude vlak voor de huwelijkssluiting haar
verloofde en haar familie verbijsterd achterlaat, vlucht
ze naar Cornwall. Hier vindt ze een baan op een
prachtig maar vervallen landgoed, waar ze de
bibliotheek op orde moet brengen. Ze ontdekt
dagboeken die een geheim onthullen en over een
verborgen schat spreken. De eigenaar Tristan wil het
landgoed echter verkopen. Het gaat hier om een
romantisch verhaal, maar vooral over vergeven en
opnieuw beginnen. Jude worstelt nog steeds met de
dood van haar zus en Tristan met de zelfmoord van
zijn moeder. Beiden voelen zich schuldig. Verder zijn
er aantrekkelijke beschrijvingen van Cornwall waar de
schrijfster een tweede huis heeft. Het verhaal is te
vergelijken met romans van Santa Montefiore. Het is
ontspannend, vlot geschreven, je leert iets over
andere streken of beroepen, en is bovendien
romantisch.
2014, 333 p. Vertaalde roman

Ferrante, Elena
De geniale vriendin
Deze roman is het eerste deel van een reeks van de
Italiaanse auteur over het leven van twee
Napolitaanse meisjes. Zij groeien op in een levendige
achterbuurt, vol kleurrijke en gewelddadige
personages, maar ook vol armoede en onwetendheid.
Lila is de intelligentste van de twee, maar zij kan
wegens haar armoede geen middelbare studies
aanvatten. Zij is ongemanierd en onsympathiek, 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 belangrijk 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 bildungsroman, met op de
achtergrond de geschiedenis van Napels en Italië.
2013, 334 p. Vertaalde roman
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García Márquez, Gabriel
Honderd jaar eenzaamheid

Tip van
Max

De beroemdste roman van de Colombiaanse winnaar
van de Nobelprijs voor literatuur 1982. José Arcadio
Buendia is 24 als hij het dorp Macondo sticht, ergens
in Zuid-Amerika. Op zeer hoge leeftijd sterft hij als
krankzinnige. Zijn zoon Aureliano neemt de leiding
over en vol verlangen om sociale misstanden te
verbeteren ontketent hij tal van revoluties. Het dorp
groeit uit tot een stad dankzij een grote
bananenplantage. Stakingen dwingen de firma
echter de exploitatie te staken. Radicale
veranderingen, die in vele generaties Buendia
worden doorgevoerd, zijn niet in staat Macondo te
redden. Een uiterst spannend boek dat in fictie de
trieste realiteit schetst van het Zuid-Amerikaanse
volk.
1972, 460 p. Vertaalde roman

Gerritsen, Esther
De trooster
In een klooster komen met Pasen veel gasten. Gast
Henry zoekt contact met de beheerder, de eerste die
hem wegwijs maakt in een geloofswereld die hem
vreemd is. Henri blijkt gevlucht en staat afwijzend
tegenover bezoekende ex. Beheerder Jacob geniet van
de onverwachte aandacht en wil alles doen om Henri
te helpen. Jacob is het ik-personage en via zijn
gedachten worden religieuze gedachten verwoord.
Niet alleen zijn twijfel ook zijn liefde voor Jezus en
Maria. Hij is een buitenstaander, een vreemde binnen
het kloosterleven en ook in de wereld. Mismaakt, geen
vrienden, geen vrouw. Henri wordt eveneens
overtuigend neergezet. Toegankelijk taalgebruik. Een
wijs boek. Fijnzinnig geschreven worsteling met geloof
en moderne wereld.
2018, 288 p. Nederlandse roman
Romananalyse
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Giordano, Paolo
De hemel verslinden
Teresa gaat elke zomer met haar vader bij haar oma
in het Italiaanse Speziale logeren. Ze ontmoet daar
drie halfbroers, die naast haar oma in een
boerenhoeve wonen, een zeer nauwe band met elkaar
hebben en voor haar heel belangrijk worden. Met één
van de jongens, Bern, krijgt ze op 17-jarige leeftijd
een relatie en elk jaar ontmoeten ze elkaar weer,
totdat Bern plotseling verdwijnt. Als haar oma
overlijdt, ziet ze Bern weer op de boerenhoeve en
gaat er met hem en vier anderen wonen. Ze vormen
er een ecologische, zelfvoorzienende gemeenschap.
Later blijven Teresa en Bern samen op de hoeve
wonen. Ze hebben een kinderwens, maar deze wordt
niet vervuld en dat zorgt uiteindelijk voor het
verbreken van hun relatie. Vanaf het begin word je als
lezer ondergedompeld in deze intense, prachtig
geschreven roman. De perspectiefwisselingen tussen
Teresa en één van de halfbroers zorgt voor vaart en
onverwachte wendingen in het verhaal.
2018, 459 p. Vertaalde, psychologische roman
Romananalyse

Gowar, Imogen Hermes
De meermin en de courtisane
Handelaar Jonah Hancock wordt op een avond verrast
door een van zijn kapiteins. Die heeft overzees iets
unieks bemachtigd: een zeemeermin. Jonah besluit de
zeemeermin tentoon te stellen als curiositeit. Dit
opent deuren in verschillende sociale kringen en zo
ontmoet hij de innemende Angelica Neal. Angelica is
een courtisane met grote ambities. Een onverwachte
band ontstaat tussen de twee hoofdpersonen, met
bijzondere gevolgen. Het verhaal heeft een
realistische setting met beschrijvingen van het 18e
eeuwse London, met een stukje fantasy en
mythevorming erin verweven. Met korte intermezzo’s
vanuit het perspectief van de zeemeermin, wat
bijdraagt aan een licht onbehaaglijk, mysterieus
gevoel. De schrijfstijl is de grootste kracht van het
boek en doet denken aan die van Jane Austen, maar
dan in een iets vlotter, moderner jasje.
2018, 574 p. Vertaalde, historische roman
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Heijden, A.F. Th. van der
Mooi doodliggen
Uitgangspunt voor dit verhaal is de gefingeerde moord
in mei 2018 op de Russische journalist Babtsjenko, in
deze roman Grigori Moerasjko geheten. Moerasjko wil
Rusland aanklagen voor het neerhalen van vlucht
‘MX17’. Vanwege bedreigingen is hij met vrouw en
kinderen naar Oekraïne gevlucht. Omdat hij ook daar
niet veilig is, bedenkt hij samen met de geheime
dienst in Kiev een bizar plan: een gefingeerde moord
gevolgd door zijn crematie. Tijdens de nacht die hij
levend in het mortuarium doorbrengt, wordt hij door
twijfels overvallen. Hij ontsnapt en verschijnt de
volgende dag op de persconferentie over zijn dood.
Iedereen keert zich van hem af: zijn vrouw voelt zich
verraden en zijn collega’s beschuldigen hem van
nepnieuws. De enige die hem blijft steunen, is zijn
vriend Natan Haandrikman, een Nederlandse
oorlogsfotograaf. Proloog van een aangekondigde
roman over de MH17-ramp.
2018, 368 p. Nederlandse roman

Hillenbrand, Tom
De koffiedief
De jonge Engelse meestervervalser Obadiah Chalon
wordt eind zeventiende eeuw geprest door de VOC om
voor hen koffieplanten te stelen uit wat nu Jemen
heet. De plantages daar worden echter bewaakt door
de Turken. Daarom moet hij een sterk team zien te
vinden, waarin ieder zijn speciale bekwaamheden
heeft. Hij vindt een schipper, een Italiaanse geleerde
tuinier die in Turkije gewoond heeft, een Franse
hugenoot en een fraaie dame die zich in allerlei
gedaantes kan vermommen. Als hij met veel moeite
een meesterdief aan het groepje weet toe te voegen,
is de enige die nog ontbreekt een Sefardische Jood die
in Turkije woont. Samen maken zij de meest
gevaarlijke situaties mee. Het geheel is overladen met
feiten, personen en uitvindingen, die ieder aangeven
hoe goed de auteur zich gedocumenteerd heeft. Als
lezer krijg je een boeiend geheel voorgeschoteld. Het
bevat een lijst van personen en een verklarende
woordenlijst.
2017, 446 p. Vertaalde, historische roman
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Hofstede, Bregje
Drift
Bregje Hofstede (1988) schrijver, journalist en
columnist bij De Correspondent debuteerde in 2014
met de roman 'De hemel boven Parijs'. In 'Drift'
onderzoekt Hofstede de relatiebreuk met haar
middelbare schoolliefde. Op een winteravond verlaat
zij het echtelijke appartement in Brussel, met in haar
rugzak de dagboeken die zij gedurende de relatie
heeft bijgehouden. Zij probeert er achter te komen
waar en hoe het is misgegaan. Zij gebruikt daarvoor
haar dagboeken, een logboek dat haar ouders over
haar jeugd bijhielden en haar ongepubliceerde
debuutroman 'Welp'. De verschillende verhalen zijn
slim in elkaar gevlochten en laten steeds een andere
kant van de hoofdpersoon Bregje Hofstede zien. Na
een zwerftocht van 40 dagen door de stad,
overnachtend op verschillende adressen, trekt zij de
conclusie dat het niet goed meer zal komen.
2018, 296 p. Nederlandse, psychologische roman
Romananalyse

Iturbe, Antonio
De bibliothecaresse van Auschwitz
Dita Dorachova (Praag, 1929) kwam in 1944 in het
concentratiekamp Auschwitz terecht. In haar barak
richtte Fredy Hirsch een schooltje op. Boeken waren
verboden door de nazi's, er mocht alleen gespeeld
worden. De acht boeken waaruit de bibliotheek van
het schooltje bestond waren dus levensgevaarlijk.
Dita Dorachova bewaarde de boeken onder haar
jurk. De Spaanse schrijver Antonio Iturbe (1967)
kwam dit verhaal op het spoor in een boek van
Alberto Manguel. Hij raakte gefascineerd, zocht
Dorachova op en schreef deze toegankelijke roman.
Hij bleef daarbij dicht bij de feiten en bij de
getuigenissen die hij gebruikte. In een bijlage
beschrijft de auteur hoe het diverse personen verder
verging; ten slotte volgt geraadpleegde literatuur.
2013, 413 p. Vertaalde roman
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Jonasson, Jonas
De 100-jarige man die uit het raam klom en
verdween
De hoofdpersoon is Allan, die op zijn honderdste
verjaardag het door hem zo gehate
bejaardencentrum ontvlucht. Bij het busstation
ontvreemdt hij een zware koffer, die gevuld blijkt te
zijn met een grote hoeveelheid door criminele
activiteiten vergaard geld. In het vervolg van dit
meesterlijk gecomponeerde verhaal openen zowel
de politie als diverse criminelen en anderen in het
geld geïnteresseerden de jacht op hem. Dat brengt
Allan er niet van af om tijdens zijn tocht door
Zweden terug te kijken op een avontuurlijk leven,
waarin hij betrokken was bij een grote hoeveelheid
historische gebeurtenissen. Het met spanning,
(zwarte) humor en absurditeit gevulde en uitstekend
vertaalde verhaal leest in een ruk uit. Een heerlijk
boek.
2011, 358 p. Vertaalde roman
Romananalyse

Joris, Lieve
Terug naar Neerpelt
Door middel van flashbacks verhaalt de schrijfster
(1953) van haar jeugd in de jaren zestig en zeventig
in het Vlaamse dorp Neerpelt, waar ze opgroeide in
een tamelijk welvarend katholiek gezin van negen
kinderen. Centraal in haar verhaal staan haar ouders
en grootmoeder, maar vooral haar artistiek begaafde
en verslaafde broer Fonny, wiens lotgevallen en de
reacties van zijn omgeving hierop uitvoerig worden
beschreven, en waarmee de schrijfster haar eigen
levensgeschiedenis verweeft.
2018, 256 p. Nederlandse roman
Tip leeskring
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Joukhadar, Jennifer Zeynab
De kaart van zout en sterren
Na de dood van haar vader keert de 12-jarige Nour in
2011 vanuit New York met haar moeder en zussen
terug naar Homs in hun geboorteland Syrië, waar
moeder de kost verdient als kaartenmaker. Nour vindt
houvast in de verhalen die haar vader vertelde, vooral
de legende van de middeleeuwse, heldhaftige Rawiya.
Als hun huis gebombardeerd wordt, slaat het gezin,
samen met een oom, op de vlucht. Ieder hoofdstuk
wordt voorafgegaan door een deel van de legende,
waardoor de vaak gruwelijke gebeurtenissen in het
heden in een groter perspectief geplaatst worden en
het boek als geheel, ondanks de wrede hedendaagse
realiteit, toch iets sprookjesachtigs krijgt. Als Nour en
een van haar zussen op de vlucht gescheiden raken
van de anderen, wijst de enige kaart die moeder heeft
kunnen redden, hun de weg. Deze ontroerende roman
die op een prachtige manier invoelbaar maakt wat het
betekent om een vluchteling te zijn, is het debuut van
de Syrisch-Amerikaanse auteur (1988).
2018, 407 p. Vertaalde, oorlogsroman

Marías, Javier
Berta Isla
Tijdens haar middelbare schooltijd in Madrid in de
tweede helft van de jaren zestig leert Berta Isla haar
toekomstige echtgenoot kennen, Tom Nevinson, zoon
van een Britse vader en een Spaanse moeder. Door
een ongelukkige samenloop van omstandigheden gaat
Tom tegen zijn wil werken voor de Britse Geheime
Dienst. Berta weet niets van het werk dat hij doet. Ze
twijfelt op een gegeven moment zelfs of haar man nog
wel haar man is. De auteur maakt gebruik van lange
volzinnen met een prachtige cadans waarin de
verteller op betoverend minutieuze wijze observeert,
opinieert en psychologiseert. Met deze roman bewijst
Marías opnieuw met glans dat hij met groot verschil
Spanjes interessantste schrijver van nu is.
2018, 572 p. Vertaalde, psychologische roman
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McEwan, Ian
Aan Chesil Beach
In een hotel aan de kust van Dorset zullen de jonge
Edward en Florence hun huwelijksnacht doorbrengen.
Het is 1962, de seksuele revolutie moet nog komen en
beiden gaan zonder ervaring deze nacht in. Bij Edward
overheerst de verwachting, bij Florence de angst. Wat
mooi had moeten zijn, wordt een mislukking, leidt tot
een pijnlijke confrontatie en het huwelijk is al voorbij
voor het goed en wel begonnen is. McEwan (1949)
geeft in een intieme, kleine roman een beeld van de
vroege jaren zestig. Een tijd bepaald door conventies,
waarin over seksualiteit niet gesproken wordt. Via
terugblikken op het leven van de hoofdpersonen en op
de ontwikkeling van hun relatie toont McEwan hoe zij
gevangen zitten in hun tijd en hoe verschillend zij in
het leven staan.
2018, 152 p. Vertaalde psychologische roman
Romananalyse

Morton, Kate
De dochter van de klokkenmaker
In de zomer van 1862 brengt de talentvolle Edward
Radcliffe met een groepje bevriende jonge
kunstenaars een zomer door in een landhuis aan de
oever van de Thames. Het had een inspirerende,
creatieve tijd moeten worden, maar aan het eind van
de zomer is er een vrouw verdwenen, een andere
doodgeschoten en een diefstal gepleegd. Ruim 150
jaar later vindt de jonge Londense archivaris Elodie
een oude foto van een mooie jonge vrouw uit de
Victoriaanse tijd en een tekening van een mooi oud
huis aan een rivier. Elodie, die op het punt staat te
trouwen met een onmogelijke man, gaat op onderzoek
uit. Het hele verhaal door vertellen vele stemmen wat
zich in die 150 jaar in het huis heeft afgespeeld. Rode
draad is Birdie, de overleden dochter van de
klokkenmaker, die nog in het huis rondspookt. Een
vlot geschreven, romantisch, spannend en sfeervol
verhaal over liefde, moord, diefstal en geheimen van
lang geleden.
2018, 544 p. Vertaalde, historische roman
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Moshfegh, Ottessa
Mijn jaar van rust en kalmte

Tip van
Wieke en
Ad

In de herfst van 2000 wordt een vijf jaar eerder aan
Columbia afgestudeerde, nooit bij naam genoemde
jonge kunsthistorica ontslagen door een galerie in New
York om haar toenemend pillengebruik. Ze vindt dat
ze een jaar rust en ontspanning nodig heeft om haar
leven weer op orde te krijgen. Op het oog heeft ze
alles: ze is knap, goed opgeleid en met de erfenis van
haar overleden ouders kon ze een mooi appartement
in New York kopen. Toch is ze niet gelukkig, haar exvriend Trevor ziet ze af en toe, net als vriendin Reva
op wie ze veel kritiek heeft. Met de pillen die ze van
haar slechte psychiater krijgt, wil ze rust, die weinig
lijkt te brengen. Maar een project van kunstenaar Ping
Xi, die ze kent uit de galerie, brengt haar terug bij
zichzelf. In het werk van de Amerikaanse auteur
(1981) staat zwarte humor centraal. Deze uitstekend
geschreven roman geeft veel subtiele, vaak ook
geestige kritiek op de Amerikaanse kunstwereld en
maatschappij.
2018, 320 p. Vertaalde roman

Munro, Alice
Familiestukken

Tip van
Max

Schrijfster en De Groene-recensente Marja Pruis en
haar dochter kozen uit de verzamelbundel ‘Family
Furnishings’ (2014) hun beste verhalen van de
Canadese schrijfster (1931). Hun mailwisseling
daarover vormt de sympathieke en informatieve
inleiding tot deze bundel. Munro’s verhalen blinken uit
door een suggestieve manier van 'ernaast-schrijven':
terloops over heftige gebeurtenissen, uitgebreid over
bijzaken. Inhoudelijk zijn ze, zoals Pruis treffend
karakteriseert: 'op een ingetogen manier wreed'. Een
jonge lerares gaat in een sanatorium lesgeven en
wordt door de geneesheer-directeur verleid en ten
huwelijk gevraagd. Net voor het happy end grijpt de
schrijfster kil en nuchter in. Meedogenloos fileert
Munro gewone (voornamelijk vrouwen) levens op
liefde, bedrog, teleurstelling, angst en drama.
2017, 398 p. Vertaalde verhalenbundel
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Mutsaers, Charlotte
Harnas van Hansaplast

Tip leeskring

De schrijfster (1942, P.C. Hooft-prijs in 2010)
beschrijft hoe zij samen met haar zus eind 2001 hun
ouderlijk huis in Utrecht moest uitruimen na de dood
van haar broer die daar altijd was blijven wonen.
Terwijl zij daarmee bezig zijn, komen onvermijdelijk
herinneringen naar boven aan haar opvoeding en aan
haar ouders, eigenzinnige en afstandelijke mensen die
hun kinderen leerden om altijd hun eigen pad te
volgen, maar die ze in liefde ook wel tekort hebben
gedaan. Dat levert een pijnlijke schets op die niet om
de hete brij heen draait, waarbij het portret van de
vereenzaamde broer een mooie mengeling van
afschuw en medelijden is. Goed geschreven met een
precies vocabulaire.
2017, 306 p. Nederlandse roman

Ng, Celeste
Wat ik nooit eerder heb gezegd
Op een ochtend in 1977 ontdekt Marilyn dat het bed
van dochter Lydia (16) niet is beslapen en dat ze ook
niet op school is gekomen. De politie van Middlewood
(VS) wordt ingeschakeld en hun onderzoek maakt
duidelijk dat Lydia niet de tiener was die ze voor haar
ouders probeerde te zijn: ze was eenzaam en deed
het niet goed op school. Als haar lichaam dagen later
wordt opgedregd uit een meer is de vraag: moord of
zelfdoding? De politie concludeert: zelfdoding, en dan
maken Lydia’s ouders een groeiproces door. De goed
geschreven, spannende en goed vertaalde thriller is,
ook psychologisch, erg goed opgebouwd en laat zien
dat niet-praten over wat belangrijk is een gezin kan
breken.
Tip van
Wieke

2017, 287 p. Vertaalde roman
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Ondaatje, Michael
Blindganger
Vlak na het einde van de Tweede Wereldoorlog laat de
moeder van Rachel en Nathaniel haar kinderen achter
onder de hoede van een onbekende onderhuurder. Ze
noemen deze man De Mot omdat hij vooral ’s nachts
actief is. Via De Mot komen de kinderen in aanraking
met een kleurige 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 betrokken 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.
2018, 320 p. Nederlandse, psychologische roman
Romananalyse

Perry, Sarah
Het monster van Essex

Tip van
Wieke

Engeland, eind negentiende eeuw: een gevleugelde
monsterslang zou in de moerassen bij een dorpje in
Essex zijn gesignaleerd. Ongelukken met mens en dier
in de omgeving worden aan het monster
toegeschreven. De vrijzinnige Londense weduwe Cora
gaat met haar autistische zoon en haar socialistische
vriendin Martha op zoek naar het monster, en naar
fossielen die dan de rage zijn. De plaatselijke dominee
met wie Cora bevriend raakt, gelooft er niet in,
evenmin als in fossielen en Darwin. Zijn aan tbc
lijdende vrouw gelooft in de natuur, de chirurg die
verliefd is op Cora zweert bij de wetenschap, en de
rijke man die valt voor de socialistische Martha, stort
zich op de verheffing van de bewoners van de
Londense sloppenwijken. Een bijzonder sfeervolle,
goed geschreven gothic novel met interessante,
sympathieke personages. Naast fijne vleugjes horror,
romantiek en humor heeft de auteur ook mooi de dan
heersende ideeën over wetenschap, bijgeloof en
socialisme door het verhaal heen geweven.
2017, 432 p. Vertaalde, historische roman
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Pulley, Natasha
De horlogemaker van Londen
Thaniel werkt als telegrafist bij Binnenlandse Zaken in
Londen. Regelmatig zijn er bomdreigingen van de
Fenians, een gewelddadige Ierse nationalistische
groepering. Wanneer Thaniel op een dag thuiskomt
van zijn werk vindt hij een prachtig gouden
zakhorloge op zijn kussen. Een half jaar later redt dit
mysterieuze horloge zijn leven als er echt een
bomaanslag plaatsvindt. Thaniel gaat op zoek naar de
maker en vindt de horlogemaker, het blijkt een
excentrieke Japanse edelman te zijn. Deze Keita Mori
is paranormaal en heeft een mechanische octopus die
sokken verzamelt. Thaniel en de politie vertrouwen
Mori niet, mogelijk zit hij achter de aanslagen. De
twee raken echter bevriend, maar wanneer Thaniel de
jonge wetenschapper Grace ontmoet en met haar
trouwt, komt zijn relatie met Mori opnieuw in het
geding. Dit debuut speelt in Victoriaans Londen en
Japan aan het eind van de negentiende eeuw. In
gedetailleerd meeslepend proza worden de sfeer en
tijdgeest levendig weergegeven.
2017, 350 p. Vertaalde roman

Rich, Roberta
De vroedvrouw van Venetië
Midden in Venetië anno 1575 vinden we de joodse
Hannah Levi, een vroedvrouw, bekend om haar
bekwaamheid bij het ter wereld helpen van baby’s.
Omdat haar man Isaak gevangen zit op Malta, is ze op
zoek naar een manier om zo snel mogelijk het grote
bedrag bij elkaar te krijgen om hem vrij te kopen. Als
haar hulp wordt ingeroepen door een rijke, christelijke
graaf, aarzelt ze niet lang en stemt toe mits hij het
exorbitante bedrag – Isaaks losprijs – wil betalen. De
gevolgen van dat besluit strekken echter verder dan
Hannah had voorzien en zijzelf en de baby raken
verzeild in gevaarlijke situaties. Hannah zet alles op
alles om het leven van haarzelf, de baby en dat van
haar man te redden. Met oog voor historische details
komt de geschiedenis tot leven in een prettig lezende
roman.
2013, 330 p. Vertaalde, historische roman
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Rijneveld, Marieke Lucas
De avond is ongemak
Twee dagen voor kerst waagt Matthies een poging om
via het ijs naar ‘de overkant’ te schaatsen. Hij zakt
door het ijs en sterft. De ouders zwijgen over de dood
van hun zoon. Moeder stopt met eten, vader leest niet
langer voor. De naamloze tienjarige ik-figuur doet haar
jas niet meer uit, zelfs als het hoogzomer wordt. Bij
haar broer Obbe en zus Hanna zoekt ze tevergeefs op
extreme manieren troost. Wanneer de MKZ-crisis
toeslaat, wordt de sfeer in het zwaar gereformeerde
gezin nog beklemmender. Jas doorloopt de diverse
stadia van de rouw: ontkenning, boosheid,
marchanderen, verdriet en depressie en aanvaarding.
De auteur (1991) is schatplichtig aan Jan Wolkers door
bloemrijk taalgebruik, motto, thema van de overleden
broer en rol seksualiteit. Een ontwikkelingsroman in
drie delen: dood Matthies, langzaam uiteenvallen van
het gezin en onontkoombaar einde.
2018, 270 p. Nederlandse roman
Romananalyse

Ringland, Holly
Het verhaal van Alice Hart
Na een ongeluk waarbij haar ouders komen te
overlijden, groeit Alice Hart op bij haar oma. Die heeft
een bloemenkwekerij, waar Alice de rest van haar
jeugd doorbrengt. Langzamerhand komt ze achter de
geschiedenis van haar familie. Deze is niet altijd
prettig en aantrekkelijk en het is voor Alice erg zwaar
om te zien hoe alle gebeurtenissen hebben geleid tot
noodlottige momenten in haar leven. Alice is een nogal
zwijgzaam persoon, maar stille wateren hebben diepe
gronden. Hierdoor krijgt de lezer goed in de gaten wat
haar gevoelens zijn over de situatie. De schrijfster
heeft er duidelijk voor gezorgd dat alle personages uit
meerdere lagen bestaan, dit is duidelijk een
meerwaarde voor het verhaal. Bloemen sieren het
omslag en elk hoofdstuk draagt de naam van een
bloem die er ook bij getekend is en waarvan de
symbolische en letterlijke betekenis worden uitgelegd.
2018, 416 p. Nederlandse roman
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Rosnay, Tatiana de
De familiereünie
Hoosbuien en overstromingen teisteren Parijs, een
stortvloed aan emoties overspoelt de familiereünie van
de Malegardes. De Frans-Britse schrijfster (1961) weet
de verstrengeling van binnen- en buitenwereld weer
overdonderend te peilen. Vader Paul, bomenspecialist,
wordt 70 en dat mag best gevierd worden, vindt zijn
vrouw Lauren. Zij nodigt hun kinderen uit voor een
intiem weekend zonder aanhang: Tilia, woonachtig in
Londen met haar tweede man, een alcoholicus, en
jongere zoon Linden, vermaard fotograaf en
samenwonend met vriend Sacha in de Verenigde
Staten. Naarmate het water stijgt, hele wijken
geëvacueerd worden en de chaos toeneemt, speelt
zich in hun hotel een vergelijkbaar scenario af. Paul
krijgt een attaque, zakt weg in het verleden, Linden
ziet zich geconfronteerd met familiale trauma's en zijn
eigen demonen. Het sociale en materiële bouwwerk
van de mensheid staat op instorten.
2018, 288 p. Vertaalde roman

Saunders, George
Lincoln in de bardo

Tip van
Wieke

In februari 1862, tijdens de Amerikaanse
Burgeroorlog, sterft President Lincolns favoriete
zoontje: de elfjarige Willie. Willie komt terecht in een
soort limbo, de Bardo, waar vele geesten ronddolen
die hun doodzijn ontkennen. In een collage van korte
passages komen deze geesten aan het woord,
afgewisseld met citaten van Burgeroorlog- en Lincolnkenners, historici en biografen, echte en fictieve. De
Bardo is niks voor kinderen, maar omdat de president
zijn zoontje telkens opzoekt in de crypte blijft Willie er
en raakt bevriend met drie van de geesten. Die zijn
bezorgd om Willie en samen met vele medegeesten
nemen zij bezit van Lincolns geest, en vertellen hun
verhalen. Deze experimentele constructie en
bijzondere setting stellen Saunders in staat de chaos
van de Burgeroorlog en de rol van Lincoln en vele
anderen hierin op een geheel nieuwe manier te
beschrijven. Niet makkelijk, maar boeiend en bijzonder
goed geschreven.
2017, 352 p. Vertaalde, historische roman
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Swift, Graham
Moeders zondag

Tip leeskring

30 maart 1924: 'Moeders zondag', de jaarlijkse dag
waarop het Engelse huispersoneel vrij kreeg om
moeder te bezoeken. Een prachtige lentedag, maar het
intelligente 22-jarige dienstmeisje Jane Fairchild is niet
naar haar moeder: ze is vondeling. Ze ligt naakt na te
genieten op het bed van Paul Sheringham, de enige
zoon van een naburige welgestelde familie die niet in
de Eerste Wereldoorlog sneuvelde en met wie zij al
jarenlang een geheime liefdesrelatie onderhoudt. Hij
moet naar een lunchafspraak met zijn
'verstandsverloofde', maar hij haast zich vooralsnog
niet. Beiden realiseren zich de consequenties van de
verloving voor hun relatie. De uiterst gedetailleerd en
zeer sensueel beschreven idylle verhevigt de
hartverscheurende wending die deze 'bijna junidag in
maart' uiteindelijk krijgt. Maar dit verhaal blijft niet
zozeer in herinnering om de plot; wat het onvergetelijk
maakt, is de bedwelmend mooie vertelling.
2016, 158 p. Vertaalde psychologische roman
Romananalyse

Tallent, Gabriel
Mijn allerliefste schat
Het verhaal van een meisje van veertien, Turtle
Alveston, dat samen met haar vader Martin op een
afgelegen plek woont in een onherbergzaam gebied
van de VS. De twee zijn sterk op elkaar aangewezen
en Martin leert zijn dochter allerlei dingen over
overleven in de ruige natuur; ook schietles is een
belangrijk element in haar opvoeding. Zijn liefde voor
Turtle is zo absoluut dat incest er deel van uitmaakt.
Pogingen van goedwillende mensen om Turtle hulp te
bieden, lopen op niets uit, deels omdat Turtle zelf
ambivalent is over haar relatie met haar vader. Er
komt een crisis als Turtle een vriend krijgt en Martin
zijn extreem gewelddadige bezitterigheid toont. Dit is
een meeslepend geschreven boek met poëtische
passages over de natuur, maar de lezer moet wel een
sterke maag hebben, want het geweld en de
incestueuze seks worden tot in detail beschreven.
2018, 496 p. Vertaalde, psychologische roman
Romananalyse
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Terrin, Peter
Patricia
Astrid doet al bellend haar vijfjarig zoontje Louis in
bad als plots haar telefoon in het water valt. Daarmee
is ze van een zeurende klant verlost en is ze ook
onbereikbaar voor haar man David. Alsof de stoppen
bij haar zijn doorgeslagen, verlaat ze huis en kind. Ze
stapt in de auto en gaat rijden. Als ze na een tijdje bij
zinnen komt, vreest ze voor de veiligheid van Louis en
gaat ze terug. Daar staat echter de auto van David. Ze
durft niet naar binnen te gaan. Vanaf dat moment
kijkt ze van buitenaf naar haar leven. Ze mist niets
van dat bestaan, maar verlangt wel naar haar kind. Ze
ziet een opsporingsbericht over zichzelf en later zelfs
een advertentie van haar overlijden. In deel twee is
Astrid weer thuis, maar toch ook weer niet. Ze wordt
als Patricia aangesproken. Je weet niet wat echt of
haar waarneming is. Een multi-interpretabele,
spannende roman van de gelauwerde Vlaamse auteur
(1968).
2018, 240 p. Nederlandse, psychologische roman

Tóibín, Colm
Brooklyn
Eilis Lacey leeft met haar moeder en werkende zus in
Enniscorthy, Zuid-Oost-Ierland, in de jaren vijftig. Veel
kans op werk is er niet, en voor ze het goed beseft
heeft Eilis zich laten overhalen om naar Amerika te
trekken. Daar belandt ze in een pension voor Ierse
dames. Met hulp van de Ierse pastoor die haar
overtocht regelde, begint de voorzichtige en onzekere
Eilis geleidelijk haar weg te vinden. Als ze verliefd
wordt op de Italiaanse Tony, lijkt haar toekomst in
Amerika te liggen. Dan komt het bericht dat haar zus
in Ierland is overleden. Eilis gaat terug en het
vertrouwde leven daar en de belangstelling van een
jongeman maken dat ze begint te aarzelen. Uiteindelijk
is een keuze onontkoombaar. Een zeer menselijk, op
kalme toon verteld, subtiel Iers emigratieverhaal met
een onzekere hoofdpersoon, dat de lezer geleidelijk in
de greep krijgt.
2016, 316 p. Vertaalde, psychologische roman
Romananalyse
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Tolstoj, Leo
Oorlog en vrede
In 2005 verscheen een vroege editie van Tolstojs
'Oorlog en vrede', de zogenaamde oerversie, die de
auteur had afgesloten in 1866. Later heeft Tolstoj toch
nog enkele honderden pagina's aan die versie
toegevoegd, waaronder zijn uitvoerige commentaar op
de geschiedenis die volgens hem niet wordt bepaald
door grote mannen, maar door de wil van de massa.
Een vorstelijke uitgave van een van de allergrootste
romans van de wereldliteratuur die nog steeds
buitengewoon leesbaar is door de superieure stijl en
onnavolgbare beschrijving van personages, veldslagen,
historische gebeurtenissen en familieleven.

Tip van
Max

1966, ±1000 p. (verschilt per uitgave) Vertaalde,
historische roman

Vantoortelboom, Jan
Meester Mitraillette

Tip leeskring

Net als zijn succesvolle debuutroman 'De verzonken
jongen' (2011) speelt dit boek in het Vlaamse dorpje
Elverdinge, maar nu voor en in de Eerste
Wereldoorlog. Het eerste hoofdstuk grijpt direct naar
de keel: de nog jonge David Verbocht staat op het
punt gefusilleerd te worden. In chronologisch
wisselende hoofdstukken lezen we in flashbacks hoe hij
opgroeit in Gent, botst met zijn ouders en als 22-jarige
onderwijzer een speciale band krijgt met één van zijn
acht leerlingen van klas zes, de gevoelige Marcus
Verschoppen. David kan niet integreren in de stugge,
streng-katholieke dorpsgemeenschap, komt wegens
zijn ongeloof in de problemen met de pastoor, belandt
in de gevangenis omdat men hem schuldig acht aan de
verdwijning en dood van Marcus en wordt als de oorlog
uitbreekt door de rechter naar het front gestuurd, waar
hij onder het commando komt van een man die hem
haat: boer Verschoppen. Dan komt de ware aard van
beiden naar boven. Sfeervolle roman met vaak fraai
Vlaams taalgebruik over een goedwillende, kwetsbare
persoon die ten onder gaat aan liefde, noodlot en
schuldgevoel.
2014, 270 p. Nederlandse roman
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Verbeke, Annelies
Dertig dagen

Tip van
Ad

De veertigjarige Senegalees Alphonse Badji is van
Brussel verhuisd naar de Westhoek en heeft zijn
onzekere, onstuimige muzikantenbestaan ingeruild
voor de zekerheid als schilder en behanger en de stilte
van een grensstreek waar ‘de dood het enige is wat in
leven wordt gehouden’. Zijn vriendin Kat voegt zich
enige tijd later bij hem. Omdat hij belangeloos
openstaat voor anderen, wordt hij voor velen een
vertrouwenspersoon, een ‘goeroe voor hun
gemoedsrust’. Al snel blijkt de dualiteit: goed wordt
verdrongen door slecht, een vriend ontpopt zich als
een vijand, zoals ten volle blijkt uit het schrijnende slot
van de roman. Verbeke (1976) is op dreef, met
pakkende verhalen van vaak benepen burgers en
sfeervolle, beeldende beschrijvingen van het stille
landschap, en stelt actuele thema’s als racisme en
vluchtelingenproblematiek op boeiende wijze aan de
orde.
2015, 316 p. Nederlandse roman
Romananalyse

Visser, Carolijn
Selma

Tip leeskring

Slachtoffer van Hitler en Mao. Zo zou het leven van
Selma Vos (1921-1968) kunnen worden getypeerd.
Als joodse Nederlandse moest zij tijdens de oorlog
onderduiken; na de bevrijding ging ze in Cambridge
studeren, waar ze trouwde met Chang Tsao. Met hun
twee kinderen togen ze in 1950 naar China om de
communistische heilstaat mee op te bouwen. De
Culturele Revolutie zou voor Selma en Chang fatale
gevolgen hebben. Carolijn Visser, bekend van
Aziatische reisliteratuur, reconstrueert het leven van
Selma. Met flashbacks wordt Selma’s jeugd belicht.
Voor dit ijzingwekkend verhaal gebruikte de auteur
onder meer brieven van Selma,
ooggetuigenverslagen, gesprekken met de twee
kinderen en andere bekenden. Boeiend geschreven,
waarbij het persoonlijke perspectief het drama van
die periode gruwelijk invoelbaar maakt.
2017, 287 p. Nederlandse roman
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Vriens, José
Een plus een is drie
Senna en haar man Thijs zijn net hun zoontje Janiek
van acht jaar verloren aan de ziekte van Hodgkin.
Senna wil zijn kamertje precies zo laten als het was.
Ze slaapt zelfs vaak op zijn bed. Thijs vindt dat ze
daarmee moet stoppen en verder moet gaan met
haar leven. Senna vindt dat erg moeilijk. Ze probeert
er wel te zijn voor haar dochtertje Manon en gaat
langzaam maar zeker ook weer aan het werk. Maar
eigenlijk wil ze het liefst een nieuw kindje. Maar met
Thijs valt daarover echt niet te praten. Dan blijkt dat
hij vreemdgaat en zelfs een kind verwekt heeft bij
zijn nieuwe vriendin. Maar wil deze vrouw wel een
relatie met hem? Voor lezers die houden van
familieromans.
2018, 240 p. Nederlandse roman

Vuillard, Éric
De orde van de dag

Tip van
Wieke

De vertelling begint met een eenvoudige doch
huiveringwekkende beschrijving van 24 mannen, de
top van de Duitse industrie- en bankwereld. Ze zijn
opgeroepen om in de Reichstag hun financiële steun
aan de nazi's te geven. Op 20 februari 1933, een
maand voor de Rijksdagverkiezingen geven ze hun
steun. Een ander kijkje achter de schermen van de
geschiedenis is het diner op Downingstreet 10, bij
Lord Halifax, waar Von Ribbentrop afscheid neemt
van Engeland. Vuillard (1968) geeft details over
kleding, het diner, wat men zegt. De titel verwijst
naar vergaderingen, maar ook naar de militaire
wereld: de dagorder om Oostenrijk binnen te vallen.
Anders dan op propagandafilms uit die tijd gaat het er
soms hilarisch aan toe: de scene op de Berghof waar
Hitler de Oostenrijkse kanselier intimideert en de
rommelige opmars van het Duitse leger zijn van een
zwarte humor. De zinnen zijn soepel en beeldend.
2018, 158 p. Vertaalde, historische roman
Romananalyse
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Walters, Louise
De koffer van mevrouw Sinclair
Dertiger Roberta werkt in een boekwinkel die zowel
nieuwe als tweedehandsboeken verkoopt. In de
tweedehandsboeken vindt ze vaak briefjes, foto’s en
notities die ze intrigerend vindt en bewaart. Als haar
vader haar een koffer brengt met boeken afkomstig
van Dorothea, haar oma, vindt ze daarin een brief die
haar leven en verleden op z'n kop zet: alles wat ze tot
nu toe wist over haar familie klopt niet. De brief is
van haar opa die ze nooit heeft gekend en is
gedateerd na zijn vermoede dood. Geïntrigeerd door
de datum en de inhoud van de brief gaat ze op zoek
naar de waarheid. De hoofdstukken gaan afwisselend
over het leven van Roberta in het heden en het leven
van Dorothea in de jaren tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog. Deze afwisseling maakt het een
interessante roman, die de sfeer van beide levens
helder beschrijft.
2014, 328 p. Vertaalde psychologische roman

Ward, Jesmyn
Het lied van de geesten

Tip van
Ad

Expliciet én poëtisch beschrijft Jesmyn Ward (1977) de
geschiedenis van het Amerikaanse racisme vanuit
eigentijds perspectief. De dertienjarige Jojo woont met
zijn zusje bij zijn grootouders aan de kust van
Mississippi. Het leven van hun zwarte moeder Leonie is
verscheurd door criminaliteit en haar verslaving aan
meth. Als Leonie’s echtgenoot Michael zijn straf heeft
uitgezeten in de beruchte Parchman gevangenis,
sleept zij haar kinderen mee om hem op te halen. Bij
de gevangenis pikken ze niet alleen Michael op, maar
ook de geest van Richie, een twaalfjarige jongen die
pas vrede vindt als eindelijk zijn gruwelijke verhaal
wordt verteld. Het is aan Jojo om zijn opa te vragen
het verhaal van Richie te vertellen, want Jojo’s opa is
de enige getuige van Richie’s dood. En Richie’s geest
is niet alleen. Het lied van de geesten wordt gezongen
door een koor van slachtoffers.
2018, 316 p. Vertaalde, psychologische roman
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Watson, S.J.
Tweede leven
De Londense Julia reist naar Parijs om meer te weten
te komen over de moord op haar zeven jaar jongere
zusje Kate. Daar ontmoet ze Kate's vriendin en
kamergenote Anna die Julia vertelt dat Kate mannen
ontmoette via internet. Julia komt achter Kate's
schuilnaam en wachtwoord en in de hoop de dader te
vinden doet ze zich voor als haar zus. Als ze contact
krijgt met een aantrekkelijke man die ze in een hotel
ontmoet, raakt Julia verwikkelt in een verhouding die
haar huwelijk, de geadopteerde zoon van haar zus en
haar eigen leven in gevaar brengt. Julia vertelt haar
verhaal in de tegenwoordige tijd en na een rustig
eerste deel met een aantal flashbacks waarin haar
verleden vorm krijgt, neemt de spanning elk volgend
deel toe en de plotwendingen blijven tot in het laatste,
vierde deel verrassen. De auteur van het succesvolle
en in vele talen vertaalde (en verfilmde) debuut 'Voor
ik ga slapen' weet door zijn eenvoudige en
toegankelijke stijl de gedachtegang van een vrouw,
verstrikt in het dilemma van een stabiel huwelijk en
spannend overspel, overtuigend weer te geven.
2015, 398 p. Vertaalde roman

Wisse, Clemens
Bloemen voor een boerendochter
Boerenknecht Piet Kleiweg verliest zijn vrouw bij de
geboorte van hun vierde kind waardoor er een zware
taak komt op de schouders van Piets moeder en
oudste dochter Jaantje. Wat tijd later is Piet klaar
voor een andere vrouw in zijn leven en kan hij kiezen
tussen de zorgzame weduwe Aagt Baars en Ria
Ploeger, dochter van een boer wat Piet zelfstandig
zou maken. Ondertussen melden zich vrijers voor
Jaantje maar verschil in stand speelt op. Een prettig
leesbare streekroman die zich afspeelt in een
katholiek milieu aan het begin van de twintigste eeuw
en die goed het grote verschil laat zien tussen arm en
rijk.
2017, 216 p. Nederlandse, historische streekroman
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E-books
Naast onze collectie fysieke boeken, beschikt Bibliotheek Gelderland Zuid
ook over een brede collectie e-books. Deze zijn te vinden onder het kopje
‘Collectie’ op onze site. Zo beland je bij de Online Bibliotheek waar je niet
alleen e-books kan lenen, maar ook veel leesinspiratie vindt! Ze hebben
we een speciale pagina voor Leesclubs met daarop veelzijdige leesclubtips
en het maandelijkse leesclubboek en een aantal prikkelende vragen hierbij.
Kijk voor meer informatie op: www.onlinebibliotheek.nl/e-books/lezenvoor-leesclubs
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Aantekeningen
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Samen
praten over
literatuur

Inspirerende gesprekken voeren over verschillende boeken met andere
literatuurliefhebbers? Dat kan in een leeskring.
Er zijn informatiebijeenkomsten over onder andere filosofische en
literaire leeskringen, maar je kunt je ook aansluiten bij een leeskring in
de bibliotheek (bijvoorbeeld in Bibliotheek Gendt of Bemmel). Of bij een
Engelse leeskring met als thema ‘Art en Artists’ (Bibliotheek Huissen). En
bezoek ook eens een Boek & Buffet-bijeenkomst (Bibliotheek Groesbeek
en Leuth) waar je onder het genot van een hapje en een drankje over de
mooiste boeken praat.
Maak ook gebruik van onze leeskringservice. Leeskringen ontvangen dan
onder andere tips over literaire activiteiten en op aanvraag een
Nederland Leest-tas (jaarlijks in november).
Kijk voor meer informatie op www.obgz.nl/leeskringen.

De volgende Boekenproeverij is op 7 april 2021!
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