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ROMANS 
 

  Allende, Isabel Historisch, Psychologisch 
 
De vitale Chileense vrouw Violeta del Valle vertelt het verhaal van haar bewogen leven. Ze werd 
geboren in 1920 toen de Spaanse griep vele miljoenen slachtoffers eiste en ze sterft precies een 
eeuw later tijdens de coronapandemie. Haar verhaal is mooi verweven met grote gebeurtenissen 
uit de wereldgeschiedenis en uit de geschiedenis van haar vaderland Chili (waaronder de 
aardbeving van 1960 en de coup van Pinochet in 1973). Violeta schikt zich van jongs af aan niet in 
de ondergeschikte rol die men van haar verwacht: niet in het gezin waarin ze opgroeit, niet als 
getrouwde vrouw en ook niet als moeder. Maar hoe eigenzinnig en sterk Violeta ook mag zijn, 
haar blik op de wereld en ook haar doen en laten worden wel degelijk in hoge mate bepaald door 
de tijd en de omstandigheden waarin ze leeft. Zo wordt ze bijvoorbeeld geen volbloedfeministe en 
ontwikkelt ze pas op latere leeftijd een politiek bewustzijn. Een sterke roman Isabel Allende 
(1942), precies veertig jaar na haar debuutroman ‘Het huis met de geesten’ verschenen. 
 
 

  Baard-Post, Corinne Leesboeken 15+ D 
 
De auteur heeft altijd veel interesse in de Tweede Wereldoorlog gehad. Sinds ze in Oosterbeek 
woont, waar de Slag om Arnhem in 1944 uitgevochten werd, is die interesse nog groter. Met deze 
oorlogsroman beoogt ze een boek neer te zetten waarin jongeren kunnen lezen hoe 
leeftijdsgenoten de Tweede Wereldoorlog ervoeren. Hoewel de drie meisjes fictief zijn, geven zij 
een gezicht aan Nederlandse jongeren in oorlogstijd. Het boek vertelt over Lotte, Hannah en 
Emmy, drie hartsvriendinnen, net op de middelbare school als de oorlog uitbreekt. Toch gaat 
tijdens oorlog het leven door. Ze worden verliefd, roddelen, gaan naar school, en zijn overgeleverd 
aan de keuzes van hun ouders. Lottes ouders verbergen onderduikers op zolder, Hannah en haar 
Joodse familie mogen steeds minder en moeten kiezen tussen vluchten of melden, Emmy komt uit 
een NSB-gezin. De vriendschap wordt steeds minder verenigbaar, zal zij de oorlog overleven? 
Een prachtige dwarsdoorsnede van het leven van drie jonge vrouwen en de keuzes die zij 
moesten maken. Zowel geschikt voor een volwassen als jongeren vanaf ca. 15 jaar, met interesse 
in Tweede Wereldoorlog 
 
Astrid Sy: Noem geen namen: een indrukwekkend verhaal over overleven, verdriet, hoop, moed 
en vriendschap, in vlotte schrijfstijl voor volwassenen, een must read voor young adults. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt een groep studenten in verzet tegen de deportatie van 
Joden vanuit de Amsterdamse Joodse Schouwburg. Kaat en Rosie (ik-personen) smokkelen met 
hulp van kinderverzorgster Josephine veel Joodse kinderen uit de crèche ertegenover om ze te 
laten onderduiken. Deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal.  
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                          Babalola, Bolu Verhalen, romantisch, feministisch 
 Hervertellingen van mythische verhalen  
 uit de hele wereld. 
 
Een verzameling liefdesverhalen gebaseerd op oude vertellingen uit Afrika, Griekenland en het 
Oosten, met de nadruk op West-Afrika, de streek waar de familie van de Britse schrijfster vandaan 
komt. Elk mythisch verhaal is omgezet tot een manifest over vrouwelijke kracht en 
onafhankelijkheid en de meeste zijn in een zeer eigentijdse context geplaatst, de wereld van 
mobieltjes en playlists; van de oude inhoud is niet veel over. In elk geval is de romantische liefde 
nog wel het leidende thema, maar steeds gezien vanuit sterke zwarte vrouwen, van een 
Nigeriaanse godin tot een succesvolle zakenvrouw, van een Ghanese activiste en de leidster van 
een crimineel netwerk tot de ouders van de schrijfster zelf. Aan het eind zijn er drie eigen korte 
verhalen. Sterk, boeiend, uitstekend geschreven en vertaald, maar misschien wat éénzijdiger en 
harder dan oudere lezers zullen kunnen waarderen. Paperback, aantrekkelijk omslag. Debuut van 
de auteur (1991), die schrijver, scenarioschrijver en journalist is. 
 
 

  Bjork, Samuel   Jackson, Stina  
 
Chronologisch gezien is ‘Sneeuwwit’ de eerste thriller met Holger Munch en zijn nieuwe team van 
de Oslose recherche. In dit deel komt Mia Krüger, die zijn rechterhand zal worden, het team 
versterken, terwijl ze de politieacademie nog niet heeft afgemaakt. Maar zij bewijst over bijzonder 
inzicht te beschikken in de zaak van twee vermoorde 11-jarige jongens in een buitenwijk van Oslo. 
De zaak lijkt op een eerdere nooit opgelost misdrijf in Zweden. Het team laat geen theorie of 
aanwijzing onbeproefd, maar toch vorderen ze nauwelijks tot ergernis van Munch zijn meerdere 
die weinig sympathie voor dit team heeft. Mia Krüger gaat soms onbezonnen te werk en zoekt 
intussen ook nog haar verdwenen tweelingzus. Het verhaal toont de typische Bjørk aanpak: ieder 
hoofdstuk verteld vanuit een ander perspectief. Voldoende elementen om de lezer met spanning 
op het puntje van zijn stoel te laten zitten. Een must voor de liefhebbers van Scandinavische 
thrillers 
 
 
Stina Jackson neemt de lezer in de thriller De laatste sneeuw mee naar Zweden. In een 
afgelegen dorp in het noorden wordt het lijk van een oude vrek aangetroffen op een andere plek 
dan waar hij vermoord is. Een boeiende thriller met grote psychologische diepgang, een broeierige 
sfeer, ellende en droefenis. De beschrijvingen van angst, kou, eenzaamheid en gekte kruipen 
onder je huid. In korte terugblikken (in t.t.) krijgt de lezer inzicht in het verleden van Liv. De lezer 
denkt te weten wie Vidar heeft vermoord, maar wordt naar het einde toe enkele keren op een 
verkeerd been gezet: verrassend. Goed doorwrocht verhaal. Prettige druk. 
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  Cronin, Marianne    Morrey, Beth 
 
De zeventienjarige Lenni Petterson is opgenomen op de afdeling Palliatieve Zorg van het 
ziekenhuis. Op een dag ontmoet Lenni de drieëntachtigjarige medepatiënt Margot en ondanks hun 
leeftijdsverschil worden ze zeer goed bevriend. Tijdens de creatieve therapie besluiten de dames 
samen honderd schilderijen te maken. Deze schilderijen vertellen verhalen uit de levens van 
beiden. Als lezer worden we meegenomen naar het verleden van Margot en Lenni en zo 
ontspinnen zich twee mooie levensverhalen die blijven boeien tot het onvermijdelijke einde. Goed 
geschreven, zeer origineel bedacht en leest heerlijk weg, deze debuutroman van de Britse 
Marianne Cronin (1990), die bovendien verfilmd zal worden. Cronin studeerde Engels en Creative 
Writing in Lancaster. 
 
Bet Morrey: Missy is 79 en eenzaam, ze rouwt om haar familie die ze niet meer ziet of verloren 
is. Tijdens een wandeling in het park ontmoet ze twee jongere vrouwen die vriendschap met haar 
willen sluiten. Missy vindt echter dat ze die vriendschap niet verdient en verzet zich er 
aanvankelijk tegen. Sylvie en Angela zetten echter door en slagen erin een mooie vriendschap 
met Missy op te bouwen en haar tweede kansen te laten grijpen. Dit mooie verhaal over liefde, 
verdriet en de kracht van vriendschap is goed geschreven en de personages zijn goed uitgewerkt. 
De roman is met veel gevoel geschreven en is bij momenten hartverscheurend. Moeilijke thema’s 
als eenzaamheid en leren leven met schuldgevoel worden mooi in beeld gebracht. 
 
 

   Elizabeth Day Psychologisch/literair 
 
Marissa en Jake wonen in Londen, Marissa is net zwanger en alles gaat perfect. Kate, hun 
huurster doet wel wat vreemd en dat gaat Marissa steeds meer opvallen. Ze verdenkt Jake er 
zelfs van dat hij een affaire heeft.  
Ze kent hem nog maar zo kort, is hij wel te vertrouwen? En dan is er nog Annabelle, de moeder 
van Jake, die haar zoon niet los kan laten zo lijkt het.  
In dit boek is niets wat het lijkt, en dat wordt helemaal duidelijk wanneer we switchen van het 
perspectief van Marissa naar dat van Kate. Psychologische roman over mentale gezondheid, 
moederschap, vruchtbaarheid en familiebanden. Intrigerend thema, maar de uitwerking ervan valt 
tegen. De plot lijkt gekunsteld en de auteur gaat wat te licht om met zware thema’s zoals 
onvruchtbaarheid en psychologische aandoeningen en dat doet het geheel aan kracht inboeten. 
Het langzame tempo en de manier waarop ze schakelt tussen de perspectieven geeft helaas ook 
weinig ruimte voor verrassingen 
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  Anna Enquist  Psychologisch/literaire roman 
 
Alice Augustus is een componiste die de veertig nadert. In een echte mannenwereld houdt ze zich 
staande, al is het soms wat wankel. Ze put kracht uit leven en werk van haar grote voorbeeld 
Haydn Hoewel ze geniet van het componeren, wordt ze vaak overmand door tegenstrijdige 
gedachten. Bij alles wat ze doet hoort ze het kritiek van haar ouders. Op haar vriendin Svea na, 
kent niemand haar geheimen. Dat ze steenrijk is door jingles bij reclames te bedenken en dat ze 
een miskraam heeft gehad tijdens haar relatie met haar veel oudere muziekleraar. Nu heeft ze 
een kinderwens, maar het lukt haar niet zwanger te worden. Totdat ze haar eerste vriendje weer 
tegen het lijf loopt. Intiem relaas over het continue gevecht dat iemand met zichzelf voert, vol 
herkenbare twijfels. Prachtig is verbeeld hoe de hoofdpersoon de gevoelens en herinneringen die 
ze niet kan verwoorden in haar muziek verwerkt. Daartegenover het ongemakkelijke traject van 
het zwanger proberen te raken, de inseminatie. Dit werk is ongelofelijk intiem, de hoofdpersoon 
een introvert. Soms zware kost vanwege thema. 
 

  Helen Fields Thriller 
 
Wanneer een aantal mensen die een zelfmoordpoging hebben gedaan kort daarna vermoord 
worden aangetroffen, gaat er een alarmbel rinkelen bij de politie in Edinburgh. Het lijkt erop dat er 
een seriemoordenaar aan het werk is. Politieman Luc Callanach lijkt ook persoonlijk betrokken bij 
een van de moorden en zijn verleden maakt hem tot een van de verdachten. Na veel speurwerk 
komt men achter de identiteit van de moordenaar, en in een spannende slotscene slaagt men erin 
om hem onschadelijk te maken. Dit boek is deel van een serie waarin Callanach de hoofdrol 
speelt. De personen in het verhaal komen als echte mensen over, geen stereotypen, met al hun 
goede en slechte eigenschappen. De schrijfstijl is vlot, maar door de vele beschrijvingen wordt het 
verhaal minder makkelijk leesbaar. Langzaam wordt de spanning opgevoerd, waarbij de lezer ook 
inzicht krijgt in de gedachtegang van de misdadiger. De afloop is verrassend, maar zeer 
bevredigend. Voor liefhebbers van een spannende thriller. 
 
Dit is het zesde boek met de Inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner.  
Alle titels beginnen met Perfect(e). Te weten Perfecte resten (2019), Perfecte prooi (2020), 
Perfecte dood (2021), Perfecte stilte (2021) 
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  Haan, Bas Thriller 
 
Hoofdinspecteur Lenoir wordt verdacht van het doodschieten van zijn zwager, de advocaat Danny 
Vos. Hij wordt naast het lijk wakker en herinnert zich niets. Lenoir die een coldcase onderzoekt, 
achter een verdachte racistische officier van justitie aanzit, zich begeeft in oude en nieuwe 
criminele drugsnetwerken en bovendien geconfronteerd wordt met zijn eigen verleden, heeft veel 
te verklaren.  
Nadat de thriller wat traag op gang komt, wordt het spannend en komen alle verhaallijnen bij 
elkaar. De ontknoping is verrassend. De gebeurtenissen spelen zich af in Rotterdam, op veel 
bekende locaties. Geslaagd thrillerdebuut van onderzoeksjournalist Bas Haan (1973). 
 
 

  Haig, Matt Historische roman 
 
Wat als je je leven over zou kunnen doen? Nora, 34 jaar, diepongelukkig, besluit haar leven te 
beëindigen. Ze gaat echter niet dood maar komt terecht in de Middernachtbibliotheek, een 
dimensie tussen leven en dood in, waar haar oude schoolbibliothecaresse eindeloze rijen boeken 
beheert die allemaal alternatieve levens bieden. Via die boeken komt Nora, met haar basisleven 
nog in herinnering, in parallelle levens terecht waarin ze andere keuzes heeft gemaakt. Ze is 
bijvoorbeeld wel doorgegaan met wedstrijdzwemmen, of toch in haar rockband blijven zingen, of 
wel met haar vriend een pub begonnen. Maar iedere keer is het toch niet wat ze zich had 
voorgesteld en keert ze teleurgesteld terug in de Middernachtbibliotheek. Boeiend, fantasierijk, 
filosofisch getint verhaal over tweede kansen, verkeerde beslissingen, spijt, en vooral over leven 
in het algemeen. Goed uitgewerkt, met een bevredigend einde. Geestig ook, want Nora, een 
sympathieke, overtuigende hoofdpersoon, is steeds weer onwetend over de mensen en details in 
haar parallelle levens wat mooie situaties oplevert. Kreeg goede recensies. 
 
 .  
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  Heersink, Felix Biografie 
 
Biografische roman op basis van het leven van de Pools-joodse Rotterdammer Abraham 
Tuschinski (1886-1942). De auteur haakt in op het 100-jarig bestaan van het gelijknamige theater 
in Amsterdam. Rode draad in het boek is de treinreis die Tuschinski maakt in 1942 van 
Westerbork naar Auschwitz in een goederenwagon met zijn vrouw Manja en ruim 70 andere 
lotgenoten. In deze macabere omgeving denkt hij na over zijn leven, over religie, jodendom en de 
oorsprong van de Duitse wreedheid. Tuschinski’s leven begint in een kleermakersgezin in een 
dorpje nabij Lodz. Wanneer Abraham in dienst moet bij het Russische leger vertrekt hij naar 
Rotterdam. Zijn vrouw Manja volgt hem. Na een logement te hebben uitgebaat, begint hij een 
bioscoop. De onderneming groeit uit tot een bedrijf met theaters in Rotterdam en Amsterdam in de 
bekende 'Tuschinski-stijl'. De Tweede Wereldoorlog betekent het einde van Tuschinski en zijn 
Rotterdamse bioscopen. De auteur, scenarioschrijver, neemt qua feiten wat literaire vrijheid, maar 
schreef een sfeervol boek over een legendarische ondernemer. Geen bronvermelding of foto’s. 
 

 Iperen, Roxane van Literaire Fictie* 
 
Deze debuutroman bestaat uit een vertelling met drie verhaallijnen. Het verhaal zelf speelt zich 
bijna geheel af in en rondom de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Er is Anjo, de zwaar 
getraumatiseerde, als baby afgegeven en als seksslaaf doorverkochte jongen. Hij kan zijn 
slavenbestaan op de droge vlakte van Noord-Brazilië ontvluchten. Dan is er Lucy, een 
levenslustige tienerprostituee, die in de anarchistische jungle van de sloppenwijk woont en werkt. 
En ten slotte Elisabeth, de echtgenote van de hoofdcommissaris van politie van de stad. Het 
verhaal is voor een groot deel bedoeld om in breed uitgewerkte detailbeschrijvingen te laten zien 
wat de rauwe werkelijkheid van de sloppenwijk is, hoe corrupt de politie te werk gaat en wat de 
gevolgen hiervan zijn voor de karakters. Geschreven in meervoudig perspectief is er van echte 
karakterontwikkeling nauwelijks sprake. Hierdoor komt de psychologische omslag, waar de roman 
naar toe werkt, ook als complete verrassing. De auteur (1976) won met dit boek de Hebban 
Debuutprijs 2017. 
*Met literaire fictie worden geschreven fictiewerken aangeduid waarover op grond van bepaalde 
eigenschappen en/of kwaliteiten de intersubjectieve opinie bestaat dat zij tot de literatuur behoren. 
(Wikipedia) 
 
In 'Brieven aan ’t Hooge Nest' (Nederland; Jodenvervolging) heeft Roxanne van Iperen 
reacties verzameld van lezers die naar aanleiding van de uitgave ''t Hooge Nest' reageerden. In al 
die reacties komt de rauwe werkelijkheid van de oorlog duidelijk naar voren en leidde dit ook naar 
aanvullende informatie over personen uit ''t Hooge Nest'. Daarnaast zijn in dit boek ook 
opgenomen de 4-mei lezing van 2021 'Stemmen uit de diepte', de Cleveringa-lezing en aandacht 
voor de ontruiming van de joodse psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bos.  
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..Yvonne Keuls Sociale roman 
 
De 98e titel van de auteur (1931) die in 1972 nauw betrokken was bij het opzetten van een 
opvanghuis en zich altijd bleef inzetten voor uit huis geplaatste kinderen. Dit boek gaat over Keuls’ 
pleegdochter Gemmetje die vijfentwintig jaar in haar leven was en op veertigjarige leeftijd aan 
longkanker stierf. Een grappige schreeuwlelijk, misbruikslachtoffer, met zeventien kindertehuizen 
en drie psychiatrische inrichtingen achter de rug. Door Gemmetjes moedige aangifte werd een 
psychiater van hoog aanzien veroordeeld voor seksueel misbruik in de jeugdinstelling van Zetten. 
De gelauwerde auteur schreef, behalve een tiendelige tv-bewerking van de romancyclus ‘De 
kleine zielen’ (Louis Couperus), ook bekende sociale romans, zoals ‘Jan Rap en z’n maat’ (1977) 
en ‘Het verrotte leven van Floortje Bloem’ (1982), waarin Gemmetje (Gemma) al figureert. De 
schrijfster brengt in dit boek met veel liefde en humor een overtuigend eerbetoon aan deze 
flamboyante vrouw met steevast opgekamde haren en een grote mond, van wie veel mensen 
hielden. Een niet te missen boek van de auteur over oude en nog steeds bestaande problematiek 
 
 

  Carla Kovach Thriller 
 
Als er een pasgeboren baby wordt gevonden die op straat te vondeling is gelegd, staat de politie 
voor een raadsel. Als er anoniem contact opgenomen wordt met de smeekbede om een DNA-test 
op de baby uit te voeren, blijkt dat de moeder al jaren vermist en dood gewaand wordt. De zaak 
van de vermiste Deborah Jenkins wordt heropend en inspecteur Gina Harte zet alles op alles om 
deze vrouw terug te vinden, ook al gaat dat ten koste van haar eigen familie. ‘Stil maar’ is het 
eerste vertaalde boek van Carla Kovach en weet M.J. Arlidge en Robert Bryndza te evenaren. 
Zodra je de eerste zin leest, kun je het boek niet meer wegleggen. 
Andere titels van Kovach:  
Dit heb je verdiend: (2020),  
Stil maar (2021),  
Zo'n mooi meisje (2021) 
Toen ze verdween (2022) 
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..Li, Yiyun   ..Shriver, Lionel  
Beide romans hebben als thema Zelfdoding 
Een jongen van zestien pleegt suïcide. Zijn moeder, een schrijfster, gaat een dialoog aan met 
hem, waarin de persoonlijkheden van hen allebei op heel eigen wijze naar voren komen. Allebei 
houden ze van literatuur, van spelen met woorden en van nieuwe woorden maken. Ze grijpen 
terug naar herinneringen, maar ook het heden speelt een rol. De moeder is net verhuisd, wat nog 
een dimensie toevoegt aan haar ontheemd zijn na de dood van haar zoon. Vaak is de toon van de 
jongen plagerig, soms aanvallend, soms geestig. Het intense verdriet van de moeder komt 
schrijnend naar voren. Een dialoog tussen een jongen die dood is en zijn moeder die leeft, is 
misschien een vreemd concept, maar het werkt in dit boek omdat de schrijfster beide stemmen 
overtuigend weergeeft en nooit vervalt tot sentimentaliteit. Dit is geen gemakkelijk boek. De 
gedachten van beide personages zijn soms filosofisch en veel van de woorden die ze gebruiken 
zijn verre van gewoon. Maar het is wel een aangrijpend boek voor degene die de moeite wil 
nemen dit te lezen. 
 
Shriver: Na de dood van haar demente vader, die ze samen met haar moeder tien jaar lang 
verzorgd heeft, voelt Kay alleen maar opluchting. Het was een vreselijke tijd. Zij en haar man Cyril, 
resp. verpleegkundige en arts, besluiten om zichzelf, hun kinderen en de maatschappij zo’n einde 
te besparen en hun leven te beëindigen als Kay tachtig wordt. Als de bewuste datum nadert, 
begint ook de onzekerheid toe te slaan. Vanaf dit punt heeft de schrijfster twaalf verschillende 
wendingen bedacht met telkens een andere keus van het echtpaar en een ander einde. 
Aanvankelijk verrassend, hilarisch, wrang of morbide, bedoeld als satire, maar na een aantal 
hoofstukken wordt het wat te veel van het goede. Door deze opzet vindt er ook geen 
karakterontwikkeling plaats. De schrijfster (1957) lardeert haar verhaal met vaak geestige sociale 
kritiek over een aantal onderwerpen, zoals Brexit, immigratie en de Covid-pandemie. Ook de 
verhouding met hun kinderen komt aan bod. Een origineel concept, maar te lang uitgesponnen. 
 

  Laan, Femke van der Waargebeurd; Rouwproces 
De weduwe van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan vertelt in korte stukjes 
over zichzelf en de kinderen tijdens het eerste jaar na zijn overlijden. De teksten zijn als wekelijkse 
columns in Het Parool gepubliceerd. Voor haar gevoel kunnen anderen dan rouwenden hun 
intense herinneringen aflezen, zo sterk en indringend zijn ze. Alsof dit soort herinneringen 
ballonnen aan een touwtje zijn, die de rouwende constant met zich meeneemt.   
Onlangs verscheen van Femke van der Laan Aan de randen van de dag:(Geestelijk leven; 
liefde).  In dit relaas tot zijn overlijden aan kanker in 2017, worden de meest intieme details 
verteld over hun leven samen. Dit 'verhaal van een liefde' richt zich op een publiek dat niet 
speciaal in hún leven is geïnteresseerd maar in mensen die de Grote Liefde hebben gekend. We 
leren de burgemeester dus kennen als man, mens en minnaar, als vader, als gehandicapte en 
langzaam aftakelende kankerpatiënt – door de ogen van zijn vrouw.   
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  Jérôme Loubry Thriller, Psychologisch 
 
Adembenemende psychologische thriller vol plot-twists rond het gegeven dat mensen een 
toevluchtsoord creëren om de realiteit van een traumatische ervaring te ontvluchten. In drie delen 
wordt verteld over het inrichten van een vakantiekolonie op een Frans eiland in 1949 waar 
oorlogskinderen opgevangen worden; over een jonge vrouw die in 1986 dat eiland plus een 
jarenlange opsluiting in de kelder van een boer heeft overleefd – een politieman en een psychiater 
proberen haar te helpen haar trauma te overleven; en over wat er in die kelder nog meer is 
gebeurd met andere kinderen. Het geheel is gevat in het kader van een college psychiatrie over 
toevluchtsoorden in 2019. Complex verhaal vol raadsels, zeer intelligent, met wortels tot in de 
Tweede Wereldoorlog. Er wordt knap gespeeld met het gedicht ‘De Elfenkoning’ van Goethe; 
vloeiend, soms poëtisch taalgebruik. Aan het eind heb je de neiging om het boek meteen opnieuw 
te lezen met de inmiddels opgedane kennis. Wordt verfilmd voor t.v.  
 
 

  Mackesy, Charlie   Norbury, James 
 
Bijzonder beeldverhaal met universele levenswijsheden over vriendschap, liefde en levenskunst. 
Rode draad is de reis van een jongen door ‘de wildernis’ en de vriendschap die hij onderweg sluit 
met een mol, een vos en een paard. Hun uitspraken vormen de kern van het boek: vaak losse 
bespiegelingen of vragen en antwoorden die aanzetten tot verder filosoferen. Zoals in het 
volgende gesprekje: ‘Wat is het moedigste dat je ooit hebt gezegd?’ vroeg de jongen. ‘Help,’ 
antwoordde het paard.’ Het geheel maakt een spontane indruk met schetsmatige inkttekeningen 
en handgeschreven tekst in een krullerige letter Het persoonlijke karakter wordt nog versterkt door 
het voorwoord van de auteur en de kleine grapjes die hij in het boek heeft verwerkt: de ‘maan’ in 
een van de tekeningen is bijvoorbeeld eigenlijk de afdruk van een theekopje. Sommige momenten 
tijdens de reis zijn visueel uitgelicht in meer uitgewerkte schilderijtjes. Hierop komen de 
personages en de landschappen helemaal tot leven. Prachtige verzorgde uitgave, mooi vertaald 
door Arthur Japin 
 
‘Grote Panda & Kleine Draak’ gaat over een panda en een draak die een jaar op weg gaan naar 
nergens. Tijdens hun reis reflecteren ze op boeddhistische wijze op wat er met hen gebeurt en op 
wie of wat ze tegenkomen. Ze belanden in een prachtige tuin. Grote Panda: ‘En die hadden we 
niet gevonden als we niet zo vaak de verkeerde weg waren ingeslagen.’ Deze boeken zijn geen 
kinderboeken, alhoewel allebei zich ervoor lenen om samen met kinderen te lezen en te 
bespreken. Geschikt voor een breed leespubliek dat graag kennismaakt met filosofische 
onderwerpen op luchtige wijze. 
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  Renée van Marissing Psychologische roman 
 
Mia heeft haar vader Nico twee weken geleden nog gezien. Nu is hij dood. Gestikt. Zus Iris wil 
snel zijn huis leeg hebben. Maar iedere keer als Mia het huis binnenkomt, wordt ze overweldigd 
door jeugdherinneringen. Uitstapjes met Iris en Nico, bezoeken aan de kroeg, geweld en 
aanranding door stiefbroers, een auto-ongeluk. Mia vraagt zich af waarom ze zich de mooie 
momenten niet kan herinneren en of ze wordt als hij. Ze is bang, bang dat haar vaders gedrag en 
daden in haar doorsijpelen en zij het doorgeeft aan haar kinderen. Zelf staat Mia op het punt 
moeder te worden, maar heeft er bewust voor gekozen niet zelf haar DNA door te geven, maar 
haar vriendin Sally zwanger te laten worden. Mia krijgt meerdere keren ruzie met Iris en heeft 
moeite te accepteren wie haar vader echt was en dat hij er niet meer is. Vierde roman van de 
schrijfster. Een relatie die niet is wat het had moeten zijn. Broze personages, veel emotie en 
woorden waar meer pijn en liefde in schuilen dan op het eerste gezicht lijkt. Herinneringen vormen 
bijzondere verbindingen toont de schrijfster in dit verhaal over een ongewone familierelatie. 
 
 

  Martin, Ibon Thriller 
 
In Noord-Spanje worden jonge vrouwen vermoord. Ane Cestero’s team wordt op de zaak gezet. 
Het spoor voert naar een klooster omdat alle slachtoffers in 1979 van daaruit voor een lange 
periode naar Lourdes gingen. Net als meer meisjes, mogelijk nieuwe slachtoffers. Een race tegen 
de klok begint. De doorbraak volgt als Julia van Cestero’s team ook gevaar loopt. Ze blijkt in 1979 
geboren te zijn. De auteur (Donostia,1976) studeerde journalistiek. Deze thriller boeit van begin tot 
eind door Ane die, ondanks een traumatische jeugd, een kei is in haar vak, maar zich als 
vrouwelijk leidinggevende meer moet bewijzen. Met actuele thema’s als sekse gerelateerd 
(huiselijk) geweld, pesten en ondermijnende drugshandel. Hoofdstukken die spelen vanaf de jaren 
‘80 geschreven rond een jonge vrouw wisselen het onderzoek af.  
Een must voor thriller-liefhebbers. 
 
Intussen is ook verschenen: Het uur van de meeuwen.  
Deze thriller speelt zich net als ‘De dans van de tulpen' af in het noordoosten van Baskenland, op 
de grens met Frankrijk. Tijdens een historische optocht, waarin een groep vrouwen tevens betoogt 
voor feministische idealen, wordt een vrouw doodgestoken. Dat is het begin van een aantal brute 
moorden op vrouwen, hetgeen in het kuststadje veel opschudding en angst teweegbrengt 
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  Janke Reitsma  Psychologische roman 
 
Koen leidt samen met zijn ouders een geïsoleerd bestaan op een afgelegen plek vlak bij het 
Waddengebied. Als zijn moeder zwanger raakt en met haar medicijnen stopt, keren haar 
psychische klachten terug. Aukje wordt geboren met een ernstige chromosoomafwijking, waardoor 
ze niet lang te leven heeft.  
Zijn vader kan niet met de situatie omgaan en blijft steeds vaker van huis weg. Daarom besluit 
Koen de zorg voor zijn zusje op zich te nemen en komt deze bijna helemaal op hem neer.  
Een evenzeer beklemmende als bevrijdende roman over een ontwricht gezin tegen het decor van 
het verraderlijk mooie Waddengebied. 
Het boek is in vriendelijke, toegankelijke stijl geschreven. 'Niets ontgaat ons' zal een breed publiek 
aanspreken 
 
 

  Schreiber, Jasmin 
 
De tragikomische debuutroman van de Duitse schrijfster (1988), populaire blogster (de 1e druk 
was al vóór publicatie uitverkocht en stond wekenlang in de top tien) en stervensbegeleidster, is 
een aangrijpende mengeling van roadmovie en rouwverwerkings-drama. De nogal mensenschuwe 
biologiestudente Paula zit al twee jaar lang depressief thuis sinds de verdrinkingsdood van haar 
tienjarige broertje Tim, met wie ze een heel hechte band had. Ze geeft zichzelf de schuld, omdat 
ze er niet bij was vanwege een concertbezoek.  
Tijdens een nachtelijk, illegaal bezoek aan het graf van Tim ontmoet ze de knorrige bejaarde 
Helmut, die net de urn van zijn geliefde ex-vrouw aan het opgraven is.  
Ze blijken meer op elkaar te lijken dan gedacht en Helmut nodigt Paula uit mee te gaan met zijn 
camper en herdershond om in de Dolomieten de as van zijn vrouw uit te strooien. 
Daar bereikt niet alleen de komische morbiditeit zijn hoogtepunt, maar ook het voor beiden 
louterende contact. Voor een boek over dood en verdriet is het opmerkelijk licht geschreven. 
Ideaal leesvoer voor de rouwende lezer. 
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  Seeck, Max Thriller 
 
Filmisch en meeslepend geschreven debuutthriller over rechercheur Jessica Niemi.  
De vrouw van bestsellerauteur Roger Koponen wordt dood aangetroffen in een prachtige zwarte 
avondjurk, zittend aan het hoofd van een lege eettafel. Haar gezicht is bevroren in een afgrijselijke 
glimlach. Rechercheur Jessica Niemi onderzoekt de zaak en al gauw blijkt dat Maria Koponen niet 
het enige slachtoffer is. Het lijkt erop dat de dader de moorden exact kopieert uit de thrillertrilogie 
van Roger Koponen. De slachtoffers stapelen zich op en Jessica ontdekt dat er een sinistere 
groepering schuilgaat achter de moorden. Als gebeurtenissen uit haar eigen verleden aan het licht 
komen, blijkt dat Jessica zelf ook niet veilig is. Kan ze een halt toeroepen aan de moorden? 
Pageturner. 
 
 

  Smiley, Jane 
 
Door Shakespeares ‘Koning Lear’ te herschrijven tot een hedendaags boerendrama in Iowa, won 
de Amerikaanse auteur (1949) in 1992 de Pulitzer-prijs.  
‘De wetten van het land’ betekende haar doorbraak als romanschrijver en essayist ('Thirteen ways 
of looking at the novel').  
Sindsdien spelen in haar romans opvallend vaak (pratende) dieren, met name paarden, een 
belangrijke rol. Onder andere ook in een veelgelezen young adult-serie over de Oak Valley Ranch. 
In al die verhalen staan die dieren symbool voor een onbedorven, open samenleving op 
overzichtelijke ‘menselijke’ maat. 
 Zo ook in deze roman, waarin een renpaard ontsnapt en rondzwerft op de Champs de Mars in 
Parijs.  
De jonge merrie Peres ontmoet vrienden als hond Frida en raaf Raoul, een paar aardige 
wijkbewoners en ten slotte een bijzonder jongetje, dat haar zelfs in huis neemt. Hij woont daar 
vrijwel anoniem bij zijn overgrootmoeder van 96. Allemaal samen maken ze de winter mee. Een 
aardig verhaal voor wie vlot mee kan in de fantasie. 
 
  



16 

 

  Toebes, Teun Dementheek 
 
Zorgverlener Teun Toebes maakte op 21-jarige leeftijd de uiterst ongebruikelijke stap om op de 
gesloten afdeling te gaan wonen van een verpleeghuis met mensen met dementie.  
Dit ervaringsverhaal maakt de lezers daarvan deelgenoot en maakt van binnenuit inzichtelijk hoe 
het huidige zorgsysteem er niet op is gericht om de persoonlijkheid en gevoeligheid van mensen 
met dementie recht te doen en hen zo tekortdoet.  
Dit boek doet een appèl aan elke verantwoordelijke instantie om het beleid juist wel daarop te 
richten. Ook de beeldvorming in de samenleving dient te worden aangepast, iets waaraan dit 
verhaal flink bijdraagt. Het toont dat mensen met dementie te allen tijde waardevolle en te 
waarderen mensen zijn die een medemenselijke omgang en stimulerende woonomgeving 
verdienen. De boodschap van dit boek is urgent en maatschappelijk relevant.  
Dat blijkt ook uit de snelle en brede belangstelling van vele media voor dit boek, de auteur en zijn 
missie. 
 
 

  Vianen, Bea 
 
Sita, een meisje van zestien van Hindoestaans-Creoolse afkomst, snakt in een sterk verdeeld 
Suriname naar vrijheid, maar mag niet naar Nederland om te studeren en belandt in een liefdeloos 
huwelijk. Het ruim vijftig jaar geleden verschenen debuut van Bea Vianen gaat over ontworteling 
en bevrijding: ze werd er de Jan Wolkers van Suriname mee. Het is meer dan een coming of age-
verhaal, het is ook een boek over de Surinaamse samenleving. 
Toen het debuut van Vianen, waar ze op haar zeventiende aan begon maar dat ze pas voltooide 
toen ze al jarenlang in Nederland woonde, in 1969 bij uitgeverij Querido verscheen, werd het 
enthousiast onthaald, in zowel Nederland als Suriname. Deze coming of age-roman over een 
Surinaams meisje dat zichzelf ‘S.’ noemt en dat slimmer is dan haar omgeving, dat naar haar 
wortels op zoek is en ondertussen zelf slachtoffer wordt van een vrouwonvriendelijke 
maatschappij, sprak veel mensen aan.  Het was voor het eerst dat er een roman van een 
Surinaamse schrijfster verscheen bij een Nederlandse uitgeverij Een herdruk volgde snel. 
 
Inmiddels verscheen de heruitgave van de ruim vijftig jaar oude roman Het enthousiasme van toen 
past nog steeds. Suriname, ik ben is een schitterende roman, die je – zonder het slot weg te willen 
geven – met een klap in het gezicht achterlaat. Dat de roman indruk maakt, zit in de gelaagdheid 
en de intensiteit waarmee S. wordt neergezet en in de dialogen, de snelle opvolging van 
gebeurtenissen en de kleinheid van de omgeving van S., die je als lezer gaan benauwen.  
Pas aan het slot durft ze haar volledige naam uit te spreken (‘Ik ben geen S. of het meisje) 
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  Walser, Robert Psychologische roman 
 
De Zwitserse auteur, geboren in 1878 in het kanton Bern en overleden in 1956 in een 
psychiatrische kliniek in het kanton Appenzell, staat in de schaduw van zijn Duitse naamgenoot 
Martin Walser. Robert Walser schreef gedichten en maar drie romans, waarvan de literaire 
klassieker ‘De bediende’ (‘Der Gehülfe’) de meest bekende is. De roman ontstond tijdens zijn 
meest vruchtbare werkperiode van 1906 – 1913. In deze roman verwerkt Walser zijn verleden als 
medewerker van een uitvinder. Het is de situatie van ‘heer en knecht’ tussen de hoofdpersonen 
Tobler (heer) en Joseph Marti (knecht). Marti verkeert in een permanente situatie van gevoelens 
van nieuwsgierigheid en angst. Toblers bedrijf verkeert financieel in een penibele situatie. De 
veilige werksituatie die Marti voor ogen had blijkt een farce te zijn. Tobler en zijn gezin leven in 
een schijnwereld die Marti op een gegeven moment besluit te verlaten. De roman kent geen 
hoogtepunten en geen spanningsbogen maar kabbelt voort als een rivier. Juist daarom herinnert 
hij in compositie en opbouw uitdagend aan Voskuils ‘Het bureau’. 
 
 

  Welagen, Robbert Psychologisch/literair 
 
Een (opengebleven) raam, een (vergeten) sleutel.  
Onnozele zaken waardoor schrijfster Karlijn zichzelf eventjes buitensluit. Het zal haar leven 
grondig overhoop gooien. Niet deze feiten zelf, wel de gevolgen.  
Haar vriend verongelukt onderweg met zijn sleutel, de ontmoeting met een tv-journaliste (die ze na 
haar eerste tv-interview dus even naar buiten leidt) krijgt een vervolg.  
Groot verdriet en een groeiend verlangen naar iets wat ze nooit eerder kende, zijn onbegrijpelijke 
tegenpolen. Rouw en verliefdheid, kan dat samengaan? 
Beide overkomen haar in een soort roes. Verwarring overheerst. En schuldgevoel.  
‘De vrouw ervóór’ zal ze nooit meer zijn, ‘de vrouw erná’ wil ze niet zijn.  
Als kind kon ze uren dingen uitgummen, dat komt terug als een bizarre obsessie voor notities in 
haar boeken en in die van de nieuwe vriendin.  
Álles moet uitgegumd, misschien kan er dan iets nieuws groeien? De al tweemaal voor de Libris 
Literatuur Prijs genomineerde auteur (1981) kan soepel en licht, geloofwaardig en boeiend 
vertellen.  
Herkenbaar wordt nooit voorspelbaar. Alsof je het zelf aan het meemaken bent. 
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..Winter, Fedrik Persson Thriller 
 
Bij een noodlijdende uitgeverij in het Zweedse Göteborg wordt een manuscript bezorgd van een 
succesvolle auteur die al zes jaar is verdwenen: het is de autobiografie van de Das. Dit is een 
seriemoordenaar die al vijf jaar lang in de nacht van 5 op 6 november toeslaat door zich via een 
tunnel toegang tot de kelder in het huis van zijn prooi te verschaffen. Van de slachtoffers ontbreekt 
elk spoor. 
 Het verhaal is verdeeld in drie aktes: 7-11 t/m 20-5; 28-5 t/m 3-11 en 4-11 t/m 4-2, waarbij elk 
hoofdstuk begint met een citaat van de Das. In de beide laatste aktes wordt regelmatig 
teruggesprongen naar zes jaar eerder 
De lezer volgt het politieteam dat de zaak onderzoekt maar geen vorderingen maakt en de 
uitgeefster van het manuscript die het huis van de auteur koopt; halverwege komen deze twee 
lijnen bij elkaar.  
Spanning zit niet zozeer in wie de Das is (dat vermoedt de lezer al vrij snel), maar in het hoe en 
waarom. Een thriller met horrorelementen en een verrassend eind voor mensen met een sterke 
maag.  
Thrillerdebuut.  De auteur heeft een podcast over het schrijven van SF, fantasy en horror 
 
 

Non-Fictie 
 
 
  
 
 
 
 
 
                         Hoes, Isa en Merlijn Kamerling Geestelijk Leven; Rouwproces 
 Hoe ga je om met het verlies van een
 dierbare? 
 
Isa Hoes en zoon Merlijn Kamerling beschrijven niet alleen hoe het is om te rouwen om iemand 
die heel dicht bij je stond. Zo dichtbij dat door het wegvallen van die persoon je leven totaal anders 
wordt. In het geval van Isa en Merlijn was die persoon een echtgenoot en vader, maar dit boek is 
herkenbaar voor iedereen die een broer, zus, kind, ouder of partner verloren heeft.  
Zij reiken handvatten aan om met zulk intens verdriet om te gaan.  
Ze beschrijven hoe zij hun grote verlies hebben moeten verwerken.  
Ze gaan in op de verschillende fases van rouw, hoe je dicht bij jezelf kunt blijven, hoe je grenzen 
aan kunt geven, hoe je je voorbereidt op de klappen die nog gaan komen, hoe je het verstikkende 
verdriet niet de overhand laat krijgen, maar ook hoe je leert er niet voor weg te lopen. 
Ook gaan Isa en Merlijn in gesprek over de verschillende vormen van rouw met Kluun en zijn 
dochter Eva, met Humberto Tan, met Xandra en Lola Brood, met Marjan Huydts over haar dochter 
Fréderique, en met Edwin Spee en Julian van de Kamp, de weduwnaar en zoon van Bibian 
Mentel.  
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                         Beek, Miloe van Mens en Maatschappij; NSB-kinderen 
 De erfenis van een oorlogsverleden 
 
Miloe van Beek is freelance journaliste en 'Daar praten wij niet over' is haar tweede boek. In dit 
boek beschrijft ze wat de invloed is van oude geheimen op het leven van een familie. Het boek 
begint met een proloog. De rest van het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over 
Sacha, de oma van de schrijfster, en het tweede deel gaat over Miloe zelf. Sacha groeit met haar 
broer en zusje op in een welvarend gezin in het Gooi. Wanneer haar ouders scheiden, heeft dat 
veel invloed op de leden van het gezin. Haar vader, de kunstschilder Ed Gerdes, sluit zich niet 
alleen aan bij de NSB, maar hij gaat ook een steeds belangrijker rol innemen binnen die 
beweging. Sacha moet proberen om te gaan met enerzijds haar afkeer van de NSB en anderzijds 
haar liefde voor haar vader. Na de oorlog praat niemand meer over wat er in de oorlog gebeurd is. 
In het tweede deel probeert de schrijfster van het boek het verhaal van haar grootmoeder te 
reconstrueren. Ze had altijd een moeizame verhouding met haar grootmoeder en probeert te 
ontdekken hoe het onbesproken verleden de familie beïnvloedt. Het boek is geschikt voor een 
breed publiek dat houdt van geschiedenis vermengd met persoonlijke verhalen 
 
 
   
 
 
 
 
 
                         Urbach, Karina Mens en Maatschappij; Vluchtelingen
 Hoe de nazi's de bestseller van mijn 
 grootmoeder stalen 
 
De Duitse historica Karina Urbach heeft haar grootmoeder Alice amper gekend. Terwijl Karina in 
Duitsland opgroeide, woonde haar oma in de Verenigde Staten, het land waar ze vanwege haar 
joodse afkomst naar was uitgeweken. Alice was een gevierd kookboekenschrijfster. In 1938 
verscheen 'So kocht man in Wien!' waarin een groot aantal Oostenrijkse recepten stond.  
Het boek werd goed verkocht, maar de nazi’s waren minder blij met het kookboek, geschreven 
door een joodse auteur. Hun oplossing: het kookboek van Alice Urbach werd geariseerd.  
Haar naam verdween van de cover, joodse gerechten werden eruit gehaald en buitenlandse 
woorden verduitst.  
Karina Urbach stuitte op meerdere boeken die op deze manier door de nationaalsocialisten 
werden behandeld. 'Het geroofde kookboek' vertelt niet alleen de geschiedenis van Alice Urbach 
en haar familie, maar is ook – zoals haar kleindochter schrijft - 'een aangifte van diefstal 
geworden'.  
Met afbeeldingen in zwart-wit, notenapparaat, literatuuroverzicht en personenindex 
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                        Glaser, Paul Geschiedenis; Concentratiekampen 
 Het oorlogsgeheim van tante Roosje 
 
Tijdens een bezoek aan het concentratiekamp Auschwitz ziet de auteur daar opeens een koffer 
met de naam van zijn tante. Het confronteert hem ermee dat zijn vader hun joodse achtergrond 
voor zijn kinderen heeft verzwegen. Hij verdiept zich erin en beschrijft hier chronologisch het leven 
van zijn kleurrijke tante Roosje (1915-2000). Geboren in Nijmegen, opgegroeid in Kleef, wordt ze 
danslerares. Na de dood van haar grote liefde, die als piloot bij een ongeluk omkomt in 1936, 
trouwt ze in 1937 met een dansleraar, die onder invloed van zijn broer NSB'er wordt. Ze scheidt 
later van hem, waarna hij haar verraadt. Roosje en haar ouders worden opgepakt en ze komt via 
Westerbork en Vught onder andere in Auschwitz, overleeft dat vernietigingskamp en vestigt zich in 
Zweden. De ex-directeur van zorg- en theaterinstellingen heeft zich goed verdiept en verplaatst in 
het vitale, optimistische karakter van zijn doortastende tante. Gebaseerd op haar dagboeken en 
brieven beschrijft hij, naast haar kijk op het leven, heel oprecht wat ontdekking van hun verborgen 
joodse verleden in de familie teweegbrengt. Met een aantal zwart-witfoto's.. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                         Irene Vallejo Schrijvers en boeken; Boeken 
 De geschiedenis van de wereld in boeken 
 
Het startpunt is steeds de oudheid, maar de schrijfster mengt haar rijke kennis van de 
boekenwereld uit die periode met vele anekdotes uit latere tijden en met eigen leeservaringen. Dit 
leidt tot een adembenemende grens- en tijd overschrijdende tocht langs kloosters, drukkerijen, 
boekwinkels, bibliotheken. Het parcours is een associatief pad: van de komedies van 
Aristophanes t/m Charlie Chaplin en het theater van de lach.  
Onderweg zijn er de verhalen over het Griekse leesonderwijs, over teksten van gewone 
Egyptenaren die van de Ilias blijken te houden en over de bibliotheek op het eiland Kos die haar 
collectie uitbreidde dankzij privédonaties.  
Wereldwijde bestsellers komen ter sprake waar het gaat om ‘kwesties’. Kunnen we kinderen nog 
de ongekuiste Huck Finn voorzetten wegens het frequente gebruik van het woord ‘neger’? Hoe 
dacht Plato over deze censuur? En hoe maakt Orwell ‘de natte droom van de autoritaire Plato tot 
werkelijkheid’?  
Een rijk boek, waar ook aandacht is voor e-books, die niet bedreigd worden door verwoestende 
branden maar wel door het ‘geheugengat’. Bekroond en in dertig landen in vertaling verschenen 
non-fictiedebuut van de Spaanse auteur (1979), die klassieke talen studeerde en daarover 
columns schrijft en lezingen geeft. 
Met noten, bibliografie en register 


