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Beste lezers             
 

 

Boeken lezen is heerlijk. Je reist vanuit je luie stoel de hele wereld over. 

Ontmoet mensen en culturen, verrijkt je kennis. 

 

Kiezen uit die enorme berg boeken en informatie in de bibliotheek kan 

heel lastig zijn. 

 

Daarom maakten de bibliothecarissen Antoinette, Mieke en Rianne uit de 

bibliotheek Oss van de NOBB een selectie. Zij hopen u hiermee te 

inspireren of te verrassen... 

 

 

    

 

 

 

Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.  
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze meer sprookjes voor. 

Albert Einstein in 1947 
 

Lezen is voor de geest wat sport is voor het lichaam. 
Sir Richard Steele 
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Romans zonder genre 
 

 

 Moederland/ Bever, Inge de 
 
Inge maakt als Nederlandse studente kennis met de Turkse 
cultuur en samenleving als zij met een Turkse man trouwt in 
1980. De relatie tussen Inge en haar Turkse gestudeerde 
schoonmoeder ( ze is arts) loopt als een rode draad door het 
boek. Vanuit het gedeelde besef dat vrouwen overal met 
dezelfde dilemma’s te maken krijgen, maken argwaan en 
behoedzaamheid plaats voor waardering en solidariteit. Het 
vreemde wordt vertrouwd en blijkt uiteindelijk heel herkenbaar 
te zijn. 

 

 

 Otmars zonen/ Buwalda, Peter 
 
Otmars zonen vertelt het verhaal van de Shell-employé Ludwig 
Smit, die na een bezoek aan Johan Tromp op het Siberische 
eiland Sakhalin strandt in een sneeuwstorm. Juist nu, wanneer 
onderzoeksjournaliste Isabelle Orthel hem het deksel komt 
overhandigen van een beerput, begint Tromps daverende 
carrière in de oliebusiness te wankelen. Tromp – hedonist, 
alfaman, kroonprins van Shell, en in alles het tegenbeeld van 
Ludwig – schat zijn twee bezoekers volkomen verkeerd in. 
Wordt vervolgd door De jaknikker (2021) en Hysteria siberiana 
(2023). 
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Romans zonder genre 
 

 

 Ooit gelukkig/ Dijkshoorn, Nico 
 

Nico Dijkshoorn beschrijft het leven van zijn moeder. Na haar 
dood realiseert hij zich dat hij eigenlijk niets van haar weet. Was 
ze verdrietig? Hoe ontmoette ze zijn vader? Met wie speelde ze 
op straat? De zoektocht leidt naar Zwitserland, waar Nel kort na 
de oorlog enkele maanden zielsgelukkig was. 
Vormt samen met Nooit ziek geweest de geschiedenis van zijn 
familie. 
 

 

 

 Broeder Ezel/ Goedbloed, Liesbeth 
 
Anna trekt met een ezel de bergen in op weg naar de top 
van de Monterosso. Zo hoopt ze af te rekenen met het 
verleden. Ze wil de schuldgevoelens over de dood van 
haar broertje Jens achter zich laten. Als een offer om 
boete doen voor het feit dat ze niet goed op haar broertje 
heeft gelet, waardoor hij overleed. Hoe langer ze 
onderweg is, hoe meer de ezel – die ze Broeder Ezel 
noemt – haar trouwe metgezel wordt, maar ook hoe meer 
hij de route gaat bepalen. 
Romandebuut. 
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Romans zonder genre 

 

 

 Schokland/ Goldschmidt, Saskia 
 
De familie Koridon - bestaande uit grootvader Zwier, dochter 
Trijn en kleindochter Femke- probeert hun statige boerderij 
‘Schokland’ draaiende te houden. Plaats van handeling is de 
provincie Groningen. Een groot deel van de boerderij is onveilig 
en onbruikbaar geworden als gevolg van de bevingen in het 
gebied. De familie doet haar beklag bij de overheid maar deze 
bagatelliseert hun klachten. De scheuren en gaten zouden 
ondeugdelijke constructies van de gebouwen zijn. Inspectie 
volgt op inspectie en men schuift elkaar de zwarte Piet toe. 
Femke leert een boerin kennen niet ver van hun boerderij. Ze 
heet Danielle en Femke wordt verliefd op haar. De Koridons 
willen ‘Schokland’ absoluut behouden en voortzetten... 

 

 

 Eclips / Hilhorst, Suzan 
  
De keuze van één persoon beïnvloedt de toekomst van 
meerdere levens ingrijpend. 
Twee mensen houden het hoofd boven water in een wereld vol 
mogelijkheden. Martijn worstelt met de dementie van zijn vader 
en een groot familiegeheim. Sofie wil antwoorden van een oma 
die ze nooit gekend heeft. Beiden ontrafelen een geschiedenis, 
die hen steeds dichter bij elkaar brengt. Tot een ontmoeting 
onvermijdelijk is... 
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Romans zonder genre 
 

 

 Drakensteyn, Droomkasteel/ Jurgens, Fleur 
 
1961. De Britse Minnie Mandemaker en haar Nederlandse man 
Anton gaan, na lang in Australië te hebben gewerkt, terug naar 
Europa. Ze verwachten snel weer werk te vinden. Dat lukt bij de 
Amerikaanse ambassade in Den Haag, waar ze op een tuinfeest 
prins Bernhard ontmoeten die vertelt goed personeel te zoeken 
voor dochter Beatrix die binnenkort op kasteel Drakensteyn gaat 
wonen. Per 1 november 1962 wonen ze in een dienstwoning bij 
het kasteel. Hun eigen huwelijk verslechtert, maar ze zijn 
getuigen van de komst van Claus von Amsberg, zijn huwelijk met 
de kroonprinses. 

 

 

 Volle bloei / Kleinoog, Hetty 
 
Vijf oudere vrouwen ontmoeten elkaar op een begraafplaats en 
beginnen een hechte vriendschap. Ze willen nog iets van hun 
leven maken, want ze voelen zich nog in volle bloei.  
Vol enthousiasme helpen ze elkaar met het verwezenlijken van 
hun wensen, zoals: een wereldreis maken, een adoptiezoon 
vinden, een orgasme beleven en een hit scoren.  
Eén van hen, die twaalf jaar in de gevangenis heeft gezeten voor 
de moord op haar man, wil uitzoeken of ze hieraan wel schuldig 
is. 
Kortom: je bent zo jong als je je voelt. 
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Romans zonder genre 
 

 

 De Wereldziel / Lenoir, Frédéric 
 
Op een dag leidt het spirituele pad zeven wijzen naar een 
Tibetaans klooster. Wat hebben een vrouwelijke sjamaan, een 
Nederlandse filosofe (en haar dochter), een hindoeïstische 
mystica, een Chinese taoïstische meester (met laptop en 
satelliettelefoon), een joodse kabbalistische rabbijn, een 
christelijke monnik en een islamitische soefimeester daar te 
zoeken en wat is de rol van gastheer Lama Dorjé, boeddhistische 
monnik? Pas als ongekend onheil zich aankondigt, zien zij het 
belang van hun missie. Zij moeten hun wijsheid overdragen 
dragen aan de toekomst: Natina, dochter van filosofe Gabrielle, 
en Lama Tenzin.  

 

 

 Het rode adresboek / Lundberg, Sofia 
 
Doris Alm (96) uit Stockholm bladert door het rode 
adresboek dat ze in 1928 van haar vader kreeg. Velen zijn 
reeds overleden, en Doris overdenkt haar leven. 
De vader van Doris overleed toen ze dertien was. Ze ging 
werken bij een rijke mevrouw die haar meenam naar 
Parijs. Doris werd ontdekt als mannequin, vond en verloor 
haar grote liefde. 
Ze schrijft haar verhaal op voor Jenny, haar achternicht in 
New York waar ze vaak mee skypet. 
Als Doris valt, en in het ziekenhuis belandt, komt Jenny naar 
Stockholm. Ze blijft bij Doris tot ze sterft. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Grand Hotel Europa/ Pfeijffer, Ilja Leonard 
 
Ilja Leonard Pfeijffer strijkt neer in een oud hotel ergens op ons 
continent. Hij wil het verdriet om zijn verbroken relatie met de 
Italiaanse kunsthistorica Clio doorbreken. Het oude hotel met 
zijn soms nog oudere bewoners zet hem aan tot overdenkingen 
over de rol van Europa in de moderne wereld. Vooral afgezet 
tegenover het door hem verafschuwde massatoerisme. Zo 
waaiert de roman in meerdere richtingen: in het verleden een 
liefde, de leidende rol die Europa vroeger in de ontwikkelingen 
van de kunst speelde. Nu en in de toekomst lijkt Europa te 
verlangen om in het verleden te blijven hangen, terwijl 
Afrikaanse bootvluchtelingen aan de deur kloppen. Breedlopige 
ideeënroman. Shortlist Libris Literatuur Prijs 2019. 

 

 

 Normale mensen/ Rooney, Sally 
 
Januari 2011. Connell haalt zijn moeder op, die werkster is in 
een landhuis in een Iers stadje. In de keuken treft hij zijn 
klasgenote Marianne en hoewel ze op school geen contact 
hebben, raken ze nu aan de praat, worden verliefd en krijgen 
een relatie, al komen ze uit andere werelden. Ze zijn dol op 
elkaar, maar omdat Connell zich nooit helemaal uitspreekt over 
zijn gevoelens, niet 100% voor Marianne kiest, gaat het steeds 
aan en uit. Na vijf jaar laat ze hem vrij om naar New York te 
gaan.  
Longlist The Man Booker Prize 2018 en bekroond met de Costa 
Book Novel Award 2018, 
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Romans zonder genre 
 

 

 Salomons oordeel/ Vuijsje, Robert 
 
Max is een Amsterdamse man van joodse afkomst die zich niet 
tot de witte Nederlanders voelt horen, en zich steeds drukker 
maakt over racisme. Hij is getrouwd met de zwarte Alissa, 
afkomstig uit de Bijlmer, die het racisme, dat zij veel 
nadrukkelijker ervaart, negeert. Hun zoon, Salomon, wil zich 
krampachtig als zwarte jongen profileren. Zij vliegen elkaar 
steeds in de haren over zaken als identiteit, discriminatie, 
antiracisme activisme, vooroordelen en culturele toe-eigening. 
Dan wordt Salomon gearresteerd... 

 

 

 Kraaien tellen/ Waard, Lucas de 
 
Tobias Gouweleeuw is tevreden met zijn bestaan als 
veegwagenbestuurder. Ondanks zijn opleiding aan de 
kunstacademie werkt hij liever als vuilnisman. Tobias lijkt zich na 
de dood van zijn zus Krista te willen verstoppen. Samen, als 
twee ‘vuurtorens’, konden ze alles aan.  
Hij is van mening dat de wereld hem wel zal vinden. 
 Zo niet gaat hij er zelf naar op zoek. En hij vindt Cayenne. 
Het onvermogen tot communiceren breekt Toby op. Maar het tij 
kan keren! 
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Gedichten 
 

 

 Wakker vallen/ Groen, Els de 
 
Gedichtenbundel met luchtige reflecties op het leven.  
De kleurrijke illustraties zijn van de schrijfster zelf. 
Terugkerende onderwerpen zijn algemene, vaak actuele zaken 
uit de maatschappij.  
Els de Groen was enkele jaren actief in de politiek. Zij ontving 
voor een interviewproject de Jantje Betonprijs en voor 
samenwerking met Eduard Uspenski de Russische Arkadi Gaidar 
prijs. 

 

 

 Gedichte gedachten/ Terlouw, Jan 
 
Jan Terlouw (1931) fysicus, (kinderboeken)schrijver, politicus en 
nog heel veel meer, schrijft al zijn hele leven gedichten. Hij 
schreef gedichten om zijn gedachten tot de kern terug te 
brengen voordat hij een essay schreef of wanneer hij een lezing 
voorbereidde. Niet per se geschreven met de bedoeling het te 
publiceren, opgediept uit zijn studeerkamer en uit de uithoeken 
van zijn computer. Terlouws thema's :natuur, leven en liefde, 
kunst, politiek, vrijheid en verantwoordelijkheid.  
Toegankelijke gedichten, cabaret- en liedteksten, waarvan de 
aanleiding soms wordt toegelicht in een voetnoot. 
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Historische romans 
 

 

 De advocaat van Holland / Matsier, Nicolaas 
 
Een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis was de 
onthoofding van raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt 
(1547-1619) op het Haagse Binnenhof. Hij was slachtoffer van 
een politiek en religieus geschil met Prins Maurits en werd 
veroordeeld wegens hoogverraad. Dit verhaal volgt van 
Oldenbarnevelt vanaf zijn arrestatie in zijn stadspaleis aan de 
Kneuterdijk op 29 augustus 1618 tot aan zijn dood op 13 mei 
1619. Negen maanden wordt de raadspensionaris verhoord en 
opgesloten in een ruimte achter de Ridderzaal. Hij overdenkt 
zijn carrière, zijn verwijdering met Maurits en de gebeurtenissen 
als de Slag bij Nieuwpoort en de strijd rondom de protestantse 
geloofsopvatting. Met lijsten van begrippen en jaartallen. 

 

 

 In het oog van de storm: Marie Curie ontdekt/ 
Melief, Monique 
 
De Nederlandse historica (1955) beschrijft door de ogen van de 
tweevoudige Nobelprijswinnares zelf het leven van Marie Curie. 
Tijdens een vakantie in Engeland blikt Marie Curie terug op haar 
leven als Poolse immigrante in Frankrijk, haar niet aflatende 
laboratoriumwerk met haar man en de bekroning met de 
ontdekking van het radium. Doodop van alle media-aandacht 
vindt zij, geholpen door sterke suffragettes, de moed om door 
middel van terugblikken haar toekomst te bepalen. Haar 
emoties als twijfelende moeder, echtgenote en minnares voeren 
de overhand. 
Debuut. 
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Historische romans 
 

 

 De stad der wonderen / Mendoza, Eduardo 
 
Het verhaal speelt zich af van 1883 tot 1929. Als jonge jongen 
wil Onofre Bouvilla zijn geluk in de stad Barcelona beproeven. 
Werk blijkt niet zo makkelijk te vinden. Door verraad, chantage, 
zwendel en zelfs moord, werkt hij zich op tot de rijkste en 
machtigste Spanjaard. Maar dit zorgt ook voor spanningen. Wie 
kan Onofre vertrouwen? En wanneer is het voor Onofre 
genoeg? 

 

 

 Maria / Wouda, Suzanne 
 
Maria groeit op in een burgemeestersgezin in Veere en trouwt 
in 1608 met Hugo, een studievriend van haar broer. Elske is de 
dochter van een herbergier in Bredevoort. Nadat haar vader is 
vermoord door Spaanse soldaten, vertrekt ze naar Rotterdam, 
waar ze in dienst treedt bij Maria. Haar man is daar pensionaris 
en maakt carrière. Daar komt echter een eind aan, wanneer 
onenigheid onder protestanten ontaardt in een politiek spel. 
Van Oldenbarnevelt wordt onthoofd en De Groot veroordeeld 
tot ‘eeuwige gevangenisse’ in Loevestein, waar hij samen met 
Maria en Elske wordt opgesloten. Het is bekend dat Hugo de 
Groot ontsnapte in een boekenkist in 1621, minder bekend is 
dat zijn echtgenote dit plan bedacht, en Elske, hun dienstmeisje, 
het uivoerde. 
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Ontspanning 
 

 

 Het kind met de Japanse ogen / Baaij, Reggie 
 
De schrijver (1955) schetst het leven van zijn ouders tegen de 
achtergrond van de Indonesische vrijheidsstrijd. Zijn vader 
werkte als krijgsgevangene aan de beruchte Birmaspoorweg en  
wordt direct na de Japanse capitulatie ingezet in de 
onafhankelijkheidsstrijd. Een oorlog die voor de Indische 
Nederlanders soms nog frustrerender was dan de Japanse 
bezetting. Er werd immers gevochten tegen een volk waar men 
bloedbanden mee had. In Nederland aangekomen, wacht de 
familie de strijd tegen de herinnering. 
Enkele jaren na de dood van zijn ouders vindt Reggie Baay een 
schoenendoos met fotonegatieven van de periode na de 
Japanse capitulatie en tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd. 
Deze doos met fotonegatieven vormt de basis van deze 
documentaire familieroman: een mengeling van feiten en fictie. 

 

 

 Het eindeloze strand/ Colgan, Jenny 
 
De bevolking van het Schotse eiland Mure plukt de vruchten van 
de samenwerking met de rijke Colton waardoor het eiland een 
toeristische trekpleister is geworden. Flora ontdekt dat Joël 
geheimen heeft die hij niet kan of wil delen. De Syrische arts Saif 
bouwt op Mure een nieuw bestaan op en moet zijn 
getraumatiseerde kinderen opvoeden. De enige relatie die goed 
lijkt te gaan is die van Colton met de broer van Flora: hij doet 
een huwelijksaanzoek.  
Een ontroerend verhaal over vertrouwen en acceptatie dat niet 
altijd alles mogelijk is. 
Met achter in het boek enkele recepten. 
Vervolg op ‘Café Zon & Zee’*. 
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Ontspanning 
 

 

 Het buitenhuis / Fforde, Katie 
 
Fran, een kok uit Londen, arriveert in Gloucestershire om de 
boerderij van haar verre tante Amy te runnen. Amy is heel oud 
en ze wil de boerderij aan Fran nalaten als zij zes maanden lang 
goed presteert. Fran ziet dit voorstel als uitdaging en ze is erg 
enthousiast. Ze maakt kennis met de werknemers en de buren, 
onderzoekt het grondgebied, observeert de koeien en gaat 
voortvarend aan de slag. Net als alles begint te draaien, 
verschijnt er een concurrent uit Australië die de boerderij wil 
overnemen. Fran mist in eerste instantie kennis van het 
functioneren van een boerderij. Via informatieve gesprekken 
leert ze veel. 

 

 

 Terug naar Neerpelt / Joris, Lieve 
 
Lieve Joris (1953) vertelt in flashbacks 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 staan haar ouders en grootmoeder, maar 
vooral haar artistiek begaafde en verslaafde broer Fonny, wiens 
lotgevallen en de reacties van zijn omgeving hierop worden 
beschreven, en waarmee de schrijfster haar eigen leven 
verweeft. 
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Ontspanning 
 

 

 De platenzaak/ Joyce, Rachel 
 
Wanneer in 1988 de cd zijn intrede in de muziekwinkels doet, is 
Frank de enige die hardnekkig vasthoudt aan het vinyl van de 
langspeelplaten. De bewoners en winkeleigenaars van het 
Engelse achterafstraatje vormen een hechte gemeenschap. 
Langzamerhand valt de gemeenschap uiteen en Frank krijgt het 
steeds moeilijker. Dan stapt een mysterieuze Duitse vrouw zijn 
winkeltje binnen. Ze heeft niet echt iets met muziek. Toch loopt 
ze vaak binnen. Frank kan iedereen precies vertellen welke 
muziek (pop, klassiek of jazz) hij of zij nodig heeft, maar in ‘de 
zaken van het hart’ is hij nog een kind. 

 

 

 Een oceaan van tijd / Lim, Thea 
 
1981. De USA wordt in 1981 getroffen door een pandemie. Het 
vaccin dat helpt tegen de griep is te duur voor de meeste 
mensen. Aleen als één van hun geliefden ermee instemt een 
tijdreis naar de toekomst te maken, krijgt zo’n persoon het 
vaccin. Polly doet dit om haar Frank, haar grote liefde, te 
redden. Ze komt echter niet, zoals beloofd, in 1993 maar in 1998 
terecht. De pandemie werd in de jaren tachtig gevolgd door een 
orkaanramp. Het verwoeste Zuiden en het intact gebleven 
Noorden van de USA zijn inmiddels aparte landen. Polly moet als 
'knecht' meehelpen aan de wederopbouw van het Zuiden. Ze 
blijft hopen op een weerzien met Frank. 
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Oorlogsverhalen 
 

 

 Het meisje zonder naam / Costeloe, Diney 
 
1939. Lisa Becker is 13 als haar moeder een van de laatste 
plekken op een Kindertransport weet te bemachtigen. In 
Londen, alleen, de taal niet machtig, moet ze zich in een voor 
haar vreemde wereld redden. Dat lukt haar met de hulp van 
haar pleegouders en vrienden.  
Maar dan begint de Blitz. Lisa raakt bewusteloos als een bom 
vlakbij ontploft, en wanneer ze bijkomt in het ziekenhuis weet 
niemand wie ze is – zijzelf ook niet… 
  

 

 

 Ver-geet-mij-niet/ Es, Bart van 
 
Levensverhaal van de Joodse vrouw Lien de Jong (1933) die in 
1942 onderduikt bij de familie Van Es. Haar ouders worden 
vermoord en Lien blijft na de oorlog bij haar 'onderduikouders' 
wonen, waar ze een goede band mee opbouwt. Het 
interessantste deel is de periode ná de oorlog. Deze schetst een 
goed beeld van de nauwe en vaak complexe band tussen het 
joodse onderduikkind en onderduikouder. Lien weet onder 
moeizame omstandigheden langzaam – en pas laat in haar leven 
– haar weg te vinden en haar leven vorm te geven. De breuk 
tussen haar en haar onderduikouders is uiteindelijk een anti-
climax.  
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Oorlogsverhalen 
 

 

 ’t Hooge Nest / Iperen, Roxane van 
 
Roxane van Iperen woont met haar familie in villa 't Hooge Nest 
in 't Gooi. Ze ontdekte dat haar woonhuis tijdens de Tweede 
Wereldoorlog heeft gefunctioneerd als een onderduikvilla, van 
waaruit twee Joodse zusjes daadwerkelijk actie ondernamen 
tegen de bezetter.Pal onder de neus van NSB-buren en 
nazikopstukken. Ze beschrijft het verhaal van de twee zussen 
Brilleslijper en hun familieleden zo dat de lezer mee beleeft hoe 
de bezetter de Endlösung in Nederland implementeerde. 
Uiteindelijk werden ook zij verraden en door de Jodenjagers van 
de Colonne Henneicke aan de Duitsers overgedragen. Met het 
allerlaatste transport uit Westerbork werden ze naar Auschwitz 
getransporteerd. 

 

 

 Mischling / Konar, Affinity 
 
1944. De tweelingzussen Perle en Stacha zitten met hun moeder 
in Auschwitz, waar ze te maken krijgen met de gruweldaden van 
Mengele. Door middel van hun eigen taal proberen ze een 
magische wereld te creëren waarin de realiteit hen niet raakt. 
Perle verdwijnt en na de oorlog reist Stacha met een 
kampgenoot door het verwoeste Polen, op zoek naar Mengele. 
En misschien op zoek naar hoop.  
De auteur is van Pools-Joodse afkomst.  
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Oorlogsverhalen 
 

 

 De experimenten / Pauw, Marion 
 
Charlie gaat - zeer tegen haar zin - haar stiefmoeder Alma (96) 
verzorgen, die 96 jaar is en op sterven ligt. Ze heeft haar vijftig 
jaar niet gezien: ze was van huis weggelopen omdat ze het leven 
met haar stiefmoeder niet meer kon volhouden. In de intimiteit 
van het noodgedwongen samenzijn vertelt Alma voor de eerste 
keer over de gruwelen die zij heeft ondergaan in 
concentratiekamp Auschwitz in de Tweede Wereldoorlog. 
Charlie leert begrijpen vanuit welke motieven haar stiefmoeder 
vroeger gehandeld heeft bij haar opvoeding. Ze wordt hierbij 
geholpen door haar dochter Sofia die als therapeut probeert te 
bemiddelen.  

 

 

 Natalia/ Veletzos, Roxanne 
 
Nog voor de Duitsers Roemenië hebben bezet, zijn in dat land 
de Jodenvervolgingen al in volle gang. Een Joods echtpaar ziet 
geen andere mogelijkheid dan hun dochtertje te vondeling te 
leggen, in de hoop dat zij op die manier de oorlog zal overleven. 
Het lukt het Joods echtpaar om Roemenië op tijd te ontvluchten 
en het dochtertje wordt geadopteerd door een rijk echtpaar dat 
haar Natalia noemt. Jaren later, als de inwoners van Roemenië 
gebukt gaan onder de gevolgen van de Koude Oorlog, leert ze 
dat liefde en hoop mogelijk zijn, ook in gruwelijke tijden. 
Debuut. 
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Psychologische romans 
 

 

 Agathe / Bomann, Anne Catherine 
 
Parijs, eind jaren veertig: een psychiater (71) neemt geen 
nieuwe patiënten meer aan en telt de uren af tot zijn pensioen, 
ook al weet hij niet wat hij met al die vrije tijd zal doen. Hij 
luistert nauwelijks nog naar zijn patiënten. Een nieuwe patiënte, 
Agathe, laat zich niet afschepen en weet voorbij de secretaresse 
te komen. De psychiater raakt in de ban van Agathes verhaal. Als 
de secretaresse thuisblijft om bij haar stervende man te zijn, 
vraagt zij haar baas of hij met haar man wil komen praten om 
hem te helpen bij de acceptatie van zijn naderende dood. 
Debuutroman van de Deense auteur. 

 

 

 Onder het ijs / Bruin, Ellen de 
 
Bas Fretz (21) is junior onderzoeker naar microfossielen aan de 
universiteit. Na het plotseling overlijden van  haar hoogleraar 
Reinier neemt ze zijn plaats in als wetenschapper op een 
expeditie naar de Noordelijke IJszee.  
Aanvankelijk krijgt ze nauwelijks mogelijkheden, maar aan het 
eind van de reis kan ze haar onderzoeksdoelen realiseren.  
Deze debuutroman zuigt je als lezer vanaf het begin mee in de 
zoektocht, de rouw en het zelfrespect van Bas en de spanning 
van de expeditie.  
Winnaar Anton Wachterprijs 2018. 
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Psychologische romans 
 

 

 Praat er maar niet over / Dorrepaal, Teus 
 
Mart, een onzekere jongen, groeit op in een Zuid-Hollands 
reformatorisch milieu tussen circa 1950 en 1986. Mart ontdekt 
gaandeweg dat hij anders geaard is. Hij heeft het daar heel erg 
moeilijk mee omdat hij weet hoe daar in zijn kerk tegenaan 
gekeken wordt en ook wat er in de Bijbel over geschreven staat. 
In wezen wil hij ook vooral God niet teleurstellen. Hij zoekt hulp 
bij een zenuwarts en een gebedsgenezer in Israël, verlooft zich 
zelfs met een meisje en heeft zelfmoordneigingen. 
Het boek is gebaseerd op autobiografische ervaringen van de 
auteur (CDA-statenlid provincie Friesland). 

 

 

 Het meisje dat ik achterliet / Endō, Shūsaku 
 
Tussen Yoshioka Tsutomu, een universiteitsstudent in Tokyo, en 
Mitsu, een eenvoudig meisje, dat in een fabriek werkt ontstaat 
een complexe relatie. Zij is altijd bereid mensen in nood te 
helpen en wanneer zij instemt om met hem naar bed te gaan, 
doet zij dat omdat zij hem niet wil teleurstellen. Onmiddellijk 
daarna laat Yoshioka haar echter vallen. Zij onderneemt 
verwoede pogingen om hem terug te krijgen.  
Yoshioka is intussen afgestudeerd en werkt in een bedrijf. De 
nicht van de bedrijfsleider lijkt wel iets voor hem te voelen en hij 
gaat een relatie met haar aan omdat hij op die manier carrière 
wil maken. Mitsu blijft echter van hem houden. Zij wordt zwaar 
ziek en zal een keuze maken die haar leven zal veranderen. 
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Psychologische romans 
 

 

 De hemel verslinden / Giordano, Paolo 
 
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. Na het overlijden van haar oma ziet ze Bern 
weer en gaat met hem en vier anderen op de boerenhoeve 
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. 

 

 

 Aswoensdag / Hendrix, Hanneke 
 
Marit is ongewenst kinderloos. Na weer een ivf poging twijfelt 
ze aan haar relatie met Maarten. 
Als ze gebeld wordt dat het niet goed gaat met haar moeder 
met Alzheimer, keert ze naar haar Noord-Limburgse 
geboortedorp terug om voor haar te gaan zorgen. Ze ziet op 
tegen het beklemmende en gemaakt gezellige van het 
voormalige mijndorp, maar vooral tegen de confrontatie met 
haar kille moeder. Tegen de verwachting in brengt het verblijf 
haar rust. Voor het eerst in haar leven groeit er een band met 
haar moeder, een vrouw die getekend is door een rampzalige 
gebeurtenis uit de geschiedenis van het dorp. Daarbij verloor ze 
haar vijf broers. 
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Psychologische romans 
 

 

 Mijn Italiaanse moeder / Leroy, Violet 
 
Anna is vier jaar wanneer de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. 
Haar vader is er niet, waarom begrijpt ze niet. Haar moeder is 
een controlfreak en houdt Anna kort. Ze mag niet met andere 
kinderen spelen en moet bij haar moeder blijven. Als haar vader 
eindelijk thuiskomt uit een strafkamp, wordt de niet beter. Hij 
durft niks te zeggen. Anna creërt voor zichzelf een 
fantasiewereld, waar ze echt in gelooft. Pas op haar 27e lukt het 
Anna zich los te maken van haar moeder om haar eigen leven te 
leiden. 

 

 

 Wolken &c. / Niedekker, Donald 
 
Drie jaar, twaalf seizoenen, uit het leven van een man, soms een 
hij, dan een ik, dan een je. Reizen en schrijven bepalen zijn leven 
en de lezer reist met hem mee. De locaties waar hij verblijft (in 
Nederland, Duitsland, Hongarije, Noorwegen, Oekraïne) spelen 
een belangrijke rol in deze wonderlijke roman. De hoofdpersoon 
woont overal korte of langere tijd, werkt als onder andere 
postbode, maar is vooral bezig met het waarnemen en 
beschrijven van zijn omgeving en het nadenken over en werken 
aan zijn boek in wording. 
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Psychologische romans 
 

 

 De overblijfvader / Rijks, Henk 
 
Oegstgeest. Tonk van Lexmond, oud bankman en 
ondergedoken cokedealer,  moet halsoverkop van zijn 
boerderij in Ecuador naar Oegstgeest terugkomen. Zijn ex-
vrouw is verongelukt en nu moet hij de dagelijkse zorg 
over hun twee kinderen overnemen.  
Daarbij hoort het overblijfvaderschap op school. Hij raakt 
bevriend met de door een bermbom gehandicapte en 
getraumatiseerd geraakte Afghanistan-veteraan Maarten 
Staal. Tonk en Maarten blijken door hun leven buiten de 
maatschappij te staan. Ze hekelen mode, de leegheid en 
het doelloos leven van poenig volk, vooral van de verplicht 
thuiszittende hoogopgeleide vrouwen. 
 

 

 

 De nadagen / Ryst, A.N. 
 
Niek over de laatste levensjaren van zijn ouders. Zij wonen sinds 
hun pensionering in hun zomerhuis in Friesland. Hun hele leven 
samen hadden ze een haperende chemie in hun huwelijk, maar 
blijven desondanks toch bij elkaar. Niek bezoekt zijn ouders 
regelmatig en wordt steeds meer geconfronteerd met hun 
herinneringen. Zijn vader raakt steeds verwarder en uiteindelijk 
kan hij niet meer thuis blijven wonen.  
A.N. Ryst is het pseudoniem van Daan Remmerts de Vries 
(1962). 
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Psychologische romans 
 

 

 Buiten mezelf/ Salzmann, Sasha M.  
 
Tweeling Alissa (Ali) en Anton zijn onafscheidelijk, tot in 
het incestueuze toe. In geboortestad Moskou en ook later, 
in Duitsland, waar hun ouders begin jaren negentig het 
antisemitisme in post-Sovjet-Rusland ontvluchtten. Dan 
verdwijnt Anton spoorloos. Tot er een anonieme ansicht 
uit Istanbul komt. Daar gaat Ali naar hem op zoek. Via 
herinneringen deelt ze haar vier generaties terugreikende 
familiegeschiedenis waarin zich de Europese geschiedenis 
weerspiegelt (Hitler, Stalin, het moderne Turkije). Het 
‘tweeslachtige’ Europees-Aziatische Istanbul bevalt haar. 
Net als de transseksuele danser Katho gaat ze aan de 
testosteron die daar vrij verkrijgbaar is. Om Anton te 
worden?  

 

 

 Wat je ziet als je valt / Wait, Rebecca  
 
Het is alweer een aantal jaren geleden dat de oudste zoon Kit na 
een lange depressie zelfmoord pleegde, maar nog altijd heeft 
zijn gezin dat verlies niet verwerkt. Vader Joe sluit zich op in zijn 
schuurtje om aan zijn meubels te werken, moeder Rose 
probeert de schijn op te houden, broer Jamie is vertrokken en 
heeft ergens een baantje in een boekwinkel in een andere stad, 
zusje Emma stopt zich vol met eten en wordt op school gepest. 
Pas in de loop van het verhaal wordt duidelijk wat er zich 
destijds werkelijk heeft afgespeeld. 
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Spannende romans 
 

 

 Witte dood / Galbraith, Robert 
 
Billy, erg in de war, vraagt Strike om hulp vanwege een moord 
die hij als kind heeft gezien. Vóór Strike meer kan vragen is Billy 
weer vertrokken. Het afdoen als een verzinsel van een gek kan 
Strike niet: er was iets serieus in het betoog en daarom blijft het 
knagen. Tussen de vele betaalde opdrachten door proberen 
Strike en Robin Ellacott, nu zijn zakenpartner, de waarheid 
omtrent Billy’s herinnering te achterhalen. De lezer wordt 
meegenomen door Londense wijken en diep in de 
parlementsgebouwen, naar protestmarsen en het platteland in 
Oxfordshire. En dan is er ook nog de persoonlijke relatie tussen 
Strike en Robin die de nodige spanning oproept... 

 

 

 Zij die volgen / Johnsrud, Ingar 
 
In de buurt van Oslo wordt een aanslag gepleegd op de leden 
van een extreme sekte waarbij vijf mensen worden vermoord. 
Rechercheur Fredrik Beier die de zaak samen met zijn partner 
Kafa Iqbal onderzoekt, ontdekt dat de overige leden van de 
sekte spoorloos verdwenen zijn. Tijdens zijn speurtocht, 
consequent tegengewerkt door zijn commissaris Sebastian Koss, 
komen zaken aan het licht uit het verleden van de sekteleiders. 
Degene die jacht maakt op de sekte blijft een mysterie, ook als 
duidelijk wordt waar de twee laboratoria voor dienden die de 
sekte had ingericht. Eerste deel van ‘De broederschap trilogie’. 
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Spannende romans 
 

 

 Moord op de moestuin / Mitzee, Nicolien 
 
Thijs en Judith zijn amper getrouwd wanneer Thijs een 
hartaanval krijgt. Op de dag dat hij thuiskomt uit het ziekenhuis 
slaan de buren aan het verbouwen. Schoonzus Cora en zwager 
Ab besluiten dat een pan soep niet afdoende is: er dient stevig 
uitgerust te worden. Daarom wordt een boswachterswoning 
gehuurd op een landgoed, voor de hele zomer, met zijn vieren. 
Maar: nergens is het écht rustig, en op het landgoed 
aangekomen blijkt daar een strijd gaande, ogenschijnlijk over 
een boom. Een strijd die op bloedstollende wijze uit de hand 
loopt. 
 

 

 

 Wie zint op wraak / Svernström, Bo 
 
In een schuur buiten Stockholm is man gevonden die gemarteld 
is en dood lijkt te zijn. Zelfs de door de wol geverfde inspecteur 
Carl Edson is geschokt. Marco Holst is niet alleen gekruisigd, zijn 
genitaliën zijn afgesneden, stembanden en knokkels verwijderd. 
Terwijl Carl naar het lijk kijkt, geeft het tot zijn verbijstering 
opeens tekenen van leven. Enkele dagen overleeft Marcus zijn 
marteling, maar daarna sterft hij in het ziekenhuis. Carl bijt zich 
vast in de zaak. Net als de gedreven onderzoeksjournaliste 
Alexandra Bengtsson die voor een landelijke krant over deze en 
de daarop volgende martelmoorden moet schrijven. 
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Spannende romans 
 

 

 Verloren in Berlijn/ Uitzinger, Marjolijn 
 
Sam Coorenvaar, Nederlandse journaliste in Duitsland, stuit op 
het verhaal van een voormalige DDR-inwoonster. Zij vermoedt 
dat zij indertijd haar baby heeft moeten afstaan ter adoptie, 
terwijl haar verteld werd dat het kind was gestorven kort na de 
bevalling.  
Terwijl een Duitse politievrouw de moord onderzoekt op deze 
vrouw, komt de journaliste langs een andere weg tot dezelfde 
conclusie, waarbij dokters uit de DDR een grote rol als kwade 
genius spelen achter dit systeem van dwang-adoptie. 

 

 

 Een fatale vergissing / Vermeulen, Esther 
 
Bureau MaRiT wordt ingeschakeld door een man die het idee 
heeft gevolgd te worden. Hij wil verder niets loslaten, waardoor 
Marit geïntrigeerd raakt. Bij het ziekenhuis wordt een man 
aangetroffen die ernstig verwond is. Hij overlijdt, waarna Dix 
Boeks, de ex-partner van Marit, als rechercheur ingezet wordt. 
De twee zaken lijken in eerste instantie niets met elkaar te 
maken te hebben, tot Marit iets ontdekt dat niet alleen haar 
leven op het spel zet, maar ook die van haar nieuwe liefde. 
Eerder verschenen onder de titel 'De bizarre dood van Peter 
Siemons'. 
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Verhalenbundels 
 

 

 In de baas zijn tijd / Reijendam, Willem van 
 
Een verzameling van 57 columns, 1 gedicht en 65 stellingen die 
eerder gepubliceerd zijn in het Financieel Dagblad en het 
Dagblad van het Noorden, of uitgesproken zijn bij RTV Noord. 
De columns gaan nooit over de auteur, maar hebben een 
observatie van een gebeurtenis of een actualiteit als onderwerp. 
De auteur neemt wel in iedere column een standpunt in. Bijna 
alle columns eindigen met een cursief gedrukte tekst, met uitleg 
over de aanleiding of over het verloop van de beschreven 
gebeurtenis. Een verzameling columns die je tot denken zet en 
soms laat glimlachen. 

 

 

 Voor het eerst/ Veen, Herman van 
 
Verhalen van Herman van Veen (1945) over zijn leven als kind 
en volwassene. Rode draad is het ouder worden en zijn 
gedachten en gevoelens hierover. Het is een zoektocht naar de 
betekenis van leven en dood. Zo vraagt hij zich af wanneer 
ouderdom begint en op welk moment je beseft ‘dat die 
jongeman is afgelost door een man op zekere leeftijd’. Van Veen 
schrijft hij over vriendschap, verlies, levenslust, vergankelijkheid 
en de troost van verbeelding. In het boek zijn steeds 
theaterteksten opgenomen die aansluiten bij wat hij schrijft. Zijn 
conclusie is dat je ouder worden steeds weer voor het eerst 
doet. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Het boek van Carl/ Aidt, Naja Marie 
 
Maart 2015. Carl, 25 jaar, sprong tijdens een psychose door 
gebruik van paddenstoelen uit het raam van de vierde 
verdieping. Zijn moeder, een Deense auteur, schreef erover. 
Gedichten en teksten van de schrijfster, van haar verongelukte 
zoon en een aantal beroemde schrijvers en dichters, geven het 
boek literaire waarde. De auteur vertelt ook over zijn herhaalde 
opmerking – als het gesprek erover ging – dat hij na zijn dood 
begraven wilde worden, niet gecremeerd, omdat hij één wilde 
zijn met de natuur. Heel duidelijk wordt ook dat het 
toestemming geven voor donatie van organen van een geliefde 
dode pijnlijk en moeilijk kan zijn voor de nabestaanden. 

 

 

 Ananas / Boon, Lex 
 
Journalist Lex Boon (Het Parool) krijgt kort voordat zijn vriendin 
het uitmaakt een ananasplant van haar. Uit zijn liefdesverdriet 
ontstaat een fascinatie voor de ananas. Hij begint een zoektocht 
naar de geschiedenis van deze exotische vrucht en komt er 
onder andere achter waarom wij nooit verse ananassen eten, 
waarom Dolce met behulp van een truc langdurig de markt 
domineerde en hoe voorgesneden stukjes ananas binnen 24 uur 
na de oogst in de Nederlandse supermarkt liggen.  
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Informatieve boeken 
 

 

 Moeders lichaam/ Casteren, Joris van 
 

Moeders lichaam is het verhaal van Piet van der Molen, een 
kinderloze vrijgezel die nooit heeft gewerkt en altijd thuis is 
blijven wonen, in het Zuid-Limburgse dorp Oirsbeek. Broers of 
zussen heeft hij niet. Na de dood van zijn vader verlangt moeder 
dat Piet diens plaats inneemt. Als moeder in de snikhete zomer 
van 2013 overlijdt, besluit Piet haar in huis te houden. Hij blijft 
gesprekken met haar voeren, zijn verdriet is groot. Tweeënhalf 
jaar later staan er twee agenten bij hem op de stoep. Een paar 
uur later kijkt de straat toe hoe mensen in witte pakken een 
gammele kist naar buiten takelen. 

 

 

 Peerkepad van Wittem naar Tilburg / Erinkveld, 
Henk 
 
Het PeerkePad is een wandelroute tussen het Zuid-Limburgse 
Wittem en de stad Tilburg, die in het teken staat van de 200 jaar 
geleden in Tilburg geboren priester-missionaris Petrus ('Peerke') 
Donders en de Zuid-Italiaanse heilige Gerardus Majella, die in 
Wittem vereerd wordt. De 156 kilometer lange route leidt door 
de dalen van de Geul en de Maas en door de bossen en weiden 
van de (Belgisch-)Limburgse en Brabantse Kempen. De route is 
verdeeld in acht dagetappes van 10,5 tot 25,5 kilometer, die in 
beide richtingen beschreven zijn. Daarnaast zijn er vanaf alle 
startpunten rondwandelingen, variërend van 16 tot 25 
kilometer. Achterin de gids is ook praktische informatie 
opgenomen over overnachtingsmogelijkheden en de 
bereikbaarheid van de startpunten van de etappes.  
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Informatieve boeken 
 

 

 Wij in het wild / Hejlskov, Andrea 
 
Een gezin van zes verlaat de moderne maatschappij voor een 
onafhankelijk vrij leven in een verafgelegen hut in het bos in 
Zweden. Er zijn genoeg problemen: de dagelijkse eentonige 
handelingen zoals wassen en koken, het vele plastic afval. Er 
ontstaan ruzies, relatieproblemen, maar er zijn ook genoeg 
geluksmomenten. Er is altijd wel werk te doen, omdat ze ook 
een eigen blokhuis willen bouwen. Het gezin praat nu veel vaker 
met elkaar. Ook uitputting en vertwijfeling slaan toe. Ze krijgen 
hulp van ‘Kapitein’, die al zelfvoorzienend leeft, en van de vele 
bezoekers, mede-bosbewoners, bloglezers. Na verloop van tijd 
ontdekken ze dat het gezin meer ruimte voor zichzelf nodig 
heeft en niet altijd klaar kan staan voor anderen. 

 

 

 Kimi Räikkönen/ Hotakainen, Kari 
 
Kimi Räikkönen staat bekend als een man van weinig woorden. 
In dit boek leert de lezer een kant van hem kennen die tot nu 
toe alleen aan mensen in zijn naaste omgeving was 
voorbehouden. 
Auteur Kari Hotakainen kreeg exclusieve toegang tot de wereld 
van Kimi en zijn manier van denken. Hij interviewde de coureur 
en sprak met familieleden, collega's, technici, teambazen en 
Formule 1-fans om Kimi's verhaal op te tekenen. Een unieke kijk 
achter de schermen van de Formule 1, en in het privéleven van 
de gereserveerde coureur. 
Het eerste en laatste geautoriseerde boek over Kimi Räikkönen. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Waar de wind waait / Hunt, Nick 
 
Reisschrijver en journalist Nick Hunt gaat op zoek naar beruchte 
streekwinden die hele gebieden van Europa soms dagenlang in 
hun greep weten te houden. Hij reist dwars door het continent, 
op zoek naar de plekken waar hij de wind op volle sterkte kan 
ervaren. Naar Engeland voor de Helm, naar Zwitserland voor de 
Föhn, naar Frankrijk voor de Mistral en naar Slovenië en Kroatië 
voor de Bora. In het gebied gaat hij te voet want, zo zegt hij, 
“alleen dan kun je de wind echt voelen”. En als die beruchte 
wind, soms na dagen wachten, opsteekt dompelt hij de lezer 
ook nog eens onder in razende en kolkende luchtmassa’s, soms 
ijskoud en soms juist zo warm dat de sneeuw op de 
berghellingen smelt. Een reisboek met een originele, rode 
draad. Ook voor weer amateur meteorologen. 

 

 

 Always look on the bright side of life / Idle, Eric 
 
Acteur, komiek en tekstschrijver Eric Idle neemt de lezer mee op 
reis van zijn kindertijd in een sobere kostschool tot aan zijn 
succesvolle carrière in komedie, televisie, theater en film. 
Idles verhaal zit vol met anekdotes met goede vrienden en 
beroemdheden, zoals George Harrisson, David Bowie, Robin 
Williams en Mick Jagger. 
Het boek is genoemd naar het nummer dat hij schreef voor Life 
of Brian en sindsdien de nummer 1-hit op begrafenissen in het 
Verenigd Koninkrijk is. In 2019 wordt de vijftigste verjaardag van 
The Pythons gevierd, en dit boek is al een kijk achter de 
schermen bij Monty Python. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Het hart van de honingbij/ Jukes, Helen 
 

De auteur, net begonnen met een stressvolle baan, woont in 
Oxford. De baan benauwt haar, het huis ook, maar in de 
overwoekerde tuin is een plek waarzij zich een bijenkast kan 
voorstellen. In het verleden heeft zij 'met een imker 
meegelopen', en zij krijgt van haar vrienden in het voorjaar een 
bijenvolk. De winter ervoor bestudeert ze bijenboeken en het 
zoekt een kast uit. Als ze het volk heeft wordt de levenscyclus 
van de bijen gevolgd. De kennis die zij vergaart, raakt verweven 
met de ontwikkelingen in haar persoonlijk leven. In dit boek, dat 
leest als een roman, wordt feitenkennis over het bijenhouden 
en de persoonlijke ontwikkeling van de auteur verweven tot een 
verhaal waarin haar eigen ontplooiing en het welzijn van het 
bijenvolk gelijke tred houdt. 

 

 

 Lanoye 60:groepsportret met brilletje / Lanoye, 
Tom 
 

Tom Lanoye (1958) is een Vlaamse schrijver van gedichten, 
toneelstukken, essays, satirische teksten en romans. Ter 
gelegenheid van zijn zestigste verjaardag, op 27 augustus 2018, 
verscheen een feestboek over hem waaraan door familieleden, 
vrienden en collega's is meegewerkt. Dit boek, 'Lanoye 60 : 
Groepsportret met brilletje', wordt samengesteld door Anni van 
Landeghem (redacteur) en Gert Dooreman (vormgever). Zij 
troffen in Lanoyes archieven onder andere niet eerder 
gepubliceerde teksten en beeldmateriaal. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Ach kind toch/ Maas, Cornald 
 

Cornald Maas (1962) schetst een beeld van zijn moeder aan de 
hand van de vele brieven die hij van haar ontving sinds hij zijn 
moeders huis verliet. Over haar alledaagse leven met 
beslommeringen en zorgen. Het is het verhaal van een trotse 
moeder die zelf geen universitaire opleiding heeft gehad, maar 
die wel graag had willen hebben. Alles komt aan bod: haar 
jeugd, het dagelijkse leven, haar gezin met drie kinderen. Ze is 
niet tevreden met haar huwelijk. Dat loopt stuk. Ze krijgt een 
nieuwe man. Na een tijdje overlijdt hij. Steeds praat ze haar 
zoon bij. Als hij er niet is, logeert ze in zijn flat in Amsterdam, 
verzorgt het daar en houdt contact met zijn vrienden. 

 

 

 Tommie in de zorg / Niessen, Tommie 
 

In dit boek vertelt Tommie, die als zzp'er in de zorg werkt (als 
wijkverpleger en in een hospice) en daarover blogt, wat hij 
meemaakt en hoe hij er tegenaan kijkt. Tegen het werk, de 
moeilijkere en minder vrolijke dingen en telkens weer hoe 
bevredigend het is om niet alleen zorgtechnisch bezig te zijn. 
Maar – wanneer nodig – met aandacht er te zijn voor de 
persoon aan wie hij zorg verleent. Hij maakt duidelijk dat de 
zorg zeker ook voor mannen prachtwerk kan zijn en hoe jammer 
het is dat daarover zoveel onjuiste ideeën leven. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Alleen in Iran / Paltén, Kristina 
 
Als haar wereld door verschillende oorzaken instort besluit de 
Zweedse Kristina Paltén (1971) te gaan hardlopen. Eenmaal 
goed getraind maakt ze een tocht door Iran. Een traject van 
1840 kilometer in 59 dagen. Van de 59 dagen loopt er 8 dagen 
een cameraman mee. Kristina heeft 'Baby Blue', een 
hardloopkinderwagen bij zich waar ze haar tent en kleding in 
vervoert. De tocht door Iran is vol gevaren en in het begin is ze 
heel bang. Ze wil het land en de inwoners leren kennen om zo 
vooroordelen aan de werkelijkheid te toetsen. Tijdens de tocht 
was er een website waar Kristina gevolgd kon worden, een team 
van mensen houdt haar in de gaten en zorgt voor plaatsen waar 
ze veilig kan overnachten. Het verkeer blijkt nog het grootste 
risico. 
Foto’s staan op de website(alonethroughiran.com). 

 

 

 Sexdagboek/ Royen, Heleen van 
 

Dagboeknotities van Heleen (ruim vijftig) over haar 
seksleven met een twintig jaar jongere man. Gedurende 
een jaar hield Heleen bij hoe viriel haar partner haar 
driften weet te bevredigen. 
De schrijfster kent een gezond seksleven en wil daar graag 
over verhalen. De teksten zijn voornamelijk beschrijvend 
en verschillen niet zo veel van andere dagelijkse 
activiteiten in en om het huis. 
Naar E. Meppelink 
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Informatieve boeken 
 

 

 Moeder van glas / Schlikker, Roos 
 
De auteur, journaliste, columniste en scenarioschrijfster 
Roos Schlikker (1975) vertelt over het leven en vooral het 
verdriet van haar moeder tot aan haar dood op 78-jarige 
leeftijd. Schlikker probeert de gedachten van haar moeder 
te doorgronden en dichter bij haar te komen dan ooit 
tevoren. Haar moeder had een bipolaire stoornis, met vele 
ups en downs, met momenten van graag willen leven 
afgewisseld met zeer verdrietige perioden. Diep tragisch 
was het moment toen moeder van de trap was gevallen. 
Zeker ook omdat haar vader naar het politiebureau moest, 
omdat haar val aan hem werd toegeschreven. Een 
operatie mocht niet meer baten. 

 

 

 Missie: Mongolië/ Schut, Fréderique 
 

De auteur beschrijft haar deelname (als eerste Nederlandse, 
2011) aan de Mongol Derby. Deze ponyrace over 1000 kilometer 
door Mongolië is een zware, moeilijke race die binnen tien 
dagen door een internationaal gezelschap gereden wordt. De 
lezer krijgt een indruk van de inwoners, het landschap, maar 
vooral van de ervaringen van de jonge deelneemster vol 
vechtlust, doorzettingsvermogen en een portie egoïsme dat 
gedurende de tocht met steeds meer zelfkritiek bekeken wordt.  
Met routekaart. Voor liefhebbers van paardenraces en 
Mongolië. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Zeeuws geluk / Visser, Carolijn 
 
Dit boek werd geschreven op uitnodiging van de Zeeuwse 
zorgorganisatie SVRZ. Carolijn Visser verbleef daarvoor enige tijd 
in verzorgingstehuizen in Kamperland, Domburg en Aagtekerke. 
Daar sprak ze – veelal dementerende – ouderen, die 
herinneringen ophalen over hun jeugd, het water in 1944, 
Duitse badgasten, de kerk, het landschap en het dorpsleven. In 
dit boek keert Carolijn Visser na vele jaren zwerven terug naar 
het eiland van haar jeugd en rekent ze af met haar verleden. 
Voorzien van zowel oude als actuele bijpassende foto's. 

 

 

 Alleen / Voors, Tim 
 
De monsterwandelroute De Pacific Crest Trail aan de westzijde 
van de Verenigde Staten van de grens van Mexico naar de 
Canadese grens bedraagt 4.286 km. De auteur heeft ziet soms 
behoorlijk af, geniet met volle teugen, beschrijft de 
ontmoetingen met zijn kleurrijke trailgenoten en denkt na over 
wat hij doet en anderen aandoet. Voors was voor de wandeling 
zes maanden van huis en liet zijn gezin in Nederland achter. 
Geregeld reflecteert de auteur over zijn leven, bijvoorbeeld na 
een huiveringwekkende ervaring in de natuur. Hij leert te 
houden van het alleen zijn, een verwijzing naar de titel. Voor 
liefhebbers van wandelen, natuurbeleving en levensreflectie. Zie 
http://randomtrailtales.com. Met kleurenfoto’s, tekeningen, 
enkele eenvoudige kaartjes en beknopte bronvermelding. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Oude dozen / Vuijsje, Marja 
 
Het idee van ‘Oude dozen’ is ontstaan toen het Marja Vuijsje 
begon op te vallen hoe vaak ze afgedankte feministische boeken 
in oude dozen langs de weg zag staan. Achter die boeken doemt 
de cultuur op van jongeren die vonden dat alles anders moest. 
Een deel van de naoorlogse generatie wilde af van de braafheid 
van hun vaders en moeders. Ze vormden een tegenbeweging die 
onder meer het christendom, de sekseongelijkheid, Amerika, 
het kapitalisme en truttige ouders aanklaagde. ‘Oude dozen’ is 
autobiografie, lees- en sociale geschiedenis ineen.  

 

 

 Dit is mijn moeder / Wieringa, Tommy 
 
In een reeks van korte verhalen en herinneringen, doorspekt 
met foto's uit een familiealbum, vertelt de auteur relatief sober 
en ingehouden over zijn in 2015 overleden moeder. Wieringa's 
band met zijn moeder is dubbel. Zij is een kleurrijk personage, 
een vrouw met een eigen wil, eigen verlangens en eigen 
spiritualiteit, maar daardoor ook een lastige en matige moeder. 
De laatste jaren van haar leven worden getekend door 
borstkanker, die zij te lijf gaat met alternatieve geneeswijzen. 
Wieringa vertelt op liefdevolle, maar ironisch-kritische wijze 
over jeugdherinneringen, over het verloop van haar ziekte en de 
eerste fasen na haar dood. 
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Young Adult 13+ 
 

 

 De kleur van de zon / Almond, David 
 
Het is hartje zomer en Davie’s vader is enkele weken geleden 
overleden. Zijn moeder wil hem wat afleiden en stuurt hem naar 
buiten, de wereld in. Hij komt zijn vriend Gosh tegen, die hem 
vertelt dat er een lijk is gevonden. Een jongen uit het stadje is 
doodgestoken en Davie denkt te weten wie het heeft gedaan. 
Hij gaat op zoek naar de dader. 
Vanaf ca. 13 jaar. 

 

 

 Clean / Dawson, Juno 
 
Lexi Volkov (17), dochter van de eigenaar van een hotelketen, 
heeft altijd in luxe geleefd en gaat sinds haar tienertijd veel uit. 
Ze leert Kurt kennen, wordt verliefd, en haar gebruik van pillen 
slikken, cocaïne en heroïne gebruiken wordt steeds groter. Zelf 
vindt ze dat ze greep heeft op dat gebruik. Maar als haar broer 
Nik haar bewusteloos vindt nadat ze bijna een overdosis heroïne 
nam, regelt hij direct opname in een afkickkliniek voor jongeren. 
Lexi is boos als ze bijkomt en begint met tegenzin, maar later 
veel inzet, aan een moeilijk traject van afkicken. Vanaf 15 jaar. 
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Young Adult 13+  
 

 

 Volle Maen/ Hanegreefs, Luc 
 
De allereerste reis van het slavenschip Volle Maen lijkt wel 
vervloekt. Het schip wordt buitgemaakt door de Engelsen, de 
kapitein en bemanning worden ziek, het schip raakt uit koers en 
er dreigt een slavenopstand. En op dit schip maakt Cornelis zijn 
eerste reis als scheepsjongen. Ondertussen is op Jamaica het 
leven van Emilie sinds de dood van haar moeder erg veranderd. 
Ze komt in conflict met haar vader, eigenaar van een 
suikerrietplantage, over hoe hij met zijn slaven omgaat. De ruzie 
escaleert en ze wordt naar Engeland gestuurd. Als haar schip 
vanwege een naderende storm terugkeert naar de haven, ziet ze 
het sloepje dobberen met Cornelis en twee door hem geredde 
slaven. Vanaf 13 jaar. 

 

 

 En ik was zijn held / Kromhout, Rindert 
 
De familie Mann is creatief. Klaus is net als zijn oom Heinrich en 
vader Thomas schrijver. Zijn zus Erika heeft een eigen 
theatergezelschap. Heinrich is politiek activist en wordt door de 
nazi’s gezien als bedreiging. Thomas waarschuwt zijn kinderen 
dat ze zich niet te krachtig tegen Hitler moeten uiten. Klaus 
vertrekt naar het buitenland. Zijn boeken worden in Duitsland 
verboden. Samen met de uitgever Frits Landshoff creërt hij een 
tijdschrift: Die Sammlung. Het is een verzameling artikelen van 
prominente auteurs in ballingschap. Klaus wil maar een ding: dat 
zijn vader ook een bijdrage aan het tijdschrift levert. Maar die 
heeft, samen met zijn nieuwe uitgever, andere ideeën.  
Deel 3. Vanaf 15 jaar. 
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Young Adult 13+ 
 

 

 Tegenwoordig heet iedereen Sorry / Moeyaert, 
Bart 
 
Bianca is een meisje dat door haar omgeving als ‘onhandelbaar’ 
wordt bestempeld. Zij woont samen met haar broertje Alan bij 
haar moeder; vader is met een nieuwe liefde vertrokken en 
geeft aan dat Bianca niet zo welkom is. Omdat Alan 
hartproblemen heeft, krijgt en vraagt hij veel aandacht van hun 
moeder. Bianca verstopt zich zowel letterlijk als figuurlijk. Totdat 
een door Bianca bewonderde soapactrice de moeder blijkt te 
zijn van Alans vriendje. Deze vrouw komt op bezoek en zorgt 
door haar opmerkingen tot zelfinzicht bij Bianca. 

 

 

 H@ck het instituut / Mous, Mirjam 
 
Na onrustige jaren, waarin de wereld bijna ten onder ging aan 
natuurrampen en chaos, is een nieuwe wereldorde ontstaan. De 
leiders zorgen ervoor dat mensen in harmonie samenleven en 
zich keurig aan de regels houden. Holden (17) is een 
buitenbeentje. Na een misstap wordt hij onder valse 
voorwendselen naar een opvoedingsinstituut gebracht. Zijn zus 
Prissy (15) krijgt intussen vreemde berichten van een 
onbekende. Langzamerhand ontdekken ze dat de perfecte 
maatschappij waarin ze leven, kunstmatig in stand gehouden 
wordt, doordat mensen via hun voedsel gedragsbeïnvloedende 
stoffen toegediend krijgen. Wat kunnen ze doen om deze 
manipulatie te stoppen?  
Vanaf 13 jaar. 
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Jeugd informatief 
 

 

 Het stoere kunstboek: op avontuur in het 
Kröller-Müller Museum 
 
1935. De 7-jarige Franse weesjongen Pierrot wordt door zijn 
Duitse tante Beatrix uit het weeshuis gehaald en meegenomen 
naar een villa op een Oostenrijkse berg, waar ze als 
huishoudster werkzaam is. Het is het huis van Adolf Hitler. 
Beatrix denkt dat hij hier veilig kan opgroeien, maar Pierrot 
wordt er verleid door Hitler tot het nazisme. Uiteindelijk betaalt 
Pierrot hier na de oorlog een hoge prijs voor, als hij zijn Joodse 
vriend na de oorlog ontmoet, en ontdekt wat er met hem 
gebeurd is... 
(Laat ons net zo nadenken als De Golf van  Morton Rhue.) 

 

 

 Bumper de politiepup / Santvoord, Koen van 
 
Familie is belangrijk, maar moderne gadgets zijn niet besteed 
aan 'de Ouwe', die zich koestert in de eenzaamheid van Lacanau 
(Gironde). Behept met een fobie voor alles wat verandert, is het 
nieuws dat zijn zoon Jean, reclame-yup, en diens Frans-
Marokkaanse vriendin Leïla een kind verwachten een 
onwelkome verrassing. Kleinzoon Malo komt, zes jaar inmiddels, 
in augustus bij zijn grootvader ('oparia') logeren. Malo, leert de 
waarde van de natuur kennen omdat zijn opa niets met 
computers heeft. Zo leert hij zijn eigenwaarde ontdekken,  en 
een andere, echtere,  wereld dan de digitale hoewel hij dat in 
het begin verschrikkelijk vindt. 
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Websites 
 
 
 
 
www.noordseliteratuur.nl 
 
http://boekenproeven.blogspot.nl/ 
 
www.hebban.nl 
 
www.tzum.info 

https://www.libris.nl/derijks/actueel/boeken-in-het-nieuws/ 

https://www.overliteratuur.nl/over/ 

www.boekbeschrijvingen.nl 

www.mustreads.nl 

www.lezenvoordelijst.nl 

www.literatuurplein.nl 

www.boekenzoeker.org 

https://business.facebook.com/moontje.eu/ 
 
http://thisishowweread.be/de-boekenblog-tiplijst/ 
 
http://www.boekentaal.info/ 
 
https://www.leesadviezen.nl/ 
 
https://www.dbnl.org/ 
 
http://www.lezen.tv/ 
 
https://www.vpro.nl/boeken/ 
 
https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/prijzen/ 
 
https://www.2doc.nl/documentaires/collecties/themas/kunst-en-
cultuur/literatuur.html 
 
https://www.youtube.com/channel/UCMmznFeN3nyuVFjLP3giwTQ/featured 
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