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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 

 

 

   



 

 

4 

 

Romans zonder genre 
 

 

 De erfenis van mijn moeder/ Bakker, Yvonne 
 
Jaren ’50. Paula (ik-figuur) en haar oudere zus Liesbeth groeien 
op bij hun moeder in een groot huis met een tuinman, 
kindermeisje en inwonende oma. Als het familiebedrijf failliet 
gaat, verhuizen ze naar Rheden in een veel kleiner huis. Paula 
merkt al jong dat haar moeder zich niet echt voor haar 
interesseert. Als ze dertien is wordt ze verkracht door haar 
stiefvader. Ze wil zo snel mogelijk gaan werken en een eigen 
stek. Paula belandt in de ouderenzorg. Na een huwelijk zonder 
passie met de wat oudere Frans besluit ze bij hem weg te gaan 
en verhuist naar Heemstede. De rest van haar leven zorgt ze 
voor haar zonen, maakt carrière, hertrouwt enkele keren en 
blijft positief in het leven staan. 

 

 

 Morgenlicht/ Demirtaş, Selahattin 
 
Morgenlicht bestaat uit twaalf verhalen waarin vrouwen de 
hoofd rol spelen. Ieder zoekt op haar eigen manier naar vrijheid, 
het doorbreken van sociale conventies en het recht om lief te 
hebben. Seher heeft haar eerste kennismaking met een jongen, 
schoonmaakster Nazan komt per ongeluk in  een demonstratie 
terecht, het Syrische meisje Mina dat met haar moeder de 
oorlog ontvlucht, de hoogopgeleide Nermin die van haar vader 
ongemerkt de grootste levenslessen kreeg.  
Selahattin Demirtas is een Koerd die vanuit de Turkse 
gevangenis deze verhalenbundel schreef. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Brieven voor Sara/ Doñate, Ángeles 
 
In het charmante, kleine postkantoor van het Spaanse dorp 
Porvenir zwaait Sara als postbode de scepter. Omdat er nog 
maar weinig post komt dreigt sluiting. Sara is een alleenstaande 
moeder en de dorpsbewoners zijn op haar gesteld. Daarom 
bedenkt Rosa (80) een plan. Zij schrijft een brief aan haar 
vroegere hartsvriendin Louisa en vraagt haar hetzelfde te doen. 
Het is het begin van een bijzondere brievenreeks. 

 

 

 De schoonheidssalon/ Escobar de Nogales, 
Melba 
 
Karen Valdés verhuist van Cartagena de Indias naar 
Bogotá, op zoek naar een beter betaalde baan als 
schoonheidsspecialiste . Ze laat haar zoontje bij haar 
moeder achter. Karen gaat aan het werk bij De 
Schoonheidssalon en in de intimiteit van de 
behandelkamer wordt ze (onbedoeld en ongewild) 
vertrouwelinge van een psychoanalytica, een 
senatorsvrouw, een beroemde televisiepresentatrice, en 
een moeder die rouwt om haar dochters dood. 
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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 
 

 

 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. 

 

 

 De achtertuin van het Achterhuis / Kremer, 
Gerard 
 
Gerard Kremer wordt in 1941 huismeester van een kantoorpand 
aan de Westermarkt 2 (Huize Labor) in Amsterdam. Dit ligt om 
de hoek van het Achterhuis. Door omstandigheden en omdat hij 
zijn ogen niet wil sluiten voor wat er gebeurt, belandt Gerard 
langzamerhand in het verzet. Als de Wehrmacht een deel van 
het pand bezet houdt voor geheime activiteiten en Gerard 
besluit Joodse onderduikers te huisvesten, speelt hij gevaarlijk 
spel. Dat wordt hem bijna fataal. 
Een waargebeurd verhaal over 'De kruidenier van de 
Westermarkt', die door zijn unieke positie illegaal voedsel kon 
verstrekken aan de omgeving van het Achterhuis.  
Dit verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. 
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Romans zonder genre 
 

 

 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. 

 

 

 Mademoiselle Coco en het parfum van de 
liefde / Marly, Michelle 
 
De beroemde modeontwerpster Coco Chanel was in de 
jaren 1919-22 speciaal op zoek naar het perfecte parfum. 
Het werd ‘Chanel No. 5’.  
Haar intense liefdesaffaires met o.a. een Engelse edelman 
en een Russische grootvorst komen in dit verhaal ook aan 
bod. De achtergrond is de ‘beau monde’ van Parijs en de 
Riviera, en het leven van de Russische aristocratie, berooid 
en in ballingschap na de Revolutie. Ze ontmoet Pablo 
Picasso, Sergei Djagilev, Jean Cocteau en Igor Stravinsky. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Vergeet de meisjes/ Mathijsen, Alma 
 
Frank Fields,Nederlands journalist, woont al twintig jaar in 
Colorado. Hij komt terug naar Nederland voor een interview met 
Iris Kouwenaar(38). Twintig jaar geleden schreef zij ‘Antidote’, 
maar waarom is er de laatste jaren niets van haar verschenen? 
Als hij Iris ontmoet, is zij in elk opzicht een gebroken vrouw. 
Totaal afhankelijk van haar vriendin Kay(36). Zij heeft Iris van de 
buitenwereld afgehouden en haar langzaam vergiftigd. Iris wil 
niet dat Kay Fields ontmoet, dus verbergt hij zich in de 
slaapkamerkast en achter gordijnen.  
Uit hun gesprekken, dagboekaantekeningen van Kay en zijn 
eigen observaties krijgt Frank een beeld van deze opofferende, 
obsessieve, egoïstische liefde. 

 

 

 Dieren voor gevorderden/ Menasse, Eva 
 
Een bundel met acht korte verhalen over één specifiek dier: de 
mens. De verhalen spelen in Berlijn en gaan over liefde en 
oorlog, de innerlijke oorlog van moderne mensen en over 
alledaagse gebeurtenissen. De Oostenrijkse journaliste en 
auteur (1970) schrijft over de manier waarop wij mensen met 
elkaar omgaan. Ze benoemt thema’s zoals gezinsleven, 
scheiding, integratie, dementie, de multiculturele samenleving, 
maar ook over wanhoop, narcisme en vervreemding binnen 
menselijke relaties. Ze gebruikt als inleiding krantenknipsels 
over dieren om gedragingen van de mensen te begrijpen. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Mijn jaar van rust en kalmte / Moshfegh, 
Ottessa 
 
2000, herfst. Een vijf jaar eerder aan Columbia afgestudeerde 
jonge kunsthistorica wordt ontslagen door een galerie in New 
York.  
Voor het oog van de wereld heeft ze alles: ze is knap, goed 
opgeleid en met de erfenis van haar overleden ouders kon ze 
een mooi appartement in New York kopen. Toch is ze niet 
gelukkig. 
Met de pillen die ze van een slechte psychiater krijgt, wil ze een 
jaar rust en slapen, en zo haar leven op orde krijgen. 
Het is echter de kunstenaar Ping Xi, die ze kent uit de galerie, die 
haar bij zichzelf terugbrengt. 

 

 

 We hadden liefde, we hadden wapens/ Otten, 
Christine 
 
De Amerikaanse burgerrechtenactivist Robert F. Williams (1925-
1996) was geen voorvechter van gewapende strijd, wel van het 
recht op gewapende verdediging.  
Deze biografische roman is geschreven vanuit het perspectief 
van Roberts vrouw Mabel die op sterven ligt en haar memoires 
schrijft, en van Roberts zoon Johnny die bezoek krijgt van Kaila. 
Kaila maakt een werkstuk voor school over de periode in de 
jaren '50 en '60 waarin blanken zich met geweld verzetten tegen 
de verdere integratie van Afro-Amerikanen, waarbij ze de FBI, 
lokale politie, de Ku KLux Klan en dogmatische links Amerika aan 
hun zijde hadden. De politieke keuzes van hadden veel gevolgen 
voor zijn vrouw en kinderen. Samen met zijn gezin woonde hij 
jarenlang in ballingschap op Cuba en in China.  
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Romans zonder genre 
 

 

 Duizend papieren vogels/ Victoria Udall 
 
De botanische tuin van Kew Gardens, Londen. 
Jonah, muzikant en muziekdocent, heeft er een bank ter ere van 
zijn gestorven vrouw Audrey laten neerzetten. Het is in eerste 
instantie niet duidelijk of ze een ongeluk heeft gehad, of 
zelfmoord heeft gepleegd. 
Hij ontmoet er Chloe, een punky kunstenares, gespecialiseerd in 
origami die werkt aan een opdracht voor een kunstwerk in Kew 
Gardens. Beiden willen geen echte relatie.  
Harry verzorgt de zeldzame planten in de tuinen en trekt op met 
Milly, een meisje (8) dat zijn leerlinge in botanica is. Ze zijn allen 
met elkaar verbonden. 
Subtiele, lyrische en magisch-realistische debuutroman over 
liefde, loslaten en rouw. 

 

 

 

 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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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 meisje in de brief / Gunnis, Emily 
 
2017. Journaliste Samantha Harper komt, via haar oma, in het 
bezit van een aantal oude brieven, geschreven door Ivy Jenkins. 
Ivy is achttien jaar (in 1956) als ze zwanger raakt en naar St. 
Margaret’s, een tehuis in Preston voor ongehuwde moeders, 
wordt gestuurd. 
Ze schrijft aan de verwekker van haar kind over de vreselijke 
situatie in het tehuis. Na de geboorte moet ze gedwongen haar 
kind af staan en onder slechte omstandigheden zwaar werk 
verrichten. Ze maakt kennis met Elvira (8) die na haar geboorte 
gescheiden werd van haar tweelingzus.  
Als Samantha onderzoekt doet naar Ivy ontdekt ze dat iemand 
anders naar dezelfde informatie en dezelfde personen zoekt. 
Debuut. 
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Ontspanning 
 

 

 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. 

 

 

 Verborgen levens / Lennox, Judith 
 
Rose Martineau erft na het overlijden van haar oma Edith haar 
flat en ‘Het Ei’, een geheimzinnig huis in een bos in Sussex.  
Als Rose brieven en een oude verlovingsring vindt, gaat ze op 
zoek naar Sadie Lawness, de verdwenen jongere zus van Edith 
en vroegere bewoonster van Het Ei. Sadie is een verwende 
dochter, student, lerares, afgewezen bruid en kunstenares.  
Rose verlaat met haar twee dochters haar man na een misstap 
en gaat een luchtvrachtbedrijf leiden. Stukje bij beetje wordt het 
verborgen leven van de zussen Edith en Sadie duidelijk. 
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Ontspanning 
 

 

 Pessimisme kun je leren / Weemoedt, Levi 
 
“Pessimisme kun je leren! bevat zeventig verzen en kwam, als 
verjaarscadeau, op de zeventigste verjaardag van Weemoedt 
uit. Een groot fan van hem, schrijver en columnist Özcan Akyol 
(bekend als Eus), maakte de selectie. Eus’ favorieten komen uit 
twee bundels, Met enige vertraging (2014) respectievelijk Vanaf 
de dag dat ik mensen zag (2007), een eerdere verzamelbundel.” 
Bron: Meandermagazine.nl , Inge Boulonois 
 

 

 

 19 % kans op geluk / Zwaan, Yvanka van der 
 
Ava is een intelligente, grappige vrouw met veel talent voor 
organiseren. Ze krijgt op haar werk (evenementmanager) en 
privé (ze is gescheiden en heeft een dochter van 14) met grote 
veranderingen te maken.  
Haar ex staat, door zijn nieuwe liefde op straat gezet, voor de 
deur om – “echt maar heel tijdelijk” - bij Ava in te trekken. 
Dochter Cleo pubert. Van haar baas moet Ava veranderen van 
een efficiënt, regelgraag persoon in een vrije creatieveling. En 
tenslotte stapt ze - in unieke Ava-stijl - het pad op van online 
daten. 
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Psychologische romans 
 

 

 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. 

 

 

 De Hills / Faldbakken, Matias 
 
De geschiedenis van restaurant De Hills begint in 1846.  
Vanuit het perspectief van de kelner die er al 13 jaar zien we als 
lezer alle hoekjes, schilderijen, keukenattributen, garderobe en 
opslagruimtes te zien. De personeelsleden dienen hun plaats en 
hun rol te kennen. Alles moet precies blijven zoals het was.  
De rituelen van etende en drinkende bohemiens – intellectuelen 
en kunstenaars – zijn ook voorspelbaar.  
Maar langzaam sijpelt de nieuwe tijd door het dikke tochtgordijn 
bij de ingang naar binnen. Kranten worden gelezen op iPads, 
toch klemt de kelner onverstoorbaar elke ochtend de 
buitenlandse kranten aan een krantenstok. Als een onbekende 
jonge vrouw binnen komt ontstaat een lichte deining in 
dagelijkse patronen... 
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Psychologische romans 
 

 

 Een tweede leven voor Norbert Z. / Frost, 
Keziah 
 
Een groepje bejaarde dames neemt als tijdverdrijf een eenzame, 
onopvallende oude heer onder hun hoede. Hij is bescheiden en 
vriendelijk, kan nauwelijks zijn rekeningen betalen omdat hij 
alles in de loop der jaren heeft weggegeven.  
Zij stellen voor dat hij kaarten gaat lezen (voor geld) en mensen 
hun toekomst voorspellen. Door zijn inlevingsvermogen (en 
brede kennis uit Readers Digest!) wordt het een ongelooflijk 
succes en kan hij veel mensen helpen hun leven te herinrichten. 
Humoristische debuutroman. 

 

 

 Een dagje in de stad / Groen, Ru de 
 
Vrijdagavond 30 januari 1953. Jaap (14) en zijn zusje Anna (7) 
staan bij hun oom Stoffer in Rotterdam voor de deur. Ze zijn 
gevlucht van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee, 
waar hun vader een boerderij heeft. Stoffers broer behoort tot 
de notabelen van het eiland. Ooit verjoeg hij vanwege een 
relatie met de vrouw van de dominee zijn broer van het eiland. 
Jaap vertelt dat hij jarenlang is misbruikt door zijn vader. Hij 
heeft zijn vader met een schep op het hoofd geslagen toen deze 
zich ook aan Anna vergreep. Jaap vreest dat zijn vader dood is. 
Wat nu? Stoffer besluit de kinderen eerst een fijne dag te 
bezorgen en neemt hen de volgende dag mee naar De Kuip en 
Blijdorp. De volgende dag,  1 februari 1953, zou de 
watersnoodramp Zeeland en de eilanden van Zuid-Holland 
onder water zetten. 
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Psychologische romans 
 

 

 Mooi doodliggen / Heijden, A.F. Th. van der 
 
Grigori Moerasjko  is een Russische journalist die Rusland wil 
aanklagen voor het neerhalen van vlucht ‘MX17’. Vanwege 
bedreigingen vlucht hij met vrouw en kinderen naar Oekraïne. 
Omdat hij ook daar niet veilig is, bedenkt hij samen met de 
geheime dienst in Kiev een plan: een gefingeerde moord 
gevolgd door zijn crematie. Tijdens de nacht die hij in het 
mortuarium doorbrengt, wordt hij door twijfels overvallen. Hij 
ontsnapt en verschijnt op de persconferentie over zijn dood. Zijn 
vrouw voelt zich verraden, zijn collega’s beschuldigen hem van 
nepnieuws. De enige die hem blijft steunen, is zijn vriend Natan 
Haandrikman, een Nederlandse oorlogsfotograaf (het alter ego 
van de overleden zoon van de schrijver).  
Uitgangspunt voor dit verhaal is de gefingeerde moord in mei 
2018 op de Russische journalist Babtsjenko. 
 Proloog van een aangekondigde roman over de MH17-ramp. 

 

 

 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 
 

 

 Drift / Hofstede, Bregje 
 
Op een winteravond verlaat Bregje het echtelijke appartement 
in Brussel, met in haar rugzak de dagboeken die zij gedurende 
de relatie heeft bijgehouden. Daarin hoopt ze te vinden waar 
het mis ging. Na een zwerftocht van 40 dagen door de stad, 
overnachtend op verschillende adressen, trekt zij de conclusie 
dat het niet goed meer zal komen. 
Bregje Hofstede (1988) is schrijver, journalist en columnist bij De 
Correspondent. Ze debuteerde in 2014 met de roman 'De hemel 
boven Parijs'. Twee jaar later verscheen 'De herontdekking van 
het lichaam' over haar burn-out. 

 

 

 Kus / Ignacio, Julien 
 
Nanne (9)  struiktelt thuis op de wenteltrap en valt. Hij raakt in 
coma en wordt opgenomen op de ic van het Academisch 
Ziekenhuis in Amsterdam.  
Overdag is moeder Luna bij hem en ‘s nachts waakt vader Feysel 
aan zijn bed. Feysel heeft zijn gezin twee jaar geleden verlaten 
en woont in een schrijfstudio in het havengebied. Sindsdien 
fotografeert hij regelmatig zijn zoontje als deze thuiskomt van 
school.  
De vader vertelt de herinneringen aan zijn eigen jeugd met een 
strenge vader, een ex-militair met PTSS die gestationeerd was in 
Bosnië. Ook zijn eigen vadergevoelens voor zijn zoon Nanne 
probeert hij onder woorden te brengen. 
Debuut. 
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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 
 

 

 Na Mattias/ Zantingh, Peter  
 
Na de dood van Mattias vertellen meerdere personen over hem. 
Amber, de vriendin van Mattias, Quentin, zijn vriend, met wie hij 
een koffietentje wilde openen. Riet en Hendrik, zijn opa en 
oma. Nathan, iemand die aan het stel een strandhuisje 
verhuurde waar ze niet voor op komen dagen. Issam, een 
roadie, die hem alleen online kende van een computerspel. 
Kristianne, zijn moeder. Chris, een blinde man, geen bekende, 
hij gaat trainen voor een marathon met Quentin. Tirra, een 
oorlogsvluchtelinge die Kristianne ontmoet via een taalcursus.  
Onmacht en boosheid, elkaar niet begrijpen omdat iedereen zijn 
verdriet anders verwerkt, en elkaar proberen te ontzien... 
 

 

 

 Vorosjylovhrad / Zjadan, Serhi  
 
Herman (33) keert terug naar zijn geboorteland, tien jaar na de 
val van de Sovjet-Unie, om de verdwijning van zijn broer op te 
lossen.  
Hij denkt een kort bezoek. Maar wie eenmaal terugkeert naar 
het Wilde Oosten van Oekraïne – met zijn vrouwen, drank, 
smokkelaars, maïsbaronnen, vluchtelingen en granaten – gaat er 
niet snel meer vandaan.   
Zjadan (1974 )is een van de meest creatieve poëten van de 
Oekraïne, populair en een van de initiatiefnemers van de 
Maidan revolutie in 2013-2014. 
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Spannende romans 
 

 

 Elke dag een druppel gif / Geldof, Wilma 
 
1948. Maarten (19) wordt – mede door vragen van zijn vriendin 
die fel anti-nazi is – steeds vaker geconfronteerd met zijn 
verleden. Als jong kind hunkerde hij naar de goedkeuring van 
zijn vader, een invloedrijk NSB-lid, en volgde zijn ideologie 
volldig. Maartens vader vond het geweldig toen Maarten werd 
aangenomen op de Reichsschule. De omstandigheden voerden 
Maarten verder naar het oosten (zijn oudere broer Walter vocht 
daar aan het oostfront). Uiteindelijk werd hij door de 
geallieerden gevangengenomen en begonnen zijn problemen 
pas echt.  
Winnaar Thea Beckmannprijs 2015. Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Het meisje met de vlechtjes / Geldof, Wilma 
 
De Haarlemse Freddie Oversteegen is bijna 17 jaar als ze in 
1941, samen met haar zus Truus (19), betrokken raakt bij het 
verzet tegen de nazi’s. Hun alleenstaande moeder, een 
communiste, was hen hierin al voorgegaan.  
Vanwege hun jeugdige leeftijd, en Freddies kinderlijke 
voorkomen (met vlechtjes in leek ze nog steeds twaalf), raken ze 
betrokken bij liquidaties van nazi’s en NSB’ers. Aanvankelijk 
door die te lokken via verleidingskunsten, maar al gauw schieten 
ze zelf. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. De verliefdheid op 
de verzonnen buurjongen Peter maakt pijnlijk duidelijk wat het 
verschil was tussen wel of niet in verzet komen.  
De auteur kon Freddie, toen die al 91 was, nog interviewen, 
maar ze overleed anderhalf jaar later, kort voor het uitkomen 
van het boek. Vanaf 15 jaar. 
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Spannende romans 
 

 

 Negen volmaakte vreemden / Moriarty, Liane 
 
Negen gasten , een exclusief wellnessresort.  
Sommigen zijn hier om af te vallen, anderen proberen hun leven 
een gezonde draai te geven, en een enkeling is er nog niet aan 
toe om de precieze reden van het bezoek onder ogen te zien. 
Frances Welty, een romanschrijfster, arriveert bij Tranquillum 
House met een pijnlijke rug en een gebroken hart. Ze is 
gefascineerd door haar medegasten. Degene die haar nog het 
meest betovert is de eigenaresse van het resort. Moet Frances 
haar twijfels overboord gooien en zich overgeven aan het 
bijzondere programma dat Tranquillum House aanbiedt – of 
moet ze maken dat ze wegkomt?  
En ook de andere gasten in Tranquillum House vragen zich dat al 
snel af... 

 

 

 Wie zint op wraak / Svernström, Bo 
 
In een schuur buiten Stockholm is een man gevonden die is 
gemarteld en dood lijkt te zijn. Zelfs de ervaren inspecteur Carl 
Edson is geschokt. Marco Holst, een bekende crimineel, is 
gekruisigd, zijn genitaliën zijn afgesneden, stembanden en 
knokkels verwijderd. Terwijl Carl het lichaam bekijkt, geeft het 
tot zijn verbijstering tekenen van leven. Enkele dagen overleeft 
Marcus zijn marteling nog, maar sterft in het ziekenhuis. Carl bijt 
zich vast in de zaak. Net als onderzoeksjournaliste Alexandra 
Bengtsson die voor een landelijke krant over deze en volgende 
martelmoorden bericht. 
Debuut. 
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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. 

 

 

 IJskoud / Vermeer, Suzanne 
 
Johanna van Vliet (16) verdwijnt in 1993 en is tot op de dag 
vandaag nog niet gevonden. Nu, vijfentwintig jaar later, wordt 
de zaak heropend door inspecteur Ben de Groot en zijn team. 
Wanneer de familie hierover wordt ingelicht, reageren ze 
ontdaan en onaangenaam verrast. Alleen de 23-jarige Olivia is 
nieuwsgierig wat er met haar tante is gebeurd. Ze besluit zelf op 
onderzoek uit te gaan. De sporen leiden naar Denemarken en 
Groenland en hoe meer Olivia te weten komt over Johanna’s 
verleden, hoe meer haar eigen leven in gevaar komt. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Rinkeldekink / Bijl, Martine 
 
2015. Martine Bijl (1948) krijgt, op dat moment presentator van 
'Heel Holland bakt', een hersenbloeding. Daarna een depressie.   
Toch bleven haar geest en geestkracht overeind. Ze schrijft over 
wie ze als gezonde vrouw was. Tevreden over zichzelf, zonder 
een goed oog voor verlies en rouw en het belang van liefdevolle 
zorg. Ze biedt een blik in de wereld van de ‘hersengeletselden’ 
onder ons. Een verhalenbundel vol humor. 

 

 

 Het meisje dat graag dood wilde/ Brouwers, 
Aurelia 
 

Een jonge vrouw beschrijft haar leven, al jong getekend door 
psychische problemen. Aurelia beschadigt zichzelf, houdt daar 
een dagboek en later een veelgelezen blog over bij. In 2011 
verwerkte ze deze tot een boek, 'Het meisje met de schaar'*. 
Naast zelfmutilatie lijdt ze in toenemende mate aan ernstige 
depressies, ook wordt de diagnose borderline gesteld. Na een 
periode van relatieve rust (ze gaf zelfs voorlichting over 
zelfbeschadiging) werd haar ziekte zo ernstig dat ze euthanasie 
vroeg en verkreeg. Op 26 januari 2018 overleed ze, 29 jaar oud. 
Haar boek werd heruitgegeven met als bijlage een interview met 
Aurelia dat verscheen in de Volkskrant. 
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Informatieve boeken 
 

 

 De mulo / Daniels, Wim 
 
Wim Daniels (1954) schetst een geschiedenis van de MULO 
tussen 1857 en 1968. Een beschrijving van de inrichting en de 
sfeer, met anekdoten van dit vooral voor meisjes 
emancipatorische schooltype.  
De MULO had boven de negen vakken van het lager onderwijs 
nog zes extra vakken. Leraren waren generalisten: ze gaven 
altijd twee of meer vakken. Als opvolger van de Franse scholen 
uit de achttiende eeuw had dit schooltype een doorslaggevende 
invloed op de kansen van het “gewone” volk. 

 

 

 Wanneer kun je beginnen? / Dorey-Stein, Beck 
 
 
 
Beck is 25 wanneer ze in 2012 in Washington DC komt wonen en 
op een dag online een vacature voor stenograaf in het Witte 
Huis vindt.  
Het Witte Huis is een wereld vol glamour, intriges en 
protocollen, maar blijkt ook gewoon een kantoor, met leuke en 
minder leuke collega's. 
Ze beschrijft haar tijd niet ver van de president, die ze zeer 
bewondert. Een leven van hard werken, wachten, veel reizen, 
leven in hotels, dichtbij de actualiteit. De strenge richtlijnen over 
gedrag lapt ze aan haar laars. Haar relatie houdt geen stand 
omdat ze valt voor de charmes van een beveiligingsman, die  
haar weer inruilt voor een volgende minnares. 
Ze vindt een nieuwe relatie, maar haar eigenlijke passie is 
schrijven, en daar wil ze goed in worden. 
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Informatieve boeken 
 

 

 De antwoorden op de grote vragen / Hawking, 
S.W. 
 
In maart 2018 overleed de natuurkundige Stephen Hawking. Hij 
hield zich intensief met de kosmos bezighield, en kreeg veel 
vragen van mensen die aan zingevingsvragen grenzen. Hawking 
probeerde deze altijd vanuit zijn natuurwetenschappelijke 
knowhow te benaderen. Op luchtige maar toch ook serieuze 
toon behandelt hij vragen over het bestaan van God, 
buitenaards leven, zwarte gaten en tijdreizen, de toekomst van 
de mensen op Aarde en in de ruimte, kunstmatige intelligentie 
en over de toekomst. Naast realistisch was Hawking ook 
hoopvol dat de mens uiteindelijk via wetenschap tot een inzicht 
zou komen over de koers voor de toekomst.  

 

 

 Een knipperend ogenblik / Hengel, Mirjam van 
 
De Zweedse officier van justitie, Jana Berzelius, leidt het 
onderzoek naar de moord op Felicia Widell en de ontvoering van 
haar zoontje Jonathan. Sam, de echtgenoot,  is de eerste 
verdachte. Vooral als blijkt dat hij liegt over de situatie thuis. 
Ook komt een spook uit het verleden Jana lastig vallen. Zij heeft 
geheimen die absoluut niet bekend mogen worden. Want dat 
zou de moeizame relatie met Per, haar collega bij justitie, nog 
meer verstoren... 
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Informatieve boeken 
 

 

 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, 
alleen landelijk te leen. 

 

 

 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. 

 
  

 

 



 

 

28 

 
 

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. 

 

 

 De supermarktsurvivalgids / Keuken, Teun vd 
 
Auteur, journalist, columnist en programmamaker Teun van de 
Keuken leidt de lezer langs de schappen van de supermarkt. Er 
wordt de consument, ongestraft, van alles wijsgemaakt, zodat 
ze kopen. Veel 'inside-informatie', tips met betrekking tot 
marketingtaal en -strategieën, productiemethodes, analyses, 
etiketten lezen, telefonische interviews met producenten en 
retailers en meer dienen als eye-opener. Kritisch, soms satirisch, 
cynisch, vaak ook anekdotisch door de herkenbaarheid. De 
dilemma’s en vooral de vele – vaak onaangenaam – verrassende 
conclusies dragen bij tot bewuster consumeren. 
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Informatieve boeken 
 

 

 1001 vrouwen in de 20ste eeuw/ samengesteld 
door Els Kloek 
 

Vrouwen hebben een veelheid van beroepen en bezigheden – 
van actrice en armoedebestrijdster tot politica en zangeres –
beoefend. Meest voorkomende beroepen waren vooral die van 
lerares, schrijfster en secretaresse. Ook dichteressen, politici, 
verzetsvrouwen, verpleegkundigen en vertaalsters, maar tevens 
huishoudsters en huishoudleraressen en een enkele uitgeefster 
of boekverkoopster. Een naslagwerk dat recht doet aan de 
persoon en betekenis van vele bekende en onbekende vrouwen 
van de twintigste eeuw. Met zwart-witfoto's, registers en 
rubrieken. 

 

 

 Mijn verhaal / Obama, Michelle 
 
Michelle Robinson (1964) groeit op in een arbeidersgezin, 
omringd door familieleden in een steeds zwarter wordend 
Chicago South Side. Na een rechtenstudie aan Harvard komt ze 
in dienst bij een advocatenkantoor en ontmoet daar de 
talentvolle en nog studerende Barack Obama. Mede onder 
invloed van zijn maatschappelijke betrokkenheid geeft ze haar 
juridische carrière op om zich professioneel voor de publieke 
zaak in te zetten, waarin het versterken van kansarme jongeren 
een hoofdthema is. Een voortdurende uitdaging is de 
combinatie van haar ambities met de zorg voor hun twee 
dochters en de carrière van haar man die vanaf 2004 in een 
stroomversnelling terecht komt en uitmondt in het 
presidentschap. Een beeld van haar jaren zeventig-jeugd in 
Chicago en het leven van de eerste zwarte First Family in het 
Witte Huis. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Zin en onzin in de supermarkt/ Olthuis, Loethe 
 

Loethe Olthuis is een onderzoeksjournaliste en weet waar zij 
betrouwbare informatie vandaan moet halen. Vrijwel alle 
voeding die in een supermarkt verkrijgbaar is, wordt besproken. 
Alle vragen die je als consument kunt hebben, worden gesteld 
en uitgebreid beantwoord.  
Met bronvermelding en uitgebreid register. 

 

 

 S.E.X.boek / 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 

 
  

 

 



 

 

31 

 

Informatieve boeken 
 

 

 Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor 
neemt/ Sunim, Haemin 
 

Hoe moet je omgaan met de uitdagingen van het drukke 
moderne leven, hoe onderhoud je relaties en hoe kweek je 
zelfcompassie? Is het de wereld die zo druk is, of is je geest zo 
druk? Wij kennen de wereld alleen door het venster van onze 
geest. Als onze geest vredig is, is de wereld dat ook. Kennis 
hebben van onze geest is net zo belangrijk als proberen de 
wereld te veranderen. De auteur behandelt hoe mindful om te 
gaan met negatieve emoties als woede en jaloezie, maar ook 
met liefde en vriendschap, teleurstellingen enzovoorts. 
Belangrijk hierbij is het even rust en afstand nemen. De auteur is 
een Koreaanse, beroemde, twitterende boeddhistische monnik 
en leermeester. 

 

 

 Carry / Tefsen, Carry 
 
Carry Tefsen is vooral bekend van de televisieserie 'Zeg 'ns Aaa', 
maar ze heeft in haar zestig jaar carrière nog veel meer gedaan. 
In dit boek kijkt Tefsen(80)  terug op haar leven en werk. Van 
haar jeugd in Amsterdam-Noord tot haar laatste musicalrol in 
'Billy Elliott' passeert de revue: de start van haar showbizzleven 
als danseres in een Amsterdamse nachtclub, de filmrollen in 
'Keetje Tippel' en 'Blue Movie', de shows met André van Duin, 
haar rollen bij het Volkstoneel en in experimentele 
toneelstukken, haar eigen spelshow 'Op goed geluk' en 
natuurlijk haar hits: 'Zeg 'ns Aaa' en 't Schaep met de vijf 
pooten'.  
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Informatieve boeken 
 

 

 My Love Story / Turner, Tina 
 
In deze biografie zijn nieuwe details over haar jeugd en 
gewelddadige eerste huwelijk opgenomen en komt haar 
spirituele kant meer naar voren. Ze beschrijft met wat meer 
levenswijsheid het geluk dat ze uiteindelijk heeft gevonden met 
haar zestien jaar jongere Duitse echtgenoot en de strijd met 
haar gezondheid van de laatste jaren. Het is vooral een 
'overlevingsverhaal' dat zij vertelt. Hoe zij zich op eigen kracht 
heeft weten te ontworstelen aan het gewelddadige en 
onderdrukkende juk van haar eerste persoonlijke en muzikale 
partner. Zij schrijft vanuit haar rol als dochter, echtgenote, 
vriendin en muzikale partner. Haar rol als moeder lijkt wat 
ondergesneeuwd. Een hoofdstuk over de zelfmoord van haar 
oudste zoon is op het laatst toegevoegd. 

 

 

 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. 
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Om niet te vergeten (R) 
 

 

 Het Magiërsgilde / Canavan, Trudi 
 
Sonea woont in Imardin in het koninkrijk Kyralia. Tijdens een 
zuivering door het magiërsgilde, onder leiding van Rothen , gooit 
zij een steen naar de magiër Fergon . Deze dringt door het schild 
heen dat de magiërs tegen aanvallen van buiten beschermt. 
Omdat het gilde geen wilde magiërs duldt, gaan ze op zoek naar 
haar. Sonea houdt zich met behulp van haar vrienden, met 
name Cery, en het Dievengilde schuil, maar wordt toch 
opgespoord. Ze wordt daar geschoold, hoewel ze absoluut niet 
wil blijven en zich zeker niet wil aansluiten bij het gilde. 

 

 

 Momo en de tijdspaarders / Ende, Michael 
 
Het meisje Momo woont helemaal alleen, zonder vader of 
moeder, in een oud amfitheater in de stad. Omdat Momo goed 
kan luisteren, komen er altijd veel mensen bij haar langs.  
Als de tijdspaarders, geheimzinnige grijze heren, komen - die de 
mensen ervan overtuigen dat het belangrijk is om tijd te 
besparen- verandert alles. De mensen gaan haastig en egoïstisch 
leven. Alles draait om werken en geld verdienen. Geen tijd meer 
om iets voor een ander te doen of om plezier te maken.  
Momo laat zich niet beïnvloeden door de tijdspaarders. Ze is wil 
de mensen redden.  
Een modern sprookje geschreven in 1973, en nog steeds 
actueel... 
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Om niet te vergeten (R)  
 

 

 Heksenkind / Furlong, Monica 
 
Leana wordt door haar moeder Maeve in de steek gelaten en 
omdat haar vader op zee is, neemt Juniper de opvoeding over. 
Juniper en Maeve beschikken allebei over magische krachten en 
symboliseren goed en kwaad. Daartussen zal Leana uiteindelijk 
moeten kiezen. Leana ontwikkelt zich van een argwanend 
eenzaam kind tot een zelfbewuste jonge vrouw. Het verhaal 
speelt in de middeleeuwen, spannend en soms griezelig , geloof 
en volksgeloof (hekserij) staan centraal. Eerder verscheen van 
'Juniper' en het vervolg op 'Heksenkind' is 'Colman'. 

 

 

 Het hotel aan het einde van de wereld / 
George, Nina 
 
Op haar veertigste trouwdag probeert de Duitse Marianne uit 
een liefdeloos huwelijk weg te vluchten door zich in de Seine te 
verdrinken. Dat mislukt, ze wordt gered door een clochard en 
belandt via een busreis van de nonnen in een klein dorpje in 
Bretagne. Ze voelt zich meteen thuis ook al spreekt ze geen 
woord Frans. 
Marianne wordt ingeschakeld in de keuken van het plaatselijke 
hotel, ontmoet allemaal bijzondere mensen en vindt er ook een 
nieuwe liefde. Ze leert eindelijk van zichzelf houden. Dan vindt 
haar man haar.... 
Voor mij een heerlijk verhaal... 
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Om niet te vergeten (R) 
 

 

 De jongen op de berg / Boyne, John 
 
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.) 

 

 

 Opa Skype / D’Epenoux, François 
 
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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