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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. 

 

De keus maken uit de enorme berg boeken die in de bibliotheek aanwezig 

is, 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 
 

 

 Reisverslag van een kat/ Arikawa Hiro 
 
Nana, een straatkat met een flinke dosis overlevingsinstinct, is 
de verteller en observator van dit verhaal. Wanneer hij 
aangereden wordt, wordt hij liefdevol opgenomen door Satoru. 
Een hechte band ontstaat. Satoru en Nana gaan op reis, om een 
nieuwe thuis te vinden voor de kat. De motivering voor de trip 
wordt bewust vaag gehouden. Eerst gaan ze bij een jeugdvriend 
uit de lagere school, die Satoru bijstond toen zijn ouders 
scheidden, vervolgens bij een vriend uit de middelbare school, 
die boer geworden is, en ten slotte bij een bevriend koppel dat 
een B&B uitbaat voor huisdieren. Gaandeweg wordt duidelijk 
dat Satoru een toffe kerel is, die door iedereen wordt 
geapprecieerd. Hoewel zelf hij als kind zijn beide ouders verloor, 
stond hij altijd klaar om anderen te helpen. Naar het einde 
verandert humor in bittere ernst. Het boek blijkt niet zomaar 
een kattenboek, maar een ode aan het leven, de vriendschap en 
de liefde. 

 

 

 Montaigne, een indiaan en de neus van Max 
Kader/ Benali, Abdelkader 
 
Abdelkader Benali (1975) maakt in de boek een absurde 
karikatuur maakt van zijn eigen schrijverschap.  
De schlemielige schrijver Max Kader reist met zijn 
kersverse vriendin Claudia naar een schrijverscongres in 
Montreal. In Canada wil hij een biografie schrijven van de 
Franse filosoof Montaigne. Door een opeenstapeling van 
misverstanden wordt Max door de schrijvers op het 
congres gezien als Nobelprijskandidaat. Op zijn beurt raakt 
Max in de ban van een imposante indiaan die uit het werk 
van Montaigne is weggelopen en op het congres een 
idiote lezing houdt (later blijkt waarom). Inmiddels heeft 
Max met allerlei verdachte gedragingen de geheime 
diensten gealarmeerd in wier ogen Max een koelbloedige 
terrorist is... 
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Romans zonder genre 
 

 

 Hippie / Coelho, Paulo 
 
Zomer 1970: de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal 
De jonge Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar 
groeien. Nadat hij tijdens de militaire dictatuur in Brazilië 
gearresteerd wordt op verdenking van terrorisme trekt hij, 
eenmaal vrijgelaten, de wijde wereld in op zoek naar 
vrijheid en de ultieme zin van het leven. Hij maakt een 
rondreis door Zuid-Amerika en gaat dan naar Europa om 
aan te spoelen in Amsterdam, waar hij in 1970 – de 
Nederlandse Summer of Love – op de Dam de 
Nederlandse Karla leert kennen. Met haar besluit hij op de 
Magic Bus richting Nepal te stappen. De reis is het begin 
van een onstuimige liefdesgeschiedenis en een periode die 
hen beiden diepgaand verandert en nieuwe waarden 
verschaft.  
Bron: bol.com 

 

 

 De eenzame piloot / Faber, Johan 
  
1987. Matthias Rust, een jonge West-Duitser, landt met een 
sportvliegtuigje nabij het Rode Plein in Moskou. Doel: de vrede 
tussen Oost en West bevorderen.  
Nu, jaren later, is hij een Einzelgänger die zich erg met geld 
bezighoudt, geen held meer is, en een strafblad heeft. In het 
huidige door terreuraanslagen geteisterde Hamburg wordt hij 
benaderd door een Nederlander met een vage vraag naar de 
toenmalige vliegstunt. Mathias stemt onwillig in.  
Het boek is een interne monoloog, waarin hij duidelijk maakt 
wat hij in elk geval voor Faber wil verbergen en hoe hij op zijn 
leven en zijn jeugd terugkijkt. Met een vader die overdag bij 
Siemens en ’s avonds thuis in de kelder geheime experimenten 
deed, en een jongere broer, de gevoelige Ingmar, die 
momenteel steeds weer - vergeefs - contact met Mathias zoekt. 
Een boeiende roman waarin  de opkomende Oost-
Westtegenstelling en het terrorisme een geheel eigentijds 
thema is. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Onder de paramariboom / Fretz, Johan 
 
Johan Fretz heeft een Surinaamse moeder en een Duitse vader. 
Als kind van werkloze ouders wil de jongen niet opvallen. 
Uiteindelijk telt afkomst mee, maar iedereen is ook individu. 
Deze roman is een reisverslag van een jongeman die Suriname 
eindelijk begint te omarmen. Hij ontdekt dat ook zijn opa een 
schrijver was. Fretz' moeder is een vat vol tegenstrijdigheden. 
Toch is de familiedriehoek er een van liefde: de zorgzame vader, 
de kleurrijke moeder, de zoon die zijn weg vindt. Ze doorstaan 
hun strijd met elkaar. 

 

 

 De trooster / Gerritsen, Esther 
 
In een klooster komen met Pasen veel gasten. Gast Henry 
zoekt contact met de beheerder, de eerste die hem 
wegwijs maakt in een geloofswereld die hem vreemd is. 
Beheerder Jacob geniet van de onverwachte aandacht en 
wil alles doen om Henri te helpen. Wat Henri hem 
opbiecht brengt hem in de war. De prior en zijn 
medebroeders schieten te hulp. Jacob voelt een schuld die 
niet van hem is. Jacob is een buitenstaander, een vreemde 
binnen het kloosterleven en ook in de wereld. Mismaakt, 
geen vrienden, geen vrouw. De titel verwijst naar de 
hoofdfiguur van het boek en van het geloof. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Leven en laten leven/ Groen, Hendrik 
 
Hendrik Groen is bekend als fictieve auteur van twee dagboeken 
van een 80-jarige in een verzorgingshuis. Nu verschijnt deze 
roman, waarop zijn naam als auteur vermeld staat, maar waarin 
hij niet voorkomt. De naam van de werkelijke schrijver, Peter de 
Smet, wordt dit keer wel vermeld in het colofon. In talrijke 
hoofdstukken volgt de lezer het verhaal van vijftiger Arthur 
Ophof. Vastgelopen in huwelijk en werk droomt hij van een 
leven in Italië, zonder echtgenote. Als hij ontslagen wordt en 
een zak geld meekrijgt, ontstaat een plan om die droom waar te 
maken, waarbij hij hulp krijgt van twee vrienden. We horen ook 
het tegengeluid van de al even teleurgestelde echtgenote Afra... 

 

 

 Ik ben Eleanor Oliphant / Honeyman, Gail 
 
Eleanor is volkomen wereldvreemd, heeft geen sociale 
contacten en werkt op een kantoor waar ze vaak mikpunt van 
kleine pesterijen is, waar ze zich overigens niks van aantrekt. Na 
een mysterieuze gebeurtenis in haar jeugd, waarbij ze een 
opvallend litteken heeft opgelopen, groeide ze op in 
pleeggezinnen en tehuizen. Pas als een collega, Raymond, haar 
onbevooroordeeld benadert, durft ze heel voorzichtig uit haar 
eigen wereldje te stappen. Echter komen nu de gebeurtenissen 
uit haar jeugd naar boven die Eleanor juist wil vergeten. Na een 
hopeloze verliefdheid op een musicus moet ze haar verleden 
onder ogen te zien.  
Deze debuutroman van de Engelse auteur werd door The 
Observer verkozen tot Debut of the Year 2017. 
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Romans zonder genre 
 

 

 De Russische muur/ Ganíjeva, Alisa 
 
Anti-utopie over een muur die wordt gebouwd langs de grens 
tussen Rusland en Dagestan, een autonome republiek van de 
Russische Federatie gelegen aan de Kaspische Zee. 
Sjamil, journalist, woont in Machatsjkala, de hoofdstad van 
Dagestan, en af en toe reist hij door de republiek. Het leven is 
daar heel onzeker. Bureaucratie en corruptie zorgen voor weinig 
vertrouwen in de toekomst. Velen worstelen met religie. 
Doordat er veel dialogen zijn is het mogelijk uiteenlopende 
standpunten en gevoelens van de gewone mensen te volgen... 

 

 

 Het huis met de schaduw / Forna, Aminatta 
 
September 2007.  Duro Kolak (46) kijkt terug op gebeurtenissen 
in de zomer van 2006 in het Kroatische plaatsje Gost.  
De Engelse Laura trekt met haar twee kinderen in een vervallen 
huis net buiten het dorp. Duro biedt zijn diensten aan als 
klusjesman. Hij kent het huis,  dat een rol speelt in het  
stilzwijgende conflict met zijn jeugdvriend Kresimir.  
Heel geleidelijk wordt duidelijk welke dramatische 
gebeurtenissen zich medio jaren negentig van de 20e eeuw 
tijdens de burgeroorlog in het dorp hebben afgespeeld.  
Ook Duro heeft daarbij een groot verlies geleden. De diepe 
wonden bij de bewoners zijn niet geheeld, ze zwegen omdat het 
leven door moest gaan. De komst van Laura roept het verleden 
weer op... 
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Romans zonder genre 
 

 

 Mevrouw OVO/ Haren, Elma van 
 
Centraal in deze humoristische debuutroman staat Emilia, die 
zichzelf mevrouw OVO (Officiële Vuilnis Observant) noemt. Ze is 
tuk op tequila, hunkert naar liefde en verbleef in een instelling.  
Nu woont ze in een propvol  huis met afgedankte spullen. In 
haar ogen verdient alles een tweede kans.  
In de stad wordt een aanslag gepleegd en in de sleetse flatwijk is 
het ook onrustig, mede door toedoen van mevrouw OVO.  
De auteur schreef eerder poëzie (bekroond met C. Buddingh’-
prijs en Jan Campert-prijs) en een verhalenbundel.. 

 

 

 Ik ben Eleanor Oliphant / Honeyman, Gail 
 
Eleanor is volkomen wereldvreemd, heeft geen sociale 
contacten en werkt op een kantoor waar ze vaak mikpunt van 
kleine pesterijen is, waar ze zich overigens niks van aantrekt. Na 
een mysterieuze gebeurtenis in haar jeugd, waarbij ze een 
opvallend litteken heeft opgelopen, groeide ze op in 
pleeggezinnen en tehuizen. Pas als een collega, Raymond, haar 
onbevooroordeeld benadert, durft ze heel voorzichtig uit haar 
eigen wereldje te stappen. Echter komen nu de gebeurtenissen 
uit haar jeugd naar boven die Eleanor juist wil vergeten. Na een 
hopeloze verliefdheid op een musicus moet ze haar verleden 
onder ogen te zien.  
Deze debuutroman van de Engelse auteur werd door The 
Observer verkozen tot Debut of the Year 2017. 
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Historische romans 
 

 

 De dochter van de klokkenmaker / Morton, 
Kate 
 
1862. Een groep jonge kunstenaars onder leiding van Edward 
Radcliffe, neemt haar intrek in een landhuis aan de oever van de 
Theems in Oxfordshire. Aan het eind van de zomer is een van 
hen dood, een is verdwenen en er is een onbetaalbaar erfstuk 
gestolen. 
Honderdvijftig jaar later vindt Elodie Winslow een leren tas met 
daarin de foto van een jonge vrouw in victoriaanse kleding, en 
een tekening van een huis in de bocht van een rivier.  
Ze herkent het huis van een sprookje dat haar moeder haar 
altijd vertelde toen ze klein was. 
Wat is er al die jaren geleden gebeurd in dat schitterende huis? 
En waarom wil Elodie het mysterie ontrafelen? 
Voor de lezers van Kristin Hannah en Santa Montefiore. 

 

 

 Dochter van Albion / Tampke, Ilka 
 
28 na Chr.  
Albian wordt te vondeling gelegd op de drempel van 
Kookvuurmoeder van de stam in Caer Cad, in het westen van 
Brittannië. Ze mag bij haar vindster blijven maar omdat haar 
ouders onbekend zijn,  heeft ze geen stamziel en blijft ze een 
buitenstaander. Ruther, krijger,  ziet haar wel staan met haar 
intelligentie en talenten. Hij kiest voor haar na haar 
overgangsriten. Maar Ailia wordt verliefd op  de mysterieuze 
Taliesin, die ze gewond bij de rivier heeft gevonden.  
Na de dood van koning Conubelinus van Brittannië, in 43 na 
Chr., worden de talenten van Ailia steeds belangrijker.  
Deel 1 is van wat een serie over de Keltische IJzertijd moet 
worden. 
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Historische romans 
 

 

 Alya / Munckhof, Hay van den 
 
842.Cordoba is islamitisch. Moslims, christenen en joden leven 
vreedzaam samen in het Moorse Zuid-Spanje.  
Alya (14) wordt vanwege haar grote talenkennis, en zeer tegen 
de zin van haar vader, door emir Abd al-Rahman II als tolk naar 
Navarra gestuurd. Er wordt onderhandeld over een 
bondgenootschap tussen het islamitische Al Andalus en de 
christelijke vorstendommen in het noorden. Oncha, de slavin 
van Alya, gaat met haar mee. Aan het eind heeft Alya veel 
mensen leren kennen, talloze ontberingen doorstaan en is ze in 
het Nederlandse Rijnsburg aangekomen.  
Debuutroman van de schrijver (1949). Met kaartje van Spanje 
ten tijde van het emiraat Al Andalus rond 842.  
Vanaf ca. 15 jaar. 

 

 

 Het Alice netwerk / Quinn, Kate 
 
1947. De Amerikaanse Charlotte St. Clair (ongetrouwd) raakt 
zwanger. Haar ouders zijn hier niet blij mee en sturen haar naar 
Europa om abortus te laten plegen. In Londen, waar ze met haar 
moeder verblijft, gaat Charlie echter op zoek naar haar nicht en 
beste vriendin Rose, die in 1944 verdwenen is in Frankrijk.  
Ze klopt bij Eve Gardiner aan voor hulp. Eve maakte tijdens de 
Eerste Wereldoorlog deel uit van het Alice-netwerk als spion en 
heeft zo haar eigen problemen. Samen gaan ze op zoek naar 
Rose, maar Eve blijkt ook nog een ander plan te hebben... 
Het verhaal wordt afwisselend verteld vanuit Charlie in 1947, en 
het perspectief van Eve in 1915.  
Historische roman waar gebeurtenissen uit de Eerste en Tweede 
Wereldoorlog samenkomen.  
Vier sterren in de ‘Detective en Thriller Gids’ van ‘Vrij 
Nederland’.  
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Historische romans 
 

 

 Rusland; roman van een stad / Rutherfurd, 
Edward 

Kroniek van een fictieve Russische stad Russka en haar inwoners 
vanaf de 2e eeuw na Chr. Het verhaal begint in 180 na Chr. bij 
de Russische nomaden en sedentaire volkeren. Aan de hand van 
de lotgevallen van vier families, die de prominenten uit hun tijd 
'tegenkomen', wordt de geschiedenis van Rusland geschetst tot 
en met de val van Gorbatsjov in 1991. Het is een roman over 
liefde, haat en krankzinnigheid. Literair ademt het boek de 
typisch Russische melancholiek. Uit historisch oogpunt is het 
boek indrukwekkend: bijna 2000 jaar geschiedenis wordt tot 
leven gebracht. 

 

 

 Het schaduwspel / Vlugt, Simone, van der 
 
Amsterdam, 1623: Jan Pieterszoon Coen, gouverneur-generaal 
van Batavia, vraagt Eva Ment ten huwelijk. Na een barre winter 
vertrekt het getrouwde stel naar Batavia, met pasgeboren 
Geertruyt, moeder Sophia, broer Gerrit en zus Lysbet. Eva wordt 
geconfronteerd met hitte en slavernij, en leert een wrede kant 
van haar toegewijde echtgenoot kennen. Er gebeuren heftige 
zaken waar Eva niet mee wil blijven leven. In 1630 keert ze terug 
naar Amsterdam. De titel verwijst naar de Indische 
wajangpoppen, een poppenspel met silhouetten en is tegelijk 
een metafoor voor het leven van Coen. 
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(Auto)Biografische 
romans 

 

 

 De meid / Allewijn, Marlies 
 
Biografische roman over het leven van Neeltje Lokerse (1868-
1954). Ze wordt geboren in een arm, orthodox protestant-
christelijk gezin in Yerseke. Vanaf haar twaalfde jaar werkt ze als 
dienstmeisje. Rond haar twintigste komt ze in Amsterdam en 
vervolgens in Den Haag terecht. Daar raakt ze zwanger van haar 
werkgever. Ook al is hij vrijgezel, hij weigert met haar te 
trouwen. Neeltje is een strijdbare en tegendraadse vrouw en 
kiest voor een radicale oplossing om aandacht voor haar 
probleem te krijgen. Vlakbij diens werkplek op het Binnenhof 
schiet ze op haar werkgever. Haar actie leidt tot veel publiciteit 
en een verrassende uitspraak van de rechter. Met 
verantwoording en enkele voetnoten. 

 

 

 De vrouw die vluchtte / Barbeau-Lavette, Anaïs 
 
Hoe verwoord je, nuanceer je de wrok die je koestert jegens je 
grootmoeder (Suzanne, 1926-2009), die er in 1952 van doorging 
zonder haar kinderen: Manon (3) en baby François. Hun vader, 
kunstschilder Marcel Barbeau, is dan al verdwenen. Die 
speurtocht naar dat familiale verleden, naar de sociale context, 
naar schuld en boete, dat is de uitdaging die de Canadese 
romancière en cineaste (1979) hier aangaat. De reconstructie 
van Suzannes dwalende levensloop toont een vrouw met 
vrijheidsdrang, die op de vlucht voor benepenheid verzeild raakt 
in anarchistische kringen en steeds naar zichzelf blijft zoeken. 
Als moeder Manon en haar dochter Anaïs in 2006 eindelijk 
aankloppen bij oma Suzanne, ontaardt ook die ontmoeting in 
een anticlimax.  
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(Auto)Biografische 
romans 

 

 

 Sirenen / Cremer, Jan 
 
Cremer ontmoette eind jaren vijftig Loesje Hamel, verpleegster 
en later mannequin, en werd smoorverliefd op haar. Er ontstond 
een liefdesrelatie, maar Cremer reisde ook de wereld rond. De 
relatie ging uit en weer aan. In 1974 overleed Loes aan kanker. 
Cremer schrijft over zijn avonturen met beroemde Amerikaanse 
sterren (Barbara Streisand, Jayne Mansfield), maar tegelijkertijd 
stelt hij zich ook kwetsbaar en schuldbewust op. Loes was de 
liefde van zijn leven.  
Dit is het tweede deel van Jan Cremer's memoires. Vorig jaar 
verscheen 'Fernweh' in 153 korte paragrafen, daarom begint dit 
boek zonder toelichting met '154'. 

 

 

 Terug naar Reims / Eribon, Didier 
 
Didier Eribon keert , nadat zijn vader is overleden, terug naar 
zijn geboortestad Reims. Hij herontdekt de Franse 
arbeiderswereld die hij dertig jaar eerder achter liet. Samen met 
zijn moeder bekijkt hij foto's van vroeger - dit is het startpunt 
van dit boek. Eribon denkt na hoe het klassensysteem hun 
levensloop heeft beïnvloed en nog steeds beïnvloedt: 
de schoolloopbaan, de manier waarop zowel een 
klassenidentiteit als een seksuele identiteit tot stand komt, en 
over de geschiedenis van de Franse politiek, inclusief het 
veranderende stemgedrag van de arbeidersklasse.  
Terug naar Reims wordt zo zowel een autobiografisch verhaal 
als een sociologische analyse.  

 
 
  

 

 



 

 

15 

 

(Auto)Biografische 
romans 

 

 

 De blauwe diamant / Santos, Care 
 
Haar oma vertelde Teresa Pujolar (1970) deze verhalen. Elke 
familie heeft haar eigen verhaal, we moeten dat alleen vinden. 
Silvestre Pujolar maakt een reis van zijn geboortedorp Olot naar 
Mataró, een stadje boven Barcelona, om daar een ververij te 
openen. Twee eeuwen geschiedenis, gekenmerkt door moeilijke 
liefdes en blauwe ogen die van generatie op generatie 
doorgaan. De schrijfster maakt het de lezer niet makkelijk, want 
we belanden als lezer in 1927, 1722 of 1876.  
Voorin een stamboom van de familie.. 

 

 

 De blinde uil / Hedayat, Sadegh 
 
In de roman probeert de verteller zijn waanzin te bezweren door 
die op schrift te stellen en zo te analyseren, zich te verzoenen 
met zijn onafwendbare, naderende dood. Hij neemt de lezer bij 
de hand en toont zijn innerlijke wereld en leven. 
Sadegh Hedayat (1903, Teheran) werd in een hoogopgeleide, 
aristocratische familie geboren. Samen met een aantal andere 
studenten ontving hij in 1925 na de middelbare school een 
beurs om in Europa te studeren. Zijn bekendste werk, 'De blinde 
uil', publiceerde hij pas tijdens een verblijf in Bombay. Hedayat 
leed aan depressies en in 1951 pleegde hij zelfmoord in Parijs. 
Hij ligt begraven op Père Lachaise. 
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Sociale romans 
 

 

 Bestsllerboy / Bouzamour, Mano 
 
Mohamed Zebbi is een jongen van eenvoudige afkomst die 
opgroeit in een vrij traditioneel Marokkaans gezin. Het 
schrijven van een roman is zijn grote wens. Als dit lukt en 
de roman wordt gepubliceerd, lacht het succes hem toe. 
Maar tegelijkertijd beginnen in zijn omgeving de 
moeilijkheden: hij mag niet meer thuis wonen en mist de 
aansluiting bij zijn vrienden en het vroegere leventje op 
straat. Met zijn tweede roman wil het vervolgens niet 
vlotten. Mohamed stort zich in een onstuimig leven. 

 

 

 Narcissus / Bouzamour, Sol 
 
In de gevangenis leert de Marokkaanse Joshua (die zich 
voordoet als Israëliër ) Klaas kennen, de koning van de Wallen. 
Hij doet Joshua een voorstel dat hij niet kan weigeren en dat 
blijkt het begin van het einde. Joshua daalt in een jaar steeds 
verder af in een voor velen onbekende Hij raakt steeds verder 
verwijderd van de dromen die hij met zijn geliefde Dee wil 
waarmaken... 
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Sociale romans 
 

 

 Brood / Peeters, Elvis 
 
Als laatsten vluchten een vader en zijn twee oudste zoons 
uit het dorp waar ze lang hebben geprobeerd een normaal 
leven te leiden. Onderweg raken ze elkaar kwijt en de 
jongste zoon, nog maar een puber, moet alleen verder. 
Waar houdt een jongen die niets meer heeft dan een korst 
brood in zijn tas, zich aan vast? Welke dromen heeft hij, 
welke wensen, welke fantasieën houden hem op de been? 
Het leven is overleven, ook als je in een nieuw land nieuwe 
kansen krijgt. Het is moeilijk om te blijven zien wat goed is 
en wat niet... 

 

 

 Zondagskind / Visser, Judith 
 
Jasmijn groeit op in de jaren tachtig en negentig. Ze heeft 
Asperger, maar in die tijd is er nog weinig over autisme gekend. 
Hierdoor heeft Jasmijn het soms moeilijk in haar jeugd. 
De beschrijvingen van Jasmijns ervaringen zijn diepgaand en je 
krijgt een helder beeld van hoe het leven eruitziet voor haar en 
welke gedachten er door haar heen gaan.  
Judith Visser (1978), heeft zelf ook het syndroom van Asperger, 
waardoor het verhaal deels autobiografisch is. Ze won meerdere 
literaire prijzen met haar vorige boeken. 
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Sociale romans 
 

 

 Het lied van de geesten / Ward, Jesmyn 
 
Jojo (13) woont met zijn zusje bij zijn grootouders aan de 
kust van Mississippi. Hun zwarte moeder Leonie leeft aan 
de rand van de criminaliteit en is verslaafd aan meth.  
Haar (blanke) echtgenoot Michael heeft een straf van drie 
jaar uitgezeten in de beruchte Parchman gevangenis. Ze 
sleept haar kinderen in een lange autorit mee om hem op 
te halen. Bij de gevangenis pikken ze niet alleen Michael 
op, maar ook de geest van Richie (12). Deze  jongen kan 
pas vrede vinden als zijn gruwelijke verhaal door Jojo’s opa 
wordt verteld, want alleen hij was getuige van Richie’s 
dood. 
Jesmyn Ward kreeg voor deze roman de National Book 
Award 2017. 

 

 

 De genadestoel / Winthrop, Elizabeth H. 
 
1943. Het verhaal speelt zich af op de dag en avond voorafgaand 
aan de executie van een zwarte jongeman, Will Jones (18), die 
ter dood veroordeeld is voor de (vermeende) verkrachting van 
een blanke vrouw (Grace).  
Lane en Seward, veroordeelde en bewaker, rijden de elektrische 
stoel (de Mercy Seat) naar het kleine stadje in Louisiana. 
Priester Hanigton kan Will geen troost meer bieden. De 
openbare aanklager Polly heeft spijt van zijn rol in Wills 
veroordeling.  
Will denkt aan zijn liefde voor Grace, die zelfmoord pleegde 
toen hij werd veroordeeld... 
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Psychologische romans 
 

 

 Zo doen we dat hier / Brug, Martje van der 
 
De hoofdpersoon, de weinig presterende rechtenstudent baron 
Dirk Larrey, veroorzaakt zwaar letsel bij een feut. Dat moet 
worden weggepoetst omdat dat in zijn kringen nou eenmaal 
‘niet heurt’. Vervolgens raakt hij verliefd op moslima Yasmin, 
wat leidt tot een verhaal over talrijke wederzijdse vooroordelen. 
Martje (1959) beschrijft de studentenverenigingen zoals 
Minerva in Leiden en Vindicat in Groningen. Het is het sluitstuk 
van een trilogie* over het villadorp Berkheij (Wassenaar).  Ze 
graaft zij diep in de zeden en gewoonten van de betere stand 
van het land. Als voormalig lid van de studentenvereniging 
Minerva is het verhaal voor een groot deel uit eigen ervaring 
geschreven, maar het is niet autobiografisch. 

 

 

 De buitenjongen / Cognetti, Paolo 
 
Reisverhalen, van mensen die hun stadsleven achter zich laten 
en de bergen ingaan, brengen de ik-persoon uit hartje Milaan op 
het idee een hut op een afgelegen plek in de Alpen te huren. Hij 
wil daar in afzondering leven en weer gaan schrijven. Tijdens 
lange bergwandelingen komt hij tot zichzelf. Op een dag brengt 
hij weggelopen koeien terug naar hun eigenaar en zo begint een 
bijzondere vriendschap tussen hem en een herder. De literatuur 
over de bergen en zijn eigen ervaringen geven hem weer 
inspiratie om te schrijven. De auteur (1978) ontving voor dit 
boek de Premio Strega, de Premio Strega Giovani en de Prix 
Médicis étranger. 
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Psychologische romans 
 

 

 Het onvolmaakte wonder / De Carlo, Andrea 
 
Nick Cruickshank, rockster,  treedt al tientallen jaren met zijn 
drie maten overal op. Hij is in de zestig en heeft veel succes en 
grote rijkdom vergaard. Maar de betrekkingen in de band 
worden ernstig verstoord. Nick heeft een nieuwe relatie, Aileen.  
Op zijn landgoed in de Franse Provence zal een groot trouwfeest 
worden gehouden, met een optreden van de band. Tijdens de 
voorbereiding komt Nick in contact met de jonge Italiaanse 
Milena. Zij heeft een ijssalon waar zij met veel succes steeds 
nieuwe smaken uitprobeert. Tussen hen ontstaat iets waardoor 
hun leven drastisch zou kunnen veranderen... 

 

 

 Marathon/ Engelen, Theo 
 
Bart, een man van middelbare leeftijd, doet voor de eerste keer 
mee aan een marathon. De marathon in Dublin is een ware 
beproeving. De lichamelijke en mentale processen (afzien en 
doorzetten), het contact met de andere lopers, het barre weer 
en het parcours worden gedetailleerd beschreven. Gaandeweg 
blijkt waarom Bart deze marathon loopt. Hij heeft zowel zijn 
vrouw als zijn baan verloren. Het lopen van de marathon heeft 
een therapeutisch doel: het verwerken van dit dubbel verlies in 
korte tijd. Elk hoofdstuk bestaat uit drie verhaallijnen: wedstrijd, 
huwelijkscrisis, arbeidsconflict. 
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Psychologische romans 
 

 

 Driedaagse reis / Boyden, Joseph 
 
Xavier en Elijah, twee jonge Cree-Indianen worden in 1914 om 
dienst te nemen. Na hun training in Engeland worden ze ingezet, 
eerst in Vlaanderen en later in Frankrijk. Hun medesoldaten zien 
als snel dat de vrienden uitstekende scherpschutters zijn. Waar 
Xavier echter walgt van de oorlog, geeft Elijah zich geheel en al 
over aan zijn bloeddorst . Hij vermoordt hij honderden Duitse 
vijanden. Deze roman heeft twee vertelstemmen, enerzijds die 
van Xaviers tante, een indiaanse waarzegster die over haar en 
Xaviers jeugd vertelt, en anderzijds die van Xavier die vertelt 
over de afschuwelijke loopgravenoorlog en de steeds 
moeizamere relatie met Elijah.  

 

 

 Na Mattias / Zantingh, Peter 
 
Ook in deze roman van Peter Zantingh een heftige gebeurtenis: 
de verdwijning en dood van de jonge Mattias, die samenwoonde 
met Amber, bij een boekingskantoor werkte en muziekgroepen 
begeleidde. Tien personages vertellen, met hun eigen wel en 
wee , wat zij met Mattias te maken hebben of hadden. Met 
achterin een ‘playlist’ die aansluit bij de hoofdstukken.. 
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Psychologische romans 
 

 

 Kleine helden zijn wij/ Loo, Stijn van der 
 
Relaas door de zoon van een levenslustige maar dementerende 
moeder. Het gaat ook over de eigen problemen van de zoon 
(1963), journalist met nul-urencontract en in scheiding. Er is veel 
aandacht voor de hond, beschrijvingen van familiale aberraties 
en oordelen over verpleeghuizen (‘het PGB nemen wij helemaal 
van u over'). De moeder is weduwe, Neerlandica en een 
verwoed lezeres. Ze overlijdt op 2 juni 2017, na twee intensieve 
jaren van zorg in een thuissituatie. 

 

 

 Blindganger / Ondaatje, Michael 
 
1946: Londen herstelt zich van de blitzkrieg. Nathaniel(14) en 
zijn zus Rachel zijn door hun moeder Rose achtergelaten bij een 
raadselachtige ‘voogd’ met de bijnaam De Mot. Ze denken eerst 
dat hij een crimineel is maar ze groeien redelijk gelukkig op in de 
excentrieke wereld die hij creëert, vol kleurrijke vrienden. 
Twintig jaar later reconstrueert Nathaniel zijn bijzondere 
verleden, het opgroeien in de wereld van De Mot en het grote 
geheim van zijn moeder. Werkelijkheid, herinnering en 
verbeelding komen samen. 
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Psychologische romans 
 

 

 Zomervacht / Robben, Jaap 
 
Brian (13) woont op een desolate plek met zijn gescheiden vader 
in een aftandse caravan. Zijn oudere broer Lucien zit wegens 
ernstige verstandelijke en fysieke beperkingen in een instelling. 
Als die instelling tijdens de zomer gerenoveerd wordt haalt de 
vader Lucien naar de caravan en maakt van Brian zijn verzorger 
(omdat er een vergoeding tegenover staat). Een titanenklus: 
Lucien kan niet spreken en knalt uit elkaar van frustraties om 
zijn beperkingen. Toch groeit er een aandoenlijk liefdevolle band 
tussen de broers. 

 

 

 De tragische eindes van Boris Bastarache / 
Strobbe, Koen 
 
De Franse Boris Bastarache leidt van jongs af aan een 
dubbelleven: voor de buitenwereld groeit hij op als dorpsjongen 
in de Provence, krijgt een succesvolle carrière als bankdirecteur 
en eindigt als beste en rijkste reclamemaker van Frankrijk. De 
onbekende Boris is  een psychopaat die gedurende zijn leven 
een seriemoordenaar van vooral vrouwen is. De eerste moord 
pleegde hij als 11-jarige toen hij dacht een oorlogsverzetsdaad 
te plegen. Tot slot bijft de grote vraag: moord of vermoord? 
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Psychologische romans 
 

 

 Becks laatste zomer / Wells, Benedict 
 
Becks laatste zomer' vertelt het verhaal van de leraar Beck (36), 
die eigenlijk muzikant had willen zijn. Als een van zijn leerlingen, 
Rauli, een fantastisch gitarist en tekstschrijver blijkt, ziet hij zijn 
kans schoon : hij wordt diens mentor/manager. Zijn  saaie 
leventje verandert totaal: hij wordt verliefd en weer verlaten. 
Zijn enige vriend Charly dreigt door te draaien daarom besluiten 
de drie, dat Charly naar zijn moeder in Istanboel moet worden 
gebracht. Ze gaan samen op reis. Wat een roadtrip lijkt, is in 
werkelijkheid een zoektocht naar de zin van het leven voor de 
drie protagonisten. Debuut* uit 2008 van de toentertijd pas 23-
jarige Duitse auteur Wells (1984). 

 

 

 Saturnusplein 3 / Zwaan, Josha 
 
Lies van Gelder wordt in  1934 kindermeisje bij een Joods gezin. 
Later trouwt ze met de oudste zoon, Daniel, een overtuigd 
communist. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkt hij in het 
verzet, maar als hij wordt gefusilleerd, blijft Lies achter met haar 
twee zoontjes Peter en Koos. Met Peter duikt ze onder, Koos 
wordt ondergebracht bij een pleeggezin. Als ze hem na de 
bevrijding ophaalt, kent hij haar niet meer. Na de oorlog 
probeert ze de band met haar opgroeiende zoontjes te 
herstellen en ondertussen werk bij de Communistische Partij 
Nederland te doen. De trauma's waar zij en Koos mee kampen, 
staan echte warmte en liefde tussen beiden in de weg. 
Gebaseerd op een authentieke familiegeschiedenis. 
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Spannende romans 
 

 

 Kleine zus / Ashdown, Isabel 
 
Emily leidt het perfecte leventje samen met James, zijn dochter 
uit zijn eerste huwelijk en hun baby Daisy. Na de dood van haar 
moeder ziet Emily haar zus Jess na jaren weer terug. Tijdens 
oudejaarsavond past Jess op Daisy, maar als Emily en James 
thuiskomen van een feest, ligt Jess bewusteloos op de grond en 
is Daisy weg. Dat is het begin van een lijdensweg waarin de 
gezinsleden elkaar gaan wantrouwen en de waarheid over hun 
verleden boven water komt. Er worden geheimen onthuld, die 
het perfecte plaatje in een heel ander daglicht stellen... 

 

 

 De vrouw die terug moest / Bengtsdotter, Lina 
 
Annabel Roos (17) wordt vermist in het Zweedse Gullspång, een 
kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent. Zij had haar 
overbezorgde moeder verteld dat zij bij haar beste vriendin een 
film ging kijken. In werkelijkheid was zij naar een illegaal 
jeugdhonk gegaan, waar drugs en alcohol in overvloed te krijgen 
zijn. Haar vader wordt verteld dat ze alleen is vertrokken. Maar 
waarheen? Rechercheur Charline (Charlie) Lager en haar collega 
Anders worden vanuit Stockholm naar Gullspång gestuurd.  
De auteur (1977) komt ook uit Gullspång, maar woont nu in 
Stockholm – net als haar hoofdpersoon. Eerste deel van een 
serie rond Charlie Lager. 
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Spannende romans 
 

 

 De Mol / Debbaut, Bart 
 
Mary-Ann is een van de tien kandidaten die meespeelt in De 
Mol, dat als doel heeft om zoveel mogelijk geld in te pot te 
krijgen en de Mol te ontmaskeren. Als ze midden in de nacht 
verdwijnt, zit de redactie met de handen in het haar. Maar de 
andere kandidaten denken dat dit onderdeel van het script is en 
vinden het ontzettend spannend. Als Hannes, de presentator 
van De Mol, een berichtje krijgt van de ontvoerder, staat het 
leven van Mary-Ann op het spel. De redactie volgt de bevelen op 
zodat het leven van Mary-Ann gespaard blijft maar dit heeft 
rampzalige gevolgen. Wie is de Mol die graag de boel saboteert? 
Bart Debbaut (1971) was in 2000 zelf een kandidaat in deze 
serie. 

 

 

 De vrouw in het raam / Finn, A.J. 
 
Anna Fox, bijna veertig, woont alleen in New York City. Ze heeft 
straatvrees, slikt pillen, drinkt veel, kijkt zwart-witklassiekers 
(Hitchcock) en bespioneert met een kijker/camera haar buren. 
Eens per week komen de psychiater en de fysiotherapeut. Ze 
werkt nog online als kinderpsychologe en ook op een forum 
voor agorafobiepatiënten. Ze krijgt contact met de nieuwe 
buurvrouw Jane die haar helpt na een val buiten. Ze drinken iets 
en schaken. Dan ziet ze een geweldsscène waarbij Jane 
zwaargewond raakt. Maar de politie gelooft haar niet. Het 
perspectief ligt bij de onbetrouwbare vertelster die telefonisch 
contact heeft met haar ex-man en dochtertje (?) en 'leeft' in de 
films. Wat is realiteit en wat zijn hallucinaties door pillen en 
drank? Debuut. 
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Spannende romans 
 

 

 Mij zie je niet/ Hollander, Loes den 
 
Draait om een, niet bij naam genoemde, vrouwelijke ik-persoon. 
Zij wordt, sinds haar dochter zelfmoord pleegde omdat ze 
gepest werd, gekweld door wraakgevoelens. Het door haar 
uitgekozen slachtoffer is Jeantine van Dis, die zelf ook wordt 
gekweld door haar verleden. Hierdoor staat de relatie met haar 
man Jerome op wankelen. De wraakacties van de ik-persoon 
gaan van kwaad tot erger. Zal Jeantine weten te ontkomen? En 
wie is toch die ik-figuur? 

 

 

 Als ik doodga voor ik opsta / Koch, Emily 
 
Alex Jackson (27), een ervaren klimmer, raakt na een val van 
twintig meter in de buurt van het Engelse Bristol in coma. 
Anderhalf jaar later komt hij in vlagen weer bij bewustzijn. Hij is 
zich bewust van alles dat er in zijn omgeving gebeurt, maar 
omdat hij zich niet kan bewegen en opgesloten zit in zijn eigen 
lichaam beseft niemand dat. Als zijn familie ondanks de 
bezwaren van zijn vriendin Bea overweegt om de behandeling 
stop te zetten, maakt hij zich op om te sterven. Dan vangt hij op 
dat er twijfel is over de oorzaak van zijn ongeluk. Alex analyseert 
alles wat hij kan achterhalen om uit te zoeken wat er precies 
gebeurd kan zijn, en realiseert zich dat zijn vriendin ook gevaar 
loopt. Debuutroman. 
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Spannende romans 
 

 

 Breng me terug / Paris, B.A. 
 
Een Britse man verliest zijn vriendin omdat zij, onderweg van 
Frankrijk naar huis, plotseling verdwijnt. De politie in beide 
landen wordt ingeschakeld om haar op te sporen: geen 
resultaat. Twaalf jaar later, inmiddels verloofd met de zus van 
zijn eerdere vriendin, krijgt hij ineens kleine tekenen dat zij nog 
in leven lijkt te zijn en kennelijk in zijn buurt verblijft 

 

 

 De jongen in de sneeuw / Bjørk, Samuel 
 

In een bergmeer wordt een ballerina (21 ) gevonden, bruut 
vermoord. In  het bos vlakbij vindt de politie een camera op een 
statief, precies gericht op de plaats delict. In de lens is het 
nummer ‘4’ gekrast. Inspecteur Holger Munch keert van verlof 
terug voor het onderzoek. Mia Krüger, net ontslagen uit een 
afkickkliniek, en op weg naar een vakantie in de Cariben, wordt 
door hem benaderd om te helpen bij het onderzoek. Als Mia ook 
nog een van corruptie verdachte collega in de gaten moet 
houden, komt alles in stroomversnelling…  
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Spannende romans 
 

 

 Kwaad licht / Bley, Mikaela 
 
Ellen Tamm, misdaadverslaggeefster voor het Zweedse tv-
station TV4, krijgt na haar succesvolle documentaire ‘Donker 
water’, deel 2 in deze serie, opnieuw een opdracht voor een 
documentaire. Minister van justitie Louise Bohman wordt ervan 
verdacht haar persvoorlichter te hebben vermoord. 
Tegenstrijdige e-mails, telefoongesprekken, halve leugens, het is 
lastig voor Ellen om de waarheid aan het licht te brengen.  
Eerst de andere twee delen lezen is raadzaam.. 

 

 

 Het Duitse meisje / Correa, Armando Lucas 
 
2014, New York. Anna en haar ontvangen een pakje van 
oudtante Hannah uit Havana (Cuba) met zwart-witfoto’s van 
bootpassagiers in 1939 en een uitnodiging.  
1939. De  joodse Hannah (12) groeit op als enig kind van 
gegoede ouders in Berlijn. De Bruten (nazi's) perken steeds 
verder met hun maatregelen het leven van de Joden in. 
Hannah’s ouders willen daarom naar de Verenigde Staten 
emigreren. Op 13 mei 1939 varen ze naar Havana met lijnboot 
St. Louis vanwege de wachtlijst. Maar Cuba wil de vluchtelingen 
niet opnemen en stuurt de boot terug, op circa dertig passagiers 
na, onder wie Hannah's zwangere moeder en Hannah... 
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Spannende romans 
 

 

 De gekuiste versie / Daniel, Anne 
 
Susan (ik-persoon) is poetsvrouw bij een advocatenkantoor.  Op 
een dag wordt ze door haar werkgever gevraagd- om tegen een 
aanzienlijk hogere beloning- alle sporen te wissen in een illegaal 
gebruikte hotelkamer. Omdat ze zo eerder de cruise kan maken, 
en een leukenman ontmoeten, accepteert ze het werk. Zelfs als 
ze sporen van moord moet opruimen. Op de hotelkamer vindt 
ze een enveloppe. Ze neemt deze mee zonder te beseffen welke 
gevolgen dit (voor haar) kan hebben...  

 

 

 Postuum / Schepp, Emelie 
 
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 
 

 

 Kruip nooit achter een geranium  / Beukering, 
Barbara 
 

Veertien actieve, assertieve 65-plusvrouwen overtuigden de 
auteur ervan dat de generatiekloof achterhaald is. Blijf bezig, 
begin nieuwe dingen, investeer in relaties en vrienden, zorg 
goed voor je lichaam. Enne... een wijntje op zijn tijd, dat hoort 
erbij. De auteur vertelt over haar leven: haar plaats in het gezin, 
hoe haar grootouders en ouders leefden, hoe zij is opgevoed. 
Anekdotes van onder meer Hedy d’Ancona, Nelleke 
Noordervliet, Gerdi Verbeet en Olga Zuiderhoek vullen dit aan.  

 

 

 Vlinders in het mijnenveld / Billiet, Daniel 
 
Het centrale thema is van deze dichtbundel is: Waardoor voelen 
jongeren zich bedreigd? En de antwoorden daarop verwerkt de 
auteur (1950) van anorexia, pesten tot zelfverminking en 
tienerzwangerschappen. En kiest daarbij onvoorwaardelijk de 
kant van de jongere.  
Vanaf ca. 15 jaar. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Als jullie dit lezen ben ik dood/ Baars, Tamara 
 

De titel is aangehaald uit een nagelaten briefje van Koen, een 
jonge man die zelfdoding pleegde door zich op te hangen. Totaal  
onverwacht voor zijn familie en vrienden. Hij leed weliswaar aan 
depressies (net als zijn zus Tamara, auteur van dit boek), hij had 
zelfs op een gegeven moment hulp gezocht voor zijn situatie. 
Tamara beschrijft ook hoe een overledene verzorgd wordt na 
zijn dood. Evenals het onbegrip van de naaste omgeving van de 
zelfdoder. Koen had de avond voor zijn zelfgekozen dood nog 
een feestje gehad met zijn vrienden. En hij hield toch van zijn 
familie en vrienden... 

 

 

 Breinbootcamp / Bukin, Denis 
 
Denis Bukin werkt voor een groot Russisch bedrijf met vele 
ex-KGB’ers en raakte onder de indruk van hun geheugen. 
Centraal staat Andrej Simonov, een Russische student die 
van de KGB een training krijgt en uitgroeit van informant 
tot analist en dubbelagent. De lezer krijgt dezelfde training 
voor het geheugen en leert hoe dat kan verbeteren. Een 
mix van fictie, (neuro)psychologie en spel, gebaseerd op 
werkelijke ervaringen van KGB–agenten met als doel het 
volledige potentieel van de hersenen te bereiken. 
Vol brieven, puzzels, testtrucs, brain-hacks en veeleisende 
taken. Voor jong en oud... 
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Informatieve boeken 
 

 

 De andere kant van het succes/ Busken, Yoeri 
van den 
 

Voetbaljournalist Yoeri van den Busken laat zien aan de hand 
van veertien tragische verhalen dat voetbal bijzaak is en geen 
hoofdzaak. Sigi Lens, één van de slechts elf overlevenden van 
een vliegramp in Suriname, kijkt terug op het ongeluk en hoe 
het hem daarna verging. Alfred Schreuder doet zijn verhaal over 
dochter Anouk die veel te jong stierf aan kanker. Tonny van 
Leeuwen, de doelman die zich op 28-jarige leeftijd doodreed. 
Het laatste verhaal uit de bundel gaat over Abdelhak 'Appie' 
Nouri, de jonge Ajacied die tijdens een oefenwedstrijd in elkaar 
zakte en door hersenschade nooit meer in actie komt. Met 
achter in het boek een bronvermelding en verantwoording.. 

 

 

 De moed om te vergeven / Mandela, Ndaba 
 
Vlak na zijn vrijlating neemt Nelson Mandela (1918-2013) 
zijn kleinzoon Ndaba (van zijn eerste vrouw) in huis, omdat 
zijn ouders niet goed voor hem kunnen zorgen. Ndaba 
(1982) is een puber die soms dreigt te ontsporen, ondanks 
de aandacht en strenge regels van zijn grootvader. Zijn 
ouders hadden AIDS en overlijden daar aan in een tijd dat 
AIDS een groot taboe was in Zuid-Afrika.  
Langzaam wordt duidelijk hoe de familie in elkaar zit en 
hoe belangrijk de tradities zijn. Ndaba schrijft uit zijn 
herinnering, gebruikte alleen 'De lange weg naar de 
vrijheid' (1995)*. Het boek is een eerbetoon aan een 
bijzondere grootvader.. 

 
  

 

 



 

 

34 

 

Informatieve boeken 
 

 

 Nieuwe vrijdenkers/ Ham, Boris van der 
 

Opgetekend zijn de ervaringen van twaalf voormalige moslims, 
zowel mannen als vrouwen in diverse leeftijdscategorieën. 
Centrale vraag: Wat gebeurt er als je van je geloof afvalt en hoe 
vertel je het aan je omgeving? Het was nooit makkelijk omdat de 
sociale controle en druk groot zijn. Hun dilemma's staan 
centraal. De afvalligen noemen zich atheïst, agnost, humanist of 
vrijdenker en pleiten sterk voor hun individuele keuze en 
vrijheid om te geloven. De verhalen gaan (bijna) allemaal 
vergezeld van een portret van de geïnterviewde. 

 

 

 Eindelijk gewoon Hayat / Hayat 
 
Hayat, dochter van Marokkaanse ouders in Nederland, is 
advocate en getrouwd met een Nederlandse man. Haar 
band met Marokko is dubbel. Ze komt er graag en houdt 
van dat land. Toch is ze haar ouders dankbaar dat ze in 
Nederland kon opgroeien en hier iets kon bereiken. Over 
haar leven tussen twee culturen schreef ze columns voor 
de Volkskrant. Ze schrijft over de dagelijkse dingen uit de 
leefwereld van haar Marokkaanse ouders, over haar 
advocatenpraktijk en hoe ze alles in haar (Nederlandse) 
leefstijl combineert. Ze relativeert en kan goed vanaf een 
afstand naar situaties kijken. 

 
  

 

 



 

 

35 

 

Informatieve boeken 
 

 

 De edele kunst van not giving a f*ck/ Manson, 
Mark 
 

De auteur (blogger) heeft maandelijks meer dan twee miljoen 
bezoekers. In dit boek (een 'boek voor zelfhulphaters') hekelt hij 
de heersende norm dat je altijd positief ingesteld moet zijn. Hij 
vindt dat je juist van negatieve ervaringen kunt leren en dat het 
belangrijk is om keuzes te maken. Keuzes in waar je wel en niet 
'een fuck om geeft' oftewel waar je je wel en niet druk om wilt 
maken. Hij wil de lezer met dit boek leren omgaan met diens 
eigen tekortkomingen en met verlies, om dingen los te laten en 
een realistisch beeld van het bestaan te krijgen. 

 

 

 365 films die je gezien moet hebben / 
Verbanck, Geert 
 
Wat maakt alle grote filmklassiekers eigenlijk tot een 
meesterwerk? Bij elke film lees je de mening van zowel 
fans als de tegenstanders.  
Geschikt voor de echte filmkenners. Door de uitgebreide 
googleverwijzingen ook geschikt voor de serieuze 
filmliefhebber. Bevat registers van films en regisseurs.. 
De Belgische auteur (1976) maakte de zelfgeschreven film 
'Thangi Argentini' uit 2007 die een Oscarnominatie 
ontving. Hij werkt als scenarist voor film en televisie. 
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Informatieve boeken 
 

 

 De kunst van het verdwijnen / Domogala, Sarah 
 
Als Sarah dertien is gaan haar ouders plotseling scheiden. Ze 
voelt voor het eerst paniek. Ze verhuist naar Amsterdam en wil 
de beste regisseur te worden die er bestaat. Ze werpt zich met 
volle overgave in het glamourleven.  
Op haar zesentwintigste stort ze in: burn-out. In de stilte van de 
tijd erna gaat ze terug naar haar wortels. Jezelf terugvinden  na 
zo ver van huis te zijn geweest gaat moeizaam. 
Sarah schetst een intiem portret waarin velen zich zullen 
herkennen. De kunst van het verdwijnen gaat over wie we zijn, 
wat ons verbindt. En hoe we ons hoofd boven water houden in 
deze hectische, anonieme tijden. 

 

 

 Maffiamoeders / Perry, Alex 
 
De 'ndrangheta, de uit het Zuid-Italiaanse Calabrië afkomstige 
maffiaorganisatie, is ’s werelds machtigste misdaadsyndicaat 
met criminele tentakels in vele bedrijfstakken en een jaarlijkse 
miljardenomzet. Een gesloten bolwerk, gedomineerd door 
mannen en gebaseerd op nauwe familiebanden en een streng 
nageleefde zwijgplicht. Met gevaar voor eigen leven vertellen 
vrouwen – moeders, echtgenotes, dochters – over de werkwijze 
en activiteiten van de 'ndrangheta; soms met de dood als 
gevolg. Ook bij de Italiaanse justitie zitten vrouwen die hun 
eigen persoonlijke vrijheid opofferen (en onder 24/7 
politiebescherming staan) om de maffiapraktijken aan te 
pakken.  
Met een fotokatern, een verklarende woordenlijst, eindnoten en 
een register. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Feitenkennis/ Rosling, Hans 
 
De gemiddelde mens, van Nobelprijswinnaar tot 'de man in de 
straat', geeft systematisch de verkeerde antwoorden op 
eenvoudige vragen over wereldwijde trends zoals 'Welk 
percentage van de wereldbevolking leeft in armoede?' De 
auteur legt de oorzaak bij de manier waarop onze hersenen 
werken. We weten niet wat we niet weten: zelfs onze gissingen 
zijn gebaseerd op onbewuste en voorspelbare vooroordelen. 
Onze wereld blijkt in een veel betere staat te verkeren dan we 
doorgaans denken. 
Met een bronnenoverzicht en register. 

 

 

 Amerikanen lopen niet / Veelen, Arjen van 
 
Arjen van Veelen (1980) verhuisde in 2014 voor twee jaar naar 
de Verenigde Staten, waar zijn vrouw promotieonderzoek doet 
in het academisch ziekenhuis van St. Louis. De stad, en zeker ook 
de wijk Vinita Terrace waar het gezin in eerste instantie 
woonachtig is, blijkt een 'Apartheid City' te zijn en een van de 
gewelddadigste steden van Amerika. Hij schrijft van de zomer 
van 2014 tot de zomer van 2016 over dit 'Klein Amerika' voor De 
Correspondent. Op heldere wijze beschrijft hij zijn indrukken 
over de Amerikaanse levenswijze en zijn kennismaking met de 
problematiek van het racisme in een verscheurde stad. Nergens 
is de kloof tussen arm en rijk, zwart en blank, stad en platteland 
zo groot als daar, aldus de auteur. 
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Vanaf 6 jaar 
 

 

 Door dik en dun 
 

Verhalen en gedichten over vriendschap. Van Hans Andreus 
(Meester Pompelmoes) tot Theo Olthuis (De oude eik) en van 
Leny van Grootel (Pepper) tot Gonneke Huizing (Drie 
opdrachten). Voor elk kind is er iets te vinden: vrienden redden 
vrienden, vrienden scheren zich kaal, omdat hun vriendje door 
een ernstige ziekte ook kaal wordt, elkaar als vriendinnen eerlijk 
iets opbiechten, vriendschap met dieren, boekenvrienden, 
vriendschap ontwikkelen door voor jezelf op te komen en zelfs 
niet-vrienden zijn.  
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.. 

 

 

 De kikkerbilletjes van de koning / Schotveld, 
Janneke 
 
Vijftien moderne sprookjes. Een dappere 'ridster'  redt een 
knappe prins redt en een koning verandert in een kikker. 
Er is een verhaal rond een computervrouwtje, en alle 
kinderen uit de klas van juf Minet krijgen letterlijk een 
apenstaartje, zodat ze lekker buiten gaan spelen om in een 
boom te hangen. Een sprookje begint met: ‘Lang geleden, 
toen er nog in ieder dorp en elke stad een boekwinkel 
was, of zelfs wel twee…’ Met illustraties van bekende 
illustratoren.  
Voorlezen aan kinderen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf 
ca. 8 jaar. 
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Boeken van 8-11 jaar 
 

 

 Een vriend zonder tanden / Dam, Angelique van 
 
Caro vindt het op school overblijven verschrikkelijk. Ze heeft een 
strenge overblijfjuf die de broodtrommels controleert: zijn de 
korstjes wel opgegeten? (En Carol lust geen korstjes). 
Via haar buurvrouw, die in het bejaardenhuis werkt, ontdekt ze 
dat ze als tafeldame mee kan eten. Ze deelt haar 
vruchtenhagelbroodje met meneer Hans en ze worden 
vrienden. Samen bedenken ze wilde plannen om het leven van 
de bejaarden wat gezelliger te maken. Zoals een groot feest.  
Vanaf 9 jaar. 

 

 

 Silas en de wolf / Noort, Selma 
 
Silas verhuist samen met zijn moeder naar Het Zuiden. Ze gaat 
werken in een landhuis waar oude mensen wonen.  Soms mag 
Silas mee naar het grote huis. Terwijl zijn moeder werkt, verkent 
hij het bos.  
Tijdens de eerste ontdekkingstocht komt hij oog in oog te staan 
met een wolf. Hij vertelt een bewoonster van het huis over zijn 
avontuur. Ze zegt hem dat hij het aan niemand mag vertellen. 
In het dorp wonen heel veel jagers. Kan Silas het geheim van de 
wolf bewaren? 
Vanaf 9 jaar. 
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Boeken van 8-11 jaar 
 

 

 Het dikke vriendenboek 
 
Bundel met nieuwe en oudere verhalen rondom het thema 
vriendschap. Toon Tellegen, Hanna Kraan, Astrid Lindgren, Carry 
Slee en Rindert Kromhout om maar een aantal schrijvers te 
noemen . Bekende personages (Mees Kees, Lotte & Roos, de 
boze heks) komen voorbij. Een bundel voor een breed 
lezerspubliek . 
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.. 

 

 

 Alleen op de wereld / Malot, Hector 
 
De Franse weesjongen Rémi wordt verkocht aan en 
meegenomen door een oude man die met zijn dieren, het aapje 
Joli-Coeur en de honden Capi, Zerbino en Dolce, als 
rondtrekkend muzikant de kost verdient.  
Vergeleken met de vorige Nederlandse vertaling uit 1999 is de 
tekst afgenomen en het taalgebruik directer geworden.  
De vele, prachtige illustraties van de hand van Charlotte 
Dematons geven de sfeer van het verhaal sfeervol weer.  
Deze door Tiny Fisscher gemoderniseerde nieuwe uitgave is al 
bruikbaar voor lezers vanaf 10 jaar. 
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Boeken van 8-11 jaar 
 

 

 Jarige Job / Baddiel, David 
 
Job kan niet wachten tot hij elf wordt. Eindelijk is het zover. Hij 
krijgt de telescoop, die hij zo graag wilde hebben en ziet ’s 
nachts een vallende ster. Hij wenst dat hij elke dag jarig kan zijn 
en ja: de dagen, weken en maanden daarna is hij altijd jarig. Hij 
wordt dik door elke dag verjaardagsontbijt , en wordt een  
verwend jongetje. 
En dan is zijn opa op een dag ineens uit het bejaardenhuis 
verdwenen...  
Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.. 

 

 

 Prutje / Koolwijk, Pieter 
 
Van heel vroeg tot laat moet Hens (11) keihard werken in de 
fabriek. Ook moet hij op zijn broertje Walm (5) passen, die 
verstandelijk beperkt is. De fabrieksopzichter is een strenge, 
onrechtvaardige man. Als Hens voor de zoveelste keer wordt 
bestraft, ook door zijn vader, besluit hij weg te lopen. Walm 
achtervolgt hem en Hens kan niet anders dan hem meenemen. 
Onderweg ontmoeten ze Vijf, een meisje, en met z’n drieën 
gaan ze op zoek naar een beter leven. Ze belanden in Brunnen, 
waar de lucht zuiver en er voldoende eten is. Maar Walm krijgt 
heimwee naar zijn ouders... 
Vanaf 9 jaar. 
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Boeken van 11-14 jaar 
 

 

 Kinderen van de Eindeloze Vlakte / Velzen, 
Ellen van 
 
Sen (12), zoon van het Harati stamhoofd, wordt ontvoerd door 
de Kamarai, een vijandige nomadenstam van de Eindeloze 
Vlakte. Al snel ziet Sen zie dat de gevreesde krijgers onderling 
heel anders met elkaar omgaan dan hij had verwacht. Zelfs als 
blijkt dat niet alle Kamarai blij zijn met Sens komst verbaast hij 
zich keer op keer over dit volk. Een verhaal over het 
nomadenleven, over respect voor mens en dier, over identiteit 
en acceptatie. Voor liefhebbers van Beckman en Terlouw. 

 

 

 Code Kattenkruid / Vriens, Jacques 
 
Stijn (13) heeft een hechte band met zijn opa (79 jaar). Op een 
dag vertelt opa dat er ‘een krab in zijn lijf zit’, opa heeft kanker. 
Hij legt aan Stijn uit dat hij afziet van therapieën. Opa kiest voor 
euthanasie. Maar eerst staat er een driedaagse fietstocht op het 
programma. Tijdens de fietstocht delen opa en Stijn alles met 
elkaar. Het onvermijdelijke afscheid dat volgt, is nu minder 
zwaar voor hen allebei.  
Een gedurfd onderwerp in eenvoudige taal, zonder opsmuk. De 
euthanasiebehandeling wordt bondig beschreven.  
Geschikt om voor te lezen in de bovenbouw van het 
basisonderwijs en ook relevant voor brugklassen in het 
voortgezet onderwijs.  
Vanaf ca. 11 jaar. 
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Boeken van 11-14 jaar 
 

 

 Schaduw van de leeuw / Dielemans, Linda 
 
28.000 jaar geleden.  
Joeni droomt dat de mammoeten komen. Door een verkeerde 
uitleg van haar droom, komt haar stam in de problemen. Zij en 
de dromer Toek worden verstoten door de stam en Joeni moet 
zich daarna zelf zien te redden. Het wordt een reis vol 
avonturen.  
Voor de gevorderde lezer vanaf ca. 10 jaar.. 

 

 

 Voortvluchtig / Bradford, Chris 
 
Na een aanslag in Mexico, waarbij zijn beschermeling om het 
leven komt, keert Connor terug naar het hoofdkwartier van zijn 
organisatie. Bij aankomst blijkt dat het gebouw is aangevallen, 
en alle aanwezigen zijn dood of gevangen genomen. Met Amir 
trekt Connor naar China om zijn baas op te zoeken, maar de 
verantwoordelijken voor de aanslag beginnen een 
meedogenloze jacht op hem. Zesde deel in de serie 'Bodyguard'. 
Vanaf 13 jaar. 
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Young adult boeken 
 

 

 De beer en de nachtegaal / Arden, Katherine 
 

In een middeleeuws dorpje in het koude besneeuwde Noord-
Rusland, groeit Vasja, dochter van een herenboer, op met 
sprookjes van haar oude min. In het echte leven praat, en is 
Vasja bevriend met geesten en demonen uit de verhalen. Maar 
de nieuwe dorpspriester verbiedt de inwoners te offeren aan 
heidense huisgeesten. Hoewel Vasja hen blijft verzorgen,  
verzwakken ze en beschermen ze het dorp niet meer tegen 
kwade krachten van buiten. De priester en ook de inwoners 
beschuldigen Vasja daarom van hekserij. Het eerste deel van 
een trilogie. 
De Amerikaanse schrijfster woonde enige jaren in Moskou en 
studeerde Russische literatuur. Vanaf 15 jaar. 

 

 

 De belofte van Pisa / Bouzamour, Mano 
 
Samir (ik-figuur), die zich liever Sam noemt, groeit op in een 
traditioneel Marokkaans gezin in Amsterdam met twee 
analfabete ouders. Zijn tien jaar oudere (criminele) broer is zijn 
grote inspirator. Hij zorgt ervoor dat Samir naar het Hervormd 
Lyceum gaat, waar Samir zijn vwo-diploma haalt. Samir is ook 
een talentvol pianist; hij is gek op klassieke muziek en zijn broer 
regelt voor hem een piano.  
Bouzamour, geboren in 1991 in Amsterdam, won als 
verhalenverteller het Rozentuinfestival in 2010.  
Vanaf ca. 15 jaar. 
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Young adult boeken 
 

 

 Erecode / Gratz, Alan 
 

Kamran Smith (17) woont met zijn ouders in de VS. Zijn oudere 
broer Darius zit in het leger. Dat wil Kamran ook na de 
middelbare school. Als er filmpjes op YouTube verschijnen 
waarin Darius zou zijn overgelopen naar Al-Qaida, en betrokken 
bij terroristische aanslagen, gelooft Kamran er niets van. 
Iedereen denkt nu dat Kamran en zijn ouders ook 
moslimterroristen zijn omdat zijn moeder uit Iran komt. Kamran 
bekijkt de video's steeds opnieuw en ontdekt geheime 
boodschappen van zijn broer. Het zijn verwijzingen naar 
spelletjes uit hun kindertijd. Kamran en zijn ouders worden 
opgepakt en steeds opnieuw verhoord. Is Darius nog te 
vertrouwen? 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 Huis van glas / Vlahos, Len 
 
Jared Stone is ongeneeslijk ziek. Hij veilt zijn leven op eBay om 
zo de financiële toekomst van zijn gezin veilig te stellen. Een tv-
producent koopt zijn leven en maakt een realityshow van Jareds 
aftakeling. Ongevraagd worden Jareds vrouw en twee dochters 
beroemdheden. Ze hebben geen enkele vorm meer van privacy. 
Een verteller toont de gebeurtenissen vanuit vele personages, 
onder wie Jared, diens vrouw en dochters, de mensen die 
bieden op Jareds leven, en zelfs ‘Glio’ – de hersentumor in 
Jareds hoofd.  
Vanaf ca. 15 jaar. 
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Bekroonde 
boeken/schrijvers 

 

 

 Fabeldieren / Zwigtman, Floortje 
 
Dit handboek (38 cm) over fabeldieren introduceert je in een 
wereld van allerlei vreemdsoortige wezens die aan de 
menselijke geest zijn ontsproten. De inhoudsopgave in de vorm 
van een wereldkaart toont meteen dat fabeldieren van alle 
werelddelen zijn, inclusief de zee, de lucht en de kosmos. Het 
geheel is prachtig geïllustreerd in aardetinten door het jonge, nu 
al veelgeprezen talent Ludwig Volbeda waarmee hij het Gouden 
Penseel 2018 won.  
Vanaf ca. 12 t/m 17 jaar. 

 

 

 Lampje / Schaap, Annet 
 
Op een stormachtige avond zijn er geen lucifers meer om 
de vuurtoren te ontsteken. Lampje, de dochter van de 
vuurtorenwachter, moet nieuwe gaan kopen. Op de 
terugweg blaast de storm de doosjes lucifers weg, en kan 
de vuurtoren niet aangestoken worden. Daardoor strandt 
een schip op de kust en moet Lampje de vuurtoren 
verlaten. Ze gaat wonen bij de admiraal, in een huis 
waarvan men zegt dat er een monster woont. Een heel 
indrukwekkend debuut van een auteur die een bekende 
illustratrice is. Vanaf ca. 9 jaar. 
Bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs 2018 en de 
Nienke van Hichtumprijs 2017, de Boekenleeuw 2018 en 
de Gouden Griffel 2018. 
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Prijswinnaars 2018 
 

 

 Bibi Dumon Tak wint Theo Thijssenprijs 2018 
 
De Theo Thijssen-prijs is de voortzetting van de Staatsprijs voor 
kinder- en jeugdliteratuur en werd de laatste jaren toegekend 
aan Martha Heesen (2015), Sjoerd Kuyper (2012) en Ted van 
Lieshout (2009). Meer informatie: Theo Thijssen-prijs. 

 

 

 Beste boek voor jongeren 2018 
 
De autobiografie Wij zeggen hier niet door Henk van Straten is 
winnaar van het Beste Boek voor Jongeren 2018 in de categorie 
‘oorspronkelijk Nederlandstalig’. Winnaar in de categorie 
‘vertaald’ is het Young Adult boek The Hate U Give (Moon) van 
Angie Thomas vertaald door Jasper Mutsaers.  
 

 

 Nelleke Noordervliet wint Constantijn 
Huygensprijs 2018 
 
20 september 2018 is de jaarlijkse  Constantijn Huygens-prijs 
toegekend is aan Nelleke Noordervliet voor haar hele oeuvre. 
De Huygens-prijs is een van de literaire prijzen die de Jan 
Campert-Stichting namens de gemeente Den Haag uitreikt. 
 

 

 Etchica Voorn wint Opzij Literatuurprijs 2018 
 
OPZIJ Literatuurprijs 2018 gewonnen door Etchica Voorn met 
Dubbelbloed : het autobiografische verhaal hoe zij als 
ondernemer, blogger en schrijver vanuit haar bi-raciale ach t. 
tergrond zocht naar haar eigen identiteit. 

 

 Auke Hulst wint Bob den Uylprijs 2018 
 
De Bob den Uyl Prijs uitgereikt aan Auke Hulst voor zijn boek 
Motel Songs (Ambo/Anthos). De prijs voor het beste 
Nederlandstalige reisboek uit het afgelopen kalenderjaar 
bestaat uit een geldbedrag van 7500 euro. 

 
  

 

 

 

 

 

http://www.literatuurplein.nl/
https://www.literatuurplein.nl/detail/literaireprijseditie/constantijn-huygens-prijs-2018/1901
https://www.literatuurplein.nl/detail/literaireprijseditie/opzij-literatuurprijs-2018/1888
https://www.literatuurplein.nl/detail/literaireprijseditie/bob-den-uyl-prijs-2018/1881


 

 

48 

 

Websites 
 
 
 
 
 
 
https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/prijzen/ 
 
www.noordseliteratuur.nl 
 
http://boekenproeven.blogspot.nl/ 
 
www.hebban.nl 
 
www.tzum.info 

http://vlogboek.nl/?subscribe=success#blog_subscription-3 

https://leesmetandermansogen.nl/ 

www.boekbeschrijvingen.nl 

www.mustreads.nl 

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

www.lezenvoordelijst.nl 

www.literatuurplein.nl 

www.boekenzoeker.org 

https://business.facebook.com/moontje.eu/ 
 
https://mustreads.nl/10-lezenswaardige-nederlandse-boekenblogs/ 
 
thisishowweread.be/de-boekenblog-tiplijst/ 
 
https://www.leesadviezen.nl/ 
 
https://www.dbnl.org/ 
 
http://www.leesmij.nu/  
 
 

https://boekenoverboeken.com/index.php/tag/prijzen/
http://www.noordseliteratuur.nl/
http://boekenproeven.blogspot.nl/
http://www.hebban.nl/
http://www.tzum.info/
http://vlogboek.nl/?subscribe=success#blog_subscription-3
https://leesmetandermansogen.nl/
http://www.boekbeschrijvingen.nl/
https://www.libris.nl/derijks/actueel/boeken-in-het-nieuws/
http://www.lezenvoordelijst.nl/
http://www.literatuurplein.nl/
https://business.facebook.com/moontje.eu/
https://mustreads.nl/10-lezenswaardige-nederlandse-boekenblogs/
https://www.leesadviezen.nl/
https://www.dbnl.org/
http://www.leesmij.nu/Home/

