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Beste lezers             
 

 

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

Ontmoet mensen en culturen, verrijkt je kennis. 

 

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

heel lastig zijn. 

 

Daarom maakten de bibliothecarissen Antoinette, Mieke en Rianne uit de 

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

inspireren of te verrassen... 

 

 

    

 

 

 

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

Albert Einstein in 1947 
 

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

 

 De weekendmiljonair/ Benali, Abdelkader 
 
De ouders van Osama zijn nieuwkomers in het Rotterdam van 
midden jaren tachtig. 
Osama's vader droomt van rijkdom en terugkeer naar het land 
van de Atlas. Samen met zijn zoon rijdt hij stad en land af in een 
Ford Transit om afgedankte meubels op te halen en door te 
verkopen. Ze ontdekken een nieuwe wereld. In een omgeving 
waarin ambitie en inburgering met elkaar botsen, probeert de 
jonge Osama zijn weg te vinden. 

 

 

 Een liefde, in gedachten/ Bilkau, Kristine 
 
In de nalatenschap van haar overleden moeder, Antonia Weber, 
vindt haar dochter foto’s en een pakket brieven uit 1966 en 
1967. Ze zijn geschreven door Antonia’s toenmalige verloofde 
die voor zijn werk naar Hongkong wordt uitgezonden. Het 
vliegticket dat hij haar bij zijn vertrek uit Hamburg belooft, krijgt 
ze nooit en de trouwbelofte verbreekt hij zonder dat zij ooit de 
ware reden daarvan kent. De pijn van de verbroken relatie 
weerhoudt de jonge vrouw er niet van moedig verder te leven, 
te trouwen, te scheiden, maar tot haar dood blijft zij in 
gedachten trouw aan haar eerste geliefde. In scherpe 
observaties en rake bewoordingen reconstrueert zij episoden uit 
het leven van haar moeder, wat de dochter tegelijkertijd 
confronteert met haar eigen illusies, angsten en 
tekortkomingen. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Zolang ik jou heb/ Crandall, Susan 
 

1963, VS. Starla (9) wordt in het zuiden van de VS opgevoed 
door haar strenge oma, omdat haar moeder zes jaar eerder naar 
Nashville is gegaan om zangeres te worden en haar vader op 
een booreiland werkt. Op Onafhankelijkheidsdag 1963 heeft ze 
straf . Ze gaat stiekem weg en wordt betrapt.  Starla is zo bang 
dat ze naar de tuchtschool moet, dat ze wegloopt om haar 
moeder te vinden. Ze krijgt een lift van de zwarte Eula, met een 
blanke baby, maar Eula’s gewelddadige man is boos omdat twee 
blanke kinderen in het gesegregeerde zuiden problemen gaan 
geven. Eula ontsnapt met de kinderen. Ze vinden in Nashville 
Starla’s moeder, totaal anders dan gedacht.  

 

 

 Als alles is gezegd/ Griffin, Anne 
 
Maurice Hannigan, een Ierse boer, kijkt terug op zijn leven. 
Op de intense band met zijn broer Tony, zijn echtgenote 
Sadie, haar zus Noreen en anderen. Hij boerde altijd goed 
en was een slim zakenman.  
Er zijn dingen waar hij spijt van heeft en in een monoloog, 
gericht aan zijn zoon, onder het genot van glazen bier en 
whiskey overdenkt hij zijn gevoelsleven, de fouten die hij 
maakte, en de liefde en haat die hij voelde. Voor 
liefhebbers van het werk van John Boyne (o.a. ‘De witte 
veer’) en John Williams (‘Stoner’). 
Debuut. 
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Romans zonder genre 

 

 

 Middaguur/ Hansen, Dörte 
 
Ingwer Feddersen (48) weet zich via het gymnasium en 
universiteit aan de wens van zijn grootouders en opvoeders te 
onttrekken hun dorpsherberg in het Noord-Friese dorp 
Brinkebüll over te nemen. Nu zij oud en gebrekkig zijn neemt hij 
een sabbatical om hen te helpen. Door zijn gedachten en 
herinneringen aan de jaren zeventig ervaren we de teloorgang 
van het boerenleven door rechtlijnige verkaveling, de opkomst 
van de consumptiemaatschappij (sluiting van de dorpswinkel). 
Elk hoofdstuk bevat een titel van een lied of Schlager. 
Deze roman van de Duitse auteur (Husum, 1964) sluit aan bij 
haar debuut ‘Het oude land’* (2016). 

 

 

 De reizigers/ Limprecht, Eleanor 
  
Sarah, een Australische ‘oorlogsbruid’ reist na de oorlog naar de 
VS om daar te gaan wonen bij de echtgenoot die ze nauwelijks 
kent. Samen met haar kleindochter Hannah maakt ze jaren later  
een cruise van Californië naar Australië. Ze keert voor het eerst 
terug naar haar geboorteland, waar ze niet meer is geweest 
sinds ze in 1945 aan boord stapte van de USS Mariposa. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Voorbij, voorbij/ Polak, Clairy 
 
Een roman over de ziekte van Alzheimer, vanaf het begin tot aan 
het totale beeld ervan. In het begin van zijn ziekte begint de 
patiënt - Leo - te schrijven: jeugdherinneringen. Voor het geval 
dat hij iets zou vergeten, hetgeen hij aanvankelijk zelf niet 
gelooft. 'Ik merk er in ieder geval weinig van', zegt hij ergens. 
Maar zijn vrouw Judith ziet haar man veranderen in een zombie. 
Hoe zorginstellingen met deze patiënten omgaan, hoe Judith de 
grote liefde voor haar man voelt veranderen en hoe zij ten slotte 
lijkt te vluchten in een vakantie naar Zwitserland. 
De auteur (1956) is journaliste en radio/tv-presentator.  

 

 

 Voltooid leven; wacht nog even / Schuurman, 
Victoria 
 
Anna (95) en Paul (82) wonen in een verpleeghuis waar ze de 
vraag voorgeschoteld krijgen of ze toe zijn aan euthanasie. Anna 
is geschokt en belooft zichzelf om elke dag over deze vraag na te 
denken, terwijl Paul de medewerker die de folder overhandigt 
de deur uitzet.  
Ze raken met elkaar in gesprek, vinden herkenning in elkaars 
verhalen, en krijgen inzicht in de vraag of hun leven voltooid is. 
Ook de verzorgers zijn betrokken bij het beleid van het tehuis en 
reageren verschillend.  
De auteur (1945) was geschiedenisdocente en amateurvioliste. 
Vergelijkbaar met ‘Winter in Gloster Huis’ van Vonne van der 
Meer. Bruikbaar bij discussie over het onderwerp euthanasie. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Van Gogh sneed heir nooit een oor af / Straten, 
Henk van 
 
Een zoon kijkt voor de zoveelste keer naar de opnames die 
beveiligingscamera’s gemaakt hebben van wat zich in het huis 
van zijn ouders afspeelt. Een man met een bivakmuts heeft zich 
toegang verschaft tot de luxe villa waar zijn ouders wonen. 
De zoon ziet – en hoort – wat er zich heeft afgespeeld. En terwijl 
hij kijkt, vertelt hij over het gezin waarin hij opgroeide. Een gezin 
waarin het de leden aan niets ontbrak, maar ook een gezin 
waarin de lat hoog lag. Zij moeten boeten voor hun perfecte 
leven dat bol staat van uiterlijk vertoon. Heeft de zoon iets te 
maken met wat er in de villa in Nuenen gebeurt? 
Brabants Boek Present 2019. 

 

 

 Vallen is als vliegen / Uphoff, Manon 
 
Terugblik van schrijfster op het misbruik van haar vader van haar 
en haar (stief)zusjes. De man wordt aangeduid met zijn 
achternaam, als Minotaurus (half mens, half beest, half god die 
zijn slachtoffers nazit in een onontkoombaar labyrint) of als 
HEHH (verwijzing naar HhhH van Binet, over de nazibeul 
Heydrich?). Lange tijd was Manon (1962) geblokkeerd in haar 
creatieve proces, maar door de dood van haar oudste zus breekt 
de herinnering open. De terugblik is onderzoekend en van 
bovenaf, maar gevoed door woede.  
Geen gemakkelijk boek, veel verwijzingen naar literatuur, kunst 
en wetenschap.. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Een fatsoenlijke familie / Ventrella, Rosa 
 
Bari, jaren tachtig. Maria groeit op in een arme en gewelddadige 
wijk, waar ze Malacarne genoemd. Maria is slim en trekt het 
liefste op met haar oudere broers en enige vriend Michele die 
echter uit een criminele en gevreesde familie komt. Dat 
belemmert hun vriendschap en – als ze ouder worden – hun 
liefde voor elkaar. Maria zal uiteindelijk beslissingen moeten 
nemen om te ontsnappen uit de uitzichtloze wereld waarin ze 
opgroeit. 
Voor de liefhebbers van Ferrante. 

 

 

 Ferrara/ Wagendorp, Bert 
 
De vijftigers André, Joost, David en Bart zijn in een nieuwe 
levensfase beland. Bart krijgt van zijn dochter Anna te horen dat 
zij als correspondent wordt uitgezonden naar het Midden-
Oosten, de gevaarlijkste plek ter wereld. David kampt met een 
nog groter probleem: hij deelt het slechte nieuws over zijn 
gezondheid. Bart, David en André schieten Joost te hulp die in 
het Italiaanse Ferrara een vervallen herenhuis wil omtoveren tot 
designhotel. De goedgebekte en gulle André blijkt de drijvende 
kracht die het Joost mogelijk maakt in Italië een nieuwe start te 
maken.  
Vervolg op ‘Ventoux’ , vijf jaar later. 
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Romans zonder genre 
 

 

 Tsjaikovskistraat 40/ Waterdrinker, Pieter 
 
Pieter Waterdrinker (1961) vertelt de ellende die een schrijver 
zich op de hals haalt door van zijn uitgever een voorschot van 
tienduizend euro te vragen voor diens bestelling om een heel 
'persoonlijk' boek naar aanleiding van de honderdste verjaardag 
van de Russische revolutie van 1917 te schrijven. Hij heeft 
eigenlijk geen zin meer in schrijven over Rusland en de 
Sovjetunie. Maar zijn zwager heeft het geld nodig en de ziekten 
van poes Ljolja kosten ook een fortuin. Hij komt op het briljante 
idee om van de Tsjaikovskistraat 40 in Sint-Petersburg het 
epicentrum van historische gebeurtenissen én van zijn eigen 
avonturen in Rusland te maken. En dat levert frivole en 
melancholische verhalen op.  

 

 

 Olifant van zeep/ Verbogt, Thomas 
 
'Olifant van zeep' neemt je mee in de absurde gedachten van 
Verbogt (1952).. De gedachten zijn gewone alledaagse dingen. 
Soms saai en oubollig, soms ook grappig en lollig.  
Het boek zal met name in de smaak vallen bij mensen die van 
mooi geschreven Nederlandse taal houden.. 
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(Auto)biografische 
romans 

 

 

 Knap voor een dik meisje/ Almuli, Tatjana 
 
Tatjana Almuli (1991) neemt in 2015 op haar 22ste deel aan het 
programma Obese. In tien maanden valt ze 56 kilo af. Maar het 
commentaar op haar uiterlijk en gewicht blijft. Inmiddels weer 
kilo’s zwaarder, laat ze haar stem spreken. Ze vertelt over haar 
jeugd, haar deelname aan het programma en het leven na 
Obese. Ze heeft een duidelijke boodschap: mensen blijven 
oordelen. Ze vertelt van een vader die haar sloeg, over haar 
eetbuien, haar middelbare schooltijd en gesprekken met 
specialisten. Inspiratiebron voor dit boek is 'Not that kind of girl' 
(2014)* van Lena Dunham. 

 

 

 Mijn ware verhaal/ Bloemen, Karin 
 
Zangeres en cabaretière Karin Bloemen (1960) werd als meisje 
lange tijd seksueel misbruikt door haar stiefvader. Ze heeft hier 
vaker over gesproken, ook in haar shows, maar in 'Mijn ware 
verhaal' heeft ze voor het eerst beschreven hoe ze als klein 
meisje probeerde om zich ertegen te beschermen en hoe het 
haar latere leven heeft beïnvloed. Maar ook hoe ze ondanks 
alles wat ze heeft meegemaakt, de sterke, liefdevolle vrouw is 
geworden die ze nu is.  
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(Auto)biografische 
romans 

 

 

 Masker af/ Markus, Ans 
 
Ans Markus, kunstenares, vertelt over haar leven als een 
zoektocht, een ontwikkeling langs lijnen van onzekerheid, haar 
liefde voor tekenen, haar moeilijke huwelijk en hang naar 
geborgenheid en artistieke erkenning. Ans Markus (1947) is 
bekend van haar schilderijen van vrouwen in windsels, van 
Medea en van een serie interieurs van Godshuizen. Zij tekent al 
zestig jaar en zij schildert al veertig jaar en dat lijkt nog lang niet 
tot een einde gekomen, ofwel zoals zij zelf zegt: mijn dagboek is 
nog lang niet vol.. 

 

 

 Het gouden uur/ Scharer, Whitney 
 
Biografische roman over de Amerikaanse Lee Miller (1907-
1977), model en (oorlogs-)fotografe, beginnend in 1929, 
wanneer zij na een modellenbestaan in de V.S. aankomt in Parijs 
om te schilderen en fotograferen. Ze ontmoet de beroemde 
fotograaf Man Ray, bij wie ze in dienst treedt als assistente. Ze 
wordt zijn leerling, model, muze en geliefde, maar moet zijn 
aandacht delen met anderen, terwijl ze zelf ook meerdere 
relaties heeft. Samen met Ray ontwikkelt ze de fotografie tot 
surrealistische kunstvorm. Lee zal Man Ray verlaten en trouwen 
met de Engelse schilder Penrose. Tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog fotografeert ze de troepen in Normandië en 
maakt ze reportages in Buchenwald en Dachau. Op latere 
leeftijd trekt ze zich terug, bergt haar foto’s op en raakt aan de 
drank. 
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Dierenverhalen 
 

 

 De olifantenfluisteraar/ Anthony, Lawrence 
 
De in 2012 overleden auteur Lawrence Anthony startte in 
Zoeloeland, Zuid-Afrika een natuurbeschermingsproject, 
genaamd Thula Thula. Dit boek vertelt niet alleen het aankopen 
van grond, maar ook de rol van stropers, overheidsinstanties, de 
lokale inwoners en hun gebruiken, veeboeren die tegenwerken. 
Maar vooral wordt verteld over de dieren en dan met name een 
kudde olifanten die, door ze op te nemen, gered kan worden 
van afschieten. De speciale band die hij met deze dieren krijgt. 
Of misschien juist omgekeerd: die zij met hem hebben. Want 
olifanten hebben een bijzondere manier van communiceren, 
onderling en naar de omgeving. De intelligentie was al bekend, 
maar hier wordt hun bijzondere interactie geïllustreerd. 

 

 

 Molly en het kattencafé/ Daley, Melissa 
 
Poes Molly groeit liefdevol op bij de bejaarde Margery. Wanneer 
Margery ernstig dementeert, stopt haar zoon haar in een 
verzorgingshuis en dumpt hij Molly bij een vriend met 
bloeddorstige honden. Molly vlucht weg en vastbesloten een 
nieuwe, lieve eigenaar te vinden, leidt ze een zwervend bestaan. 
Na enkele avonturen op straat, vindt ze Debbie en haar café. 
Debbie valt acuut voor haar charmes, maar Molly heeft geleerd 
niet té gretig te zijn. Eenmaal binnen in het café en haar huis, 
komen er nieuwe obstakels op haar pad, die ze met of voor 
Debbie wil overwinnen. Gelukkig staat ze er niet meer alleen 
voor. 
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 Loslopen/ Haar, Laura van der 
 
De auteur (1982) heeft een vol hoofd en slaapproblemen. 
Gelukkig is er hondje Takkie, dat moet worden uitgelaten en 
ontspanning brengt. In deze bundel lezen we de springerige, 
grappig verwoorde gedachten van de schrijver. Samen komen 
bazin en hond tal van types tegen, zoals de Surinaamse dames 
die het over takkie takkie hebben, zonder dat de schrijfster weet 
wat dat betekent. Of de vieze man in de trein die aan Takkie zit. 
Heerlijk om af en toe een verhaaltje te lezen ter ontspanning. 

 

 

 Mama’s laatste omhelzing/ Waal, Frans de 
 
Primatoloog en etholoog Frans de Waal (1948) verhaalt over 
emoties bij dieren. Tegenstanders vinden nog steeds dat alleen 
mensen denkende wezens zijn. Het gaat hier vooral over gedrag 
van apen, maar ook ratten, papegaaien en vissen komen langs. 
Er passeren begrippen als: sympathie en empathie, alfa-man 
gedrag (Trump), vrouwenmacht (Bonobo’s), lichaamstaal, 
gezichtsexpressie, oorlog. Gericht op de overeenkomsten (ook in 
sociale verhoudingen) tussen mensen en dieren. Bevat 
tekeningen en een fotokatern in zwart-wit van de auteur. Met 
een uitgebreide bibliografie, noten en een uitstekend register. 

 
  

 

 



 

 

15 

 
 

Historische romans 
 

 

 De ommegang / Aken, Jan van 
 
15e eeuw. Isidorus van Rillington, kloostervondeling en later 
geneesheer, bouwmeester en geheugenkunstenaar, heeft een 
niet te stillen honger naar kennis. Daarom reist hij begin 
vijftiende eeuw door heel Europa en ver daarbuiten, terwijl hij 
de opgedane kennis opslaat in de gebouwen van zijn geheugen, 
waarin hij dagelijks een ommegang maakt om die kennis bij te 
houden. Het brengt hem avontuur, rijkdom, inzicht en 
invloedrijke vrienden. Op weg naar Konstanz, waar het concilie 
plaatsvindt om het schisma in de kerk te beëindigen, ontmoet 
Isidoor een oude bekende, die hem inwijdt in een groot geheim. 
Maar al die kennis heeft ook een keerzijde... 
F. Bordewijkprijs 2018. 

 

 

 De dochters van de kapitein/ Dueñas, María 
 
Little Spain, New York, jaren ‘30 van de 20e eeuw. 
Emilio Arenas, een Spanjaard, komt in de jaren ‘30 naar de stad 
New York, op zoek naar fortuin. Hij opent ‘El Capitan’, een 
eetgelengenheid en laat zijn gezin overkomen. Als hij omkomt 
bij een ongeval in de haven staan zijn vrouw en drie dochters er 
alleen voor. In afwachting van het proces dat wordt gevoerd 
over de schadevergoeding worden de dochters gedwongen het 
bedrijf over te nemen. Ze bouwen het restaurant om tot een 
variétéclub. Het krijgt de naam ‘Las hijas del Capitán’. Een 
verhaal van emigranten die willen terugkeren naar hun 
geboorteland maar door omstandigheden gedwongen worden 
in het land van hun bestemming te blijven. 
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Historische romans 
 

 

 De eerste krokus / Ibrahim, Laila 
 
1837 , Iowa. Slavin Mattie verlaat haar babyzoontje: zij moet 
gaan zorgen voor het pasgeboren dochtertje van haar 
meesteres. Ondanks woede en verdriet om haar eigen gemis 
gaat zij toch houden van deze baby: Miss Elizabeth. Het blanke 
meisje houdt veel van haar op een egoïstische manier. Wat 
slavernij is, dringt pas echt tot haar door wanneer ze haar 
verloofde betrapt bij de verkrachting van een slavin, een kind 
nog. Voor de mannen in haar omgeving is dit soort seks volstrekt 
gescheiden van de reine liefde die ze voelen voor hun moeders, 
vrouwen en dochters. Deze ontdekking betekent een keerpunt 
in hun levens. Beiden trekken naar het vrije Noorden. Elizabeth 
breekt met haar familie en trouwt met een abolitionist. Matty 
vlucht over een ‘freedom trail’: zij wil dat haar dochtertje als een 
vrije vrouw zal opgroeien. Beide vrouwen ontmoeten elkaar nog 
eenmaal, wanneer Matty als vroedvrouw helpt bij de bevalling 
van Elisabeth. Debuut. 

 

 

 Melmoth / Perry, Sarah 
 
Helen Franklin (42) is een Britse grijze muis woonachtig in Praag.  
Een zelfgekozen ballingschap om boete te doen voor een zonde 
van twintig jaar geleden. Middels een geheimzinnig manuscript 
ontdekt ze de mythe van Melmoth, een van de vrouwen bij het 
heilig graf, die echter ontkende wat ze gezien had en voor straf 
over de wereld zwerft om overal getuige te zijn bij de 
verschrikkelijkste wreedheden.  
Ook Helen ziet haar, en voelt haar aanwezigheid aan haar 
nekharen. De thematiek– schuld, boete, verzoening, vergeving - 
is aangrijpend uitgewerkt. 
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Historische romans 
 

 

 Suiker/ Wesseling, Onno 
 
1896. Als bastaardzoon van een Duitse graaf wordt Lennart 
gepest door zijn halfbroers. In de keuken van het kasteel raakt 
hij gefascineerd door kookboeken. Als hij vijftien jaar is, vlucht 
hij. Hoewel hij van plan is naar Engeland te gaan, belandt hij in 
Venetië. Hij komt in de leer bij Zuckerbäcker Talin L’Orsa. Daar 
maakt hij kennis met diens dochter Maidlena en de mooie 
Tamara. Terwijl hij wordt opgeleid, lijkt het erop dat zijn baas 
niet bereid is om zijn geheime recept te delen.  
Lennart probeert te verbergen dat hij doof wordt. In een kluwen 
van concurrentie en verborgen verbintenissen doet hij een 
poging te overleven.  
Voor liefhebbers van Ildefonso Falcones. 

 

 

 De jongens van Nickel/ Whitehead, Colson 
 
In de jaren zestig van de vorige eeuw wordt de zwarte student 
Elwood Curtis door een misverstand naar de Nickel Academy 
gestuurd, een tuchtschool in Florida. Terwijl Martin Luther King 
de burgerrechten van de zwarte bevolking voorgoed op de kaart 
heeft gezet, is daar op Nickel niets van te merken. Nickel is een 
‘pijnfabriek’ waar de blanke bewakers zich te buiten gaan aan 
sadisme en rassenhaat en waar (vooral de zwarte) leerlingen 
worden misbruikt en mishandeld. Elwood ontdekt aan den lijve 
hoe leerlingen in het ‘Witte Huis’  stelselmatig worden 
afgetuigd. Sommige jongens worden mee naar ‘achter’ 
genomen en komen niet meer terug. Elwood raakt bevriend met 
de door het leven geharde Turner die nog maar één doel heeft: 
ontsnappen uit deze hel. 
Op feiten gebaseerde roman over de gruwelijke cultuur op een 
tuchtschool in het Diepe Zuiden van Amerika. 
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Ontspanning 
 

 

 De dromenweefster / Caboni, Cristina 
 
Camilla wil als kledingontwerper het perfecte kledingstuk te 
maken voor haar klanten. Op een dag krijgt ze een jurk te zien 
van haar overleden tante, de legendarische Maribelle, die 
bekend stond als "de dromenweefster'. Elk kledingstuk dat zij 
maakte was uniek creatie en ademde het karakter van de 
drager. Camilla besluit aan de hand van de jurk op zoek te gaan 
naar het verhaal van haar tante en dat van Maribelle. In Parijs 
begint Camilla's ontdekkingsreis door de romantische, 
kronkelende straatjes van de stad waar dromen uitkomen. 

 

 

 De gesloten piano / Roosmalen, Monique van 
 
Samen met haar moeder verzorgt Lieke haar oma in de laatste 
dagen van haar leven. Ze is ziek en heeft voor euthanasie 
gekozen. Terwijl haar oma langzaam afscheid neemt van het 
leven, heeft Lieke zo haar eigen hoofdbrekens over een 
onmogelijke liefde. Ze probeert er te zijn voor haar oma, naar 
haar te luisteren en het verdriet van haar moeder en tante te 
begrijpen. Het heden wordt afgewisseld met herinneringen van 
oma Leonie die aan haar voorbij trekken in de laatste dagen.  
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Toekomstromans 
 

 

 Het verhaal van de dienstmaagd / Atwood, 
Margaret 
 
De nabije toekomst: de Verenigde Staten zijn de Republiek 
Gilead geworden. De maatschappij is gebaseerd op het boek 
Genesis uit het Oude Testament. De vrouw is geheel 
ondergeschikt aan de man, een gebruiksvoorwerp in een kille en 
starre samenleving die volgens strikte wetten verloopt. De 
vertelster hoort tot de klasse der Dienstmaagden, wiens taak 
het is om kinderen te baren, verwekt door daartoe aangewezen 
gezagsdragers, terwijl de echtgenoot toekijkt. De mannen zijn er 
niet beter aan toe: het uiten van seksdrang wordt bestraft met 
executie. De ik-figuur overtreedt de wetten, en komt in contact 
met een ondergrondse bevrijdingsbeweging. 
 

 

 

 De testamenten / Atwood, Margaret 
 
Vijftien jaar na het slot van de roman ‘Het verhaal van de 
Dienstmaagd’ wordt via de getuigenissen van drie vrouwen 
verteld hoe het verder gaat in de theocratie Gilead, waar 
vruchtbare jonge vrouwen moeten leven als (seksuele) 
dienstmaagd. De oude tante Lydia werd als juriste gedwongen 
mee te werken aan Gilead en is nu een van de machthebbers, 
maar niet van harte. Ze wil wraak nemen en doet dat via de 
twee dochters van Offred. De jongste, Agnes is geadopteerd in 
Gilead en zal worden uitgehuwelijkt, maar weigert. Zusje Daisy 
werd uit Gilead gesmokkeld naar Canada, daar geadopteerd en 
gruwt van wat er in Gilead gebeurt. Het lukt tante Lydia de twee 
bij elkaar te brengen en stuurt hen op een missie. 
Man Booker Prize 2019. 
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Oorlog 
 

 

 Onder de Drachenwand / Geiger, Arno 
 
De aan het oostfront gewond geraakte soldaat Veit Kolbe (24) 
herstelt in 1944 een jaar lang in het geïsoleerde Oostenrijkse 
plattelandsdorpje Mondsee, dat wordt overschaduwd door een 
steile rotsmuur die de 'Drachenwand' wordt genoemd. Bij elk 
personage wisselen angst, trauma, verlangen en (wan)hoop 
stuivertje: hoe lang zal de oorlog nog duren? Veit lijdt aan 
verschrikkelijke nachtmerries en is bang weer naar het front 
gestuurd te worden. Hij hoopt stiekem op een normaal bestaan, 
hierbij geholpen door twee vrouwen: Margot en haar dochtertje 
Lilo. De auteur verwerkte brieven uit het kamp Schwarzindien in 
zijn verhaal. 
Europese Literatuurprijs 2019. 

 

 

 Als we elkaar terugzien / Harmel, Kristin 
 
Emily (36) is net ontslagen als columniste bij de Orlando Sentinel 
als ze per post een schilderij met een begeleidend briefje 
ontvangt. Op het schilderij is een jonge vrouw in een rode jurk 
afgebeeld met op de achtergrond suikerrietvelden en een 
paarse lucht. Ze herkent direct haar oma Margaret en besluit op 
onderzoek uit te gaan. Wie heeft haar dit schilderij opgestuurd 
en waarom? Intussen ontmoet ze haar vader met wie ze een 
moeilijke relatie heeft. Samen gaan ze op zoek naar een 
galeriehoudster in München van waar het schilderij is 
opgestuurd. 
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Oorlog 
 

 

 De wintersoldaat/ Mason, Daniel 
 
Wenen, 1914. Lucius (22) is een geneeskundestudent als Europa 
in de greep raakt van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept 
door romantische verhalen over operaties op het slagveld 
neemt hij dienst in het leger en rekent op een aanstelling bij een 
goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij aankomt in een 
gevorderde kerk ergens in een dal in de Karpaten, treft hij een 
ijskoude, door tyfus geteisterde buitenpost aan. Alle dokters zijn 
gevlucht; de enige achterblijver is een verpleegster, Margareta. 
Lucius heeft nog nooit een scalpel gehanteerd. En terwijl de 
oorlog voortraast over het winterse landschap, wordt hij verliefd 
op de vrouw van wie hij een primitief soort geneeskunde leert. 
Dan wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een bewusteloze 
soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met 
vreemde tekeningen. Hij lijkt niet meer te redden, totdat Lucius 
een beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en 
de zuster voorgoed zal veranderen. 
 

 

 

 Twee keer bidden voor het slapengaan / 
Wojakovski, Nadine 
 
Het orthodox-Joodse echtpaar Edmund en Cilla, afkomstig uit 
Tsjecho-Slowakije, woont in Amsterdam. In de eerste 
oorlogsjaren maken ze mee hoe het leven hen steeds verder 
onmogelijk gemaakt wordt. In 1942 moeten ze onderduiken. De 
grootste opgave daarbij is dat ze hun beide jonge kinderen 
moeten afstaan. Vanuit het perspectief van Cilla is de lezer 
getuige van de onzekerheid, wanhoop en gekmakende verveling 
die volgt. De tweede helft beschrijft de periode na de bevrijding. 
Achterin foto’s van de familieleden, afdrukken van documenten 
en een nawoord van de auteur, kleindochter van Cilla. 
Gebaseerd op ware gebeurtenissen. 
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 De onsterfelijken/ Benjamin, Chloe 
 
De vier kinderen van de New Yorkse familie Gold, Simon (7), 
Klara (9), Daniel (11) en Varya (13), bezoeken op een dag in 1969 
een waarzegster, die hun sterfdatum voorspelt. Hoewel ze die 
datum niet met elkaar delen, heeft hij grote gevolgen voor de 
levens die zij leiden. Na het overlijden van hun vader in 1978 
verlaten Simon en Klara de familie en leiden hun leven in San 
Francisco, terwijl Daniel en Varya voor hun moeder blijven 
zorgen, de studie afmaken en daarna een carrière opbouwen in 
het leger en de wetenschap. Iedereen gaat anders met de 
voorspelling om, maar alle kinderen worden gedwongen keuzes 
te maken die ze anders niet hadden gedaan. 

 

 

 Zonder publiek/ Beumer, Marjolein 
 
Catherina Pecheur heeft als grande dame van het Nederlands 
toneel altijd in het middelpunt van de aandacht gestaan, zowel 
op het toneel als daarbuiten.  
Wanneer ze haar geheugen begint te verliezen verandert echter 
alles. Ineens is ze afhankelijk van de steun van haar dochter 
Laura. Maar die staat niet meteen open voor een moeder die er 
nooit voor haar is geweest. Bovendien heeft Laura zorgen om 
haar eigen dochter, Puck. 
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 Gapen onder water / Bijl, Revka 
 
Veda (27), net afgestudeerd in cultuurwetenschappen, kan maar 
geen interessante baan vinden en ook geen partner. Haar leven 
lijkt totaal niet op wat ze voor zichzelf droomde. In een koffiebar 
ontmoet Veda de spijbelende Kyra (11), wier leven ook 
allesbehalve perfect is. Tussen deze twee groeit een aparte 
vriendschap, die Veda nog verder verwijdert van de wereld van 
haar huisgenoten die wel carrière maken. Vaak denkt Veda dat 
haar gedrag is als ‘gapen onder water’. Ze krijgt geen lucht, 
niemand ziet haar, alleen zij heeft er last van. 
Debuut. 

 

 

 Zonder liefde/ Brijs, Stefan 
 
Paul en Ava, eind twintig, ontmoeten elkaar op een precair 
moment in hun leven. Paul is nog van slag door zijn 
onverwachte scheiding, Ava heeft – in haar voortdurende 
verlangen naar passie – voor de zoveelste keer en nu voorgoed 
haar vriend verlaten. Ze vinden steun bij elkaar, een alliantie die 
uitgroeit tot een hechte vriendschap, waarbij ze elkaar helpen in 
hun wanhopige zoektocht naar wat liefde zou moeten zijn. Paul 
volgt de weg van contactadvertenties, Ava laat zich leiden door 
haar gevoelens. Uit eindelijk komen ze tot dezelfde conclusie: 
liefde is niet maakbaar. Maar wat met vriendschap? 
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 Drie dingen over Elsie / Cannon, Joanna 
 
Van 16.48 uur tot 23.12 uur overdenkt Florence, een 84-jarige, 
licht demente vrouw, haar leven. Zij is gevallen en ligt op de 
grond in haar kamer in het verzorgingshuis en kijkt naar 
onzindingen onder de kast. De oude vrouw leeft zowel in het 
heden als het verleden en kan het onderscheid tussen die twee 
niet zo helder meer maken. De komst van een nieuwe gast 
veroorzaakt onrust. Florence (Flo), weet zeker dat zij die man 
eerder heeft gezien en gekend, maar onder een andere naam. 
Samen met vriendin Elsie en vriend Jack, probeert zij te 
achterhalen wie hij werkelijk is. Het drietal bezoekt oude 
bekenden uit hun jeugd en organiseert zelfs een weekend in 
Whitby, een kustplaats, omdat zij veronderstellen dat deze man 
daar vandaan komt. 

 

 

 Nachtouders / Coster, Saskia de 
 
Saskia en Juli gaan met hun zoon Saul (1) naar Canada, waar Saul 
voor het eerst zijn biologische vader Karl zal ontmoeten. Karls 
moeder is nieuwsgierig naar haar kleinzoon en zo vertrekken de 
vier naar een hippie-eiland van de familie van Karl. De 
afzondering van de buitenwereld, het familiegeheim van Karl en 
zijn dominante moeder, maken dat Saskia wil vluchten en er 
ontstaat spanning in haar relatie met Juli.  
Saskia voelt zich geen echte ouder, anders dan Juli die Saul 
negen maanden heeft gedragen. Zelfs Karl heeft door zijn zaad 
te donoren meer met Saul. Pas nadat zij en Juli het geheim van 
Karl horen, is de spanning weg en weet Saskia hoe ze een goede 
moeder voor Saul kan zijn.  
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 Het laatste geschenk van Paulina Hoffman / 
Romero Dorr, Carmen 
 
Dit boek heeft twee hoofdrolspelers: Paulina Hoffman die in de 
jaren dertig in Berlijn opgroeide en na de oorlog met haar 
moeder naar Spanje emigreerde en haar kleindochter Alicia. 
Paulina had door de oorlog een traumatische jeugd waarin ze 
vrijwel haar hele familie (en onschuld) kwijtraakte. Ook de 
eerste jaren daarna in Spanje waren niet makkelijk.  
Met Alicia had zij altijd een speciale band. Tegen het eind van 
haar leven koopt Paulina een appartement in Berlijn, in de wijk 
waar zij vroeger woonde. Als zij overlijdt, erft Alicia het 
appartement, waardoor zij nog verder in het leven van haar 
grootmoeder wordt gezogen. 
 

 

 

 Madame Jeanette/ Geus, Mireille 
 
Leonora heeft het zwaar als haar vriend haar verlaat met de 
mededeling dat ze hem geen thuisgevoel kan geven. Ze weet dat 
hij gelijk heeft, maar ze kan niet anders, omdat ze door haar 
moeilijke jeugd zelf geen thuisgevoel kende. Daarover praten 
kan ze niet. Tot ze een Surinaamse kookcursus gaat doen samen 
met vier andere vrouwen. Het koken van eerlijk Surinaams 
soulfood en de confrontatie met de vrouwen opent deuren naar 
weggestopte herinneringen, slechte maar ook goede. Symbool 
voor Leonora’s ervaringen, persoonlijkheid en haar Surinaamse 
roots staat de karakteristieke en uitgesproken, hete gele 
Surinaamse peper, waaraan dit boek zijn titel ontleent. 
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 De engel van het vergeten / Haderlap, Maja 
 
De Sloveense hoofdpersoon Mic groeit op in het deel van 
Slovenië dat tegenwoordig in Oostenrijk ligt. Zij beschrijft het 
wel en wee van haar familie en omgeving.De familieleden, met 
name haar vader en grootmoeder, hebben de ervaringen van de 
oorlog nog niet verwerkt en hun leven wordt daar nog steeds 
door bepaald. De Slovenen in dit gebied voelen zich ontheemd, 
ze spreken Sloveens maar Duits is de voertaal. Veel Slovenen 
vochten tegen de nazi’s in Oostenrijk en zijn daarvoor gestraft. 
Grootmoeder was naar Ravensbrück gedeporteerd, maar heeft 
het overleefd. Mic leerde van haar grootmoeder veel over het 
boerenbedrijf, maar ook over de geschiedenis van hun dorp in 
Karinthië.  

 

 

 Zwarte schuur / Jong, Oek de 
 
Maris Coppoolse (59) heeft een expositie in het Stedelijk 
Museum waarvoor veel belangstelling is. In een tijdschrift 
verschijnt het artikel datde  tragische gebeurtenis uit zijn jeugd 
beschrijft. Door zijn toedoen is Matty (14) overleden, toen hijzelf 
ook 14 was. Zijn leven nam vanaf dat moment een dramatische 
wending. Zijn ouders verhuisden naar Rotterdam. Hijzelf ging na 
zijn tuchtstraf naar Amsterdam. Hij vond in tekenen zijn rust. In 
Amsterdam ontmoette hij Oscar, een galeriehouder. Kort daarna 
vertrekt hij voor vijf jaar naar New York. Op zijn 39e ontmoet hij 
Fran, met wie hij twintig jaar samen is. Maar de traumatische 
gebeurtenis blijft zijn leven bepalen. 
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 De verloren berg/ Kézér, Lieke 
 
Thomas is in diepe rouw nadat zijn vrouw is verongelukt en hij 
gaat een korte relatie aan met een docent van zijn jongste zoon. 
Het gezin raakt daardoor nog meer verward en ontredderd. 
Thomas probeert de moederrol op te pakken, maar dat lukt niet 
erg. Hij besluit met zijn drie kinderen een camperreis te gaan 
maken naar de Pyreneeën om het evenwicht in zijn gezin te 
herstellen. Een moeilijke reis, want de twee jongste kinderen 
steune Thomas, maar de oudste dochter (15) keert zich van haar 
vader af. Voor Thomas wordt het noodzakelijk om zijn huwelijk 
en zijn leven met zijn kinderen opnieuw te bekijken. 

 

 

 Geruis / Koning, Yvon de 
 
Wim is, na een succesvolle carrière, als begin vijftiger werkloos 
geraakt. Hij ervaart zijn huwelijk als een doodlopende weg, 
volkomen uitgeblust. Zijn vrouw, Anneloes, kan dit niet 
begrijpen. Tijdens een feestje met vrienden vertrekt Wim 
zonder iets te zeggen met onbekende bestemming richting 
Italië. Wim probeert in Oostenrijk anoniem een nieuw bestaan 
op te bouwen. Anneloes en hun dochter Emma proberen zijn 
verdwijnen te verklaren. 
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 De bijenhouder van Aleppo / Lefteri, Christy 
 
Nuri in Aleppo, Syrië, is geïnspireerd geraakt door Mustafa, 
wees en bevlogen bijenhouder. Nuri besluit ook professional 
imker te worden. Hij heeft met bijen, vrouw en zoontje een 
harmonisch bestaan tot de oorlog uitbreekt en hun kind 
omkomt. Nuri en zijn vrouw vluchten, nadat Mustafa al is 
vertrokken. Nuri hallucineert, zijn vrouw is blind geworden, 
maar door doorzettingsvermogen en te blijven hopen om weer 
met Mustafa herenigd te worden bereiken zij Athene. De hel 
kan niet erger zijn, armoede, geweld, orgaanhandel en 
uitzichtloosheid. Uiteindelijk komen ze in toch Engeland aan en 
krijgen te maken met de eisen van de immigratiedienst. Ze 
worden gediagnosticeerd met PTSS uiteindelijk, en zien Mustafa 
weer. 

 

 

 Het nabestaan van Anna Portier/ Maassen, 
Judith 
 
De vader van Anna Portier heeft zijn gezin in de steek gelaten 
toen zij nog jong was. Als dan ook haar geliefde jong sterft aan 
kanker, is het leven voor haar alleen maar bestaan. Ook in haar 
beroep als ghostwriter kan zij zich verschuilen achter het leven 
van anderen. Ze heeft alleen nog haar broer Victor die in 
Amerika woont en af en toe op bezoek komt. Pas als zij op 63-
jarige leeftijd hoort dat ze kanker heeft en niet lang meer te 
leven heeft, begint ze haar levensverhaal op te schrijven, in de 
hoop dat haar bestaan uiteindelijk bevestigd wordt en ze niet 
langer een ‘willekeurig’ mens zal zijn. 
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 Vindeling/ Meer, Vonne van der 
 
Jutka, gevlucht met haar moeder uit Hongarije in 1956, vindt op 
een dag een damestas. Het vinden bevalt haar en ze hoopt dat 
ze door het vinden ook zichzelf terugvindt. Ze noemt zich 
vindeling. Door het voortdurend naar de grond kijken, krijgt ze 
een bochel. Ze vindt onder andere een broche, een gouden 
boekje, en een relatie. Maar niks houdt stand, ook in Parijs niet. 
Ze achterhaalt haar vader, in Hongarije, en er ontstaat een 
moeizaam contact. Na de vondst van een baby in een 
vuilcontainer besluit ze op te houden met vindeling zijn. Haar 
biografie laat ze achter voor een vinder. 

 

 

 Onderdak / Nimwegen, Elisabeth van 
 
Andrea (43) is moeder van twee dochtertjes en echtgenote van 
oogarts Tjibbe. Ze werkt als pedagogisch medewerker in het 
basisonderwijs, woont in een mooi huis en is toch niet gelukkig. 
Ze besluit niet mee te gaan naar een onderwijsconferentie in 
Helsinki en laat haar collega’s in de waan dat ze een zware griep 
heeft opgelopen. Bij haar man houdt ze de schijn op dat ze 
volop geniet in Finland, terwijl ze zich feitelijk verschanst heeft 
in een rommelhok op zolder, met tassen eten, een slaapzak en 
de telefoon. Ze brengt haar dagen door met slapen en het 
versturen van berichtjes naar de buitenwereld. Ze wordt 
overspoeld door jeugdherinneringen en de leegte van haar 
bestaan. 
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 Let op mijn woorden / Op de Beeck, Griet 
 
Lise weet het niet zo goed, hoe leven gaat. Niet als ze 
vijftien is, maar evenmin als late twintiger. Ze vindt dat ze 
eigenlijk geen reden tot klagen heeft, zoals de meeste 
mensen die proberen sterk te zijn en het goed te doen. 
Dus zij gaat door, en probeert diegene te worden die ze 
denkt te moeten zijn.  

 

 

 De moederbanden / Ouden, René den 
 
Mieneke, de moeder van Antonie, verblijft in een verpleeghuis. 
Om haar geheugen op te frissen, gaat Antonie op zoek naar de 
originele moederbanden met opnamen van de muzikale familie 
waartoe zijn moeder behoorde. Hij komt terecht bij de 
dementerende kapelaan Stam. Weet Stam meer over het 
vreselijke auto-ongeluk waarbij onder meer Anne, Antonies 
tante, betrokken was en uiteindelijk overlijdt?  
De roman speelt zich afwisselend af in de jaren zestig van de 
twintigste eeuw, in het katholieke Noord-Brabant en in de 
huidige tijd. 

 
  

 

 



 

 

31 

 

Psychologische romans 
 

 

 De biecht / Philips, Marianne  
 
Monoloog van Heleen, een vrouw in een psychiatrische 
inrichting, aan de nachtzuster. In het eerste deel vertelt ze hoe 
ze zich uit haar arme jeugd heeft ontworsteld; ze knokt zich naar 
een beter leven door hard te werken en kansen te grijpen, maar 
krijgt ook de nodige ellende te verstouwen. In het tweede deel 
onthult ze hoe ze in haar huidige verschrikkelijke situatie terecht 
is gekomen.  
Ook observeert ze nu en dan het leven in de inrichting en de 
reacties van haar luisteraar, de nachtzuster. 

 

 

 De dag die nooit komt / Reps, Oliver  
 
Elias is een in zichzelf gekeerde puber van 17. Hij vertelt in een 
flashback hoe hij terecht is gekomen in de uitzichtloze positie 
waarin hij zich aan het begin van de roman bevindt. Het eerste 
deel van zijn verhaal gaat over hemzelf, over zijn agressieve 
neigingen en driftbuien. Daarna is er een stuk over zijn zus Evi, 
over haar ziekte en de uiteindelijke amputatie van haar 
rechterbeen. Vervolgens vertelt hij over Polly, zijn hartsvriendin 
en over hoe ze tragisch verongelukt. Zijn verhaal eindigt met de 
mislukte zelfmoord van zijn zus Evi. 
 De titel is een vertaling uit het Engels van een YouTube-clip over 
een cruciale beslissing in een levensbedreigende oorlogssituatie 
van de heavy metal band Metallica. 
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 Liefde, als dat het is / Schermer, Marijke  
 
David (49) wordt na 25 'gelukkige jaren' met zijn vrouw Terri 
(45) en zijn dochters Krista (15) en Ally (12) door haar verlaten. 
Terri voelt zich ingeklemd in het gezin en is haar persoonlijkheid 
kwijt. Zij vindt David saai en zonder idealen. Zij vindt troost bij 
Lucas: vitaal, knap, ongebonden, een vrije geest en ruige seks. 
David heeft de zorg voor zijn dochters die in de pubertijd zijn. 
Nadat Krista per ongeluk op het mobieltje van Terri de 
seksueelgetinte berichten leest, noemt ze haar moeder een hoer 
en haar vader een sukkel. Ally probeert zoveel mogelijk de vrede 
te bewaren. Via een datingsite komt David bij Sev terecht. Zij wil 
geen relatie maar een minnaar.  
Terri vraagt zich regelmatig af of ze er goed aan gedaan heeft, 
maar vindt de keuze voor een eigen leven boven alles gaan. 

 

 

 De pruimenpluk / Verhulst, Dimitri  
 
Mattis heeft enkele jaren geleden gekozen voor een eenzaam 
leven in een onherbergzaam gehucht. Juist als hij zichzelf moet 
toegeven dat hij, ‘kampioen van de solitude’, toch behoefte 
heeft aan mensen en besluit zijn huis te koop te zetten, ontmoet 
hij de jonge weduwe Elma. Er ontwikkelt zich een relatie, maar 
Mattis merkt dat de overleden echtgenoot van Elma nog niet uit 
haar herinnering is, waardoor ze zich niet helemaal geeft. Zijn 
jaloezie op een dode brengt Mattis tot daden in de categorie ‘in 
liefde is alles toegestaan’. 

 
  

en oorlog 
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 Anna / Vincent, Tille  
 
Anna (17) krijgt te horen dat ze mogelijk lymfeklierkanker heeft. 
Dit nieuws heeft een positief effect op haar leven. Haar vader, 
die ze al maanden niet gezien of gesproken heeft, nodigt haar 
uit om bij zijn nieuwe gezin te komen logeren. Op school vangen 
de populaire klasgenoten haar op. Ze wordt opgenomen in hun 
vriendengroep. Als blijkt dat Anna geen kanker heeft, aarzelt ze 
om haar omgeving de waarheid te vertellen. Ze wil haar nieuwe 
leven niet kwijt en besluit te liegen. Anna moet zich in steeds 
hachelijker bochten wringen om de leugen in stand te houden. 

 

 

 Confituurwijk / Vindevogel, Femke 
 
Na de dood van haar vader verhuist Marie naar een kale woning 
in de Vlaamse achterstandsbuurt de Confituurwijk. Ze probeert 
er blokfluit te studeren, maar wordt al snel gehinderd door haar 
buurman, pa Vetstaart. De huizen zijn erg gehorig en de scherpe 
tonen maken hem gek. Marie ondergaat intussen lijdzaam het 
lawaai van beide buren en probeert zich af te sluiten van haar 
omgeving. Ze is in de rouw om haar vader, een huisarts die 
populair was bij zijn patiënten. Haar ouders hadden een kil en 
liefdeloos huwelijk, iets waar Marie nog steeds last van heeft. In 
de wijk woont ook haar oude schoolvriendin Sam, met wie ze 
een haat-liefdeverhouding krijgt. De aantrekkingskracht tussen 
beiden is enorm, maar oud zeer staat een relatie in de weg. 
Debuut. 
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 Een berg mens onder witte lakens / Vlaminck, 
Erik 
 
Wanneer de ik-figuur in een Antwerps ziekenhuis naast de oude 
vrachtwagenchauffeur André Nachtegael belandt, begint deze 
hem zijn levensverhaal te vertellen. We horen hoe hij met 
behulp van zijn vrouw zijn eigen vervoersbedrijf opzet, maar als 
onzekerheid en stress de kop opsteken zoekt hij zijn toevlucht 
tot de drank. Zo gaat het van kwaad tot erger en een groot 
geheim dat hij met niemand kan delen leidt tot een crisis en tot 
een scheiding van zijn vrouw. 

 

 

 Niemand keek omhoog / Vos, Evelien 
 
Wanneer de opa van Lucy sterft, besluiten haar ouders naar 
Zweden te verhuizen. Lucy gaat naar Madrid. Ze werkt er als 
vertaalster en klooit wat aan met haar vroegere vriendje Dario. 
Ze wil wel contact met het thuisfront, maar heeft geen trek in de 
kritiek van haar moeder. Zo blijft ze in een passieve rol en leidt 
een monotoon leven. Dan komt haar broer langs. Hij raakt drie 
vingers kwijt tijdens terroristische aanslagen. Hun moeder geeft 
Lucy de schuld.  
Debuut. 
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 Een voltooid leven / Vries, Annerieke de 
 
Doortje is een alleenstaande vrouw van tegen de tachtig en 
wordt geconfronteerd met een uitzichtloze longkanker. Ze 
besluit om met chemotherapie en bestraling haar leven te 
verlengen. Met behulp van thuiszorg en de zorg van haar 
dochters kan ze thuis blijven wonen. De ziekte zaait uit en er 
komen uitzaaiingen in de rug. Als ze een terminaal delier krijgt, 
kan ze niet meer thuis wonen en gaat ze met spoed naar een 
hospice. Eindelijk kan ze haar emoties over gebeurtenissen in 
haar leven onder ogen zien. Maar door de verwardheid wordt 
het steeds lastiger om alles op een rijtje te houden. Kleindochter 
Sterre heeft het moeilijk met het afscheid van haar oma. 

 

 

 Kamers, antikamers / Weijers, Niña  
 
Een schrijfster (Weijers zelf?)woont in een groot, eind-
negentiende-eeuws huis aan een park (het Witsenhuis aan het 
Oosterpark in Amsterdam?). Ze wandelt al pratend met een 
bevriende schrijfster M. (Maartje Wortel?) door dat park terwijl 
ze haar hond uitlaat. Zij verlaat haar vriend voor een relatie met 
een (gehuwde) vrouw, maar onderzoekt ook de mogelijkheid 
dat ze bij die man blijft en een kind krijgt. 
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Spannende romans 
 

 

 Herberekening / Baas, Frederik 
 
Leon (19) heeft nog maar pas zijn rijbewijs behaald wanneer hij, 
op weg naar een sollicitatie, het mooie meisje uit zijn klas op wie 
hij heimelijk verliefd was, terugziet. Terwijl de motor van haar 
huurauto draait, vraagt ze hem er op te passen terwijl ze een 
boodschap doet. Omdat ze niet terugkomt, besluit hij een blokje 
om te rijden en dan nog een tot hij uiteindelijk besluit de 
navigatiestem te volgen en het avontuur te zoeken. In de 
Rotterdamse haven wordt een pak in zijn koffer geladen en de 
navigatie opnieuw ingesteld. In zijn sas als koerier rijdt hij naar 
de haven van Antwerpen en verder naar een Vlaamse 
provinciestad tegen de Franse grens. Als hij het laatste pak 
opent, slaat hem de schrik om het hart... 

 

 

 De stille patiënt / Michaelides, Alex 
 
Zes jaar geleden trof de politie de schilderes Alicia aan, naast 
haar vastgebonden echtgenoot die met vijf schoten in het hoofd 
werd vermoord. Er bestond geen twijfel over de dader, maar het 
bleef een raadsel waarom omdat zij sindsdien geen woord meer 
heeft gezegd. Psychotherapeut Theo Faber bijt zich vast in de 
zaak, aanvaardt een baan bij de psychiatrische instelling waar 
Alicia verblijft, maar krijgt er ook geen woord uit. Hij spreekt 
met vrienden en familie tot een doorbraak volgt: ze geeft hem 
haar dagboek. Ondertussen heeft hij af te rekenen met de 
ontrouw van zijn eigen vrouw en met tegenwerkende collega’s.  
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Spannende romans 
 

 

 Casa Ibiza / Rijn, Linda van 
 
Anna (13) is met haar familie op vakantie in Ibiza als haar 
jongere zusje Yara in het zwembad van hun vakantievilla komt te 
overlijden. De oorzaak is duidelijk: hartfalen ten gevolge van 
verdrinking. Nu Anna volwassen is, heeft ze hier nog altijd haar 
twijfels over. Als haar vader overlijdt, vertrekt ze met haar broer 
en beste vriendin naar Ibiza om de vakantievilla in gereedheid te 
brengen voor verhuur. Als Anna bij het opruimen een hangertje 
van Yara vindt, die ze tijdens die beruchte vakantie droeg, 
besluit ze op onderzoek uit te gaan. Niet wetende dat ze zich in 
het hol van leeuw waagt. 

 

 

 Costa Brava/ Rijn, Linda van 
 
Irene van Hout is getrouwd met Jacco en het stel heeft twee 
kinderen, Nikki en Stef. Tot haar verbijstering ontdekt Irene dat 
Jacco haar ontrouw is geweest. Een scheiding wil ze feitelijk niet, 
maar het valt haar moeilijk om Jacco’s ontrouw terzijde te 
schuiven ondanks het feit dat hij spijt heeft betuigd en met haar 
door wil. Irene en Jacco hopen tijdens hun vakantie op een 
Spaanse camping weer dichter tot elkaar te komen en dat lijkt te 
lukken totdat Irene Bob tegen het lijf loopt. Die ontmoeting 
heeft grote gevolgen. 
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Spannende romans 
 

 

 De duik / Steadman, Catherine 
 
Op een paradijselijk eiland vindt het pasgetrouwde stel Erin en 
Mark iets dat hun wereld op zijn kop zet. Ze besluiten het risico 
te nemen en de vondst voor zichzelf te houden. Samen 
bedenken ze een plan. Ze hebben hun eigen motieven om 
telkens een nieuwe draai aan de gebeurtenissen te geven. Lukt 
het ze om hun idealen te behouden, hun financiële problemen 
op te lossen en elkaar niet te verliezen onder de enorme druk? 
De prijs om het vol te houden is veelbelovend, de prijs die ze 
uiteindelijk betalen is hoog. 

 

 

 De witte kamer / Stroombergen, Samantha 
 
Na een schietincident wordt rechercheur Léon Coeur gedurende 
het onderzoek op non-actief gesteld. Léon kan zijn werk echter 
niet loslaten. Op eigen houtje start hij een onderzoek naar een 
bizarre moord op een journalist. Met behulp van zijn nichtje 
Hanna ontdekt hij in deze zaak een verband met een 
vermoedelijke terroristische aanslag op de Dam. Ondanks zijn 
schorsing en strubbelingen in de relatiesfeer komt Léon steeds 
dichter bij de waarheid, maar dit blijkt niet zonder gevaar. 
Gouden Strop 2019. Debuut. 
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Spannende romans 
 

 

 Vlak voordat ik stierf/ Tremayne, S.K. 
 
Kath Redway (36) woont samen met haar man Adam (38) en 
haar dochter Lyla in een afgelegen boerderij bij het Engelse 
Dartmoor National Park. Als ze bijna om het leven komt nadat 
haar wagen slipt op een ijzige weg en in het meer terechtkomt, 
blijkt ze een hersentrauma met beperkt geheugenverlies te 
hebben opgelopen. Haar herstel verloopt niet vlekkeloos mede 
door het verwarrende verhaal van haar dochter die het steeds 
heeft over een in de buurt terugkerende man.  Kath stelt zichzelf 
de vraag of het ongeluk eigenlijk wel een ongeluk was? Of is er 
meer aan de hand? 

 

 

 Façade / Verhoef, Esther 
 
Een jonge Nederlandse vrouw, die in een oldtimer van haar 
moeder en een aantal cassettebandjes uit haar jeugd naar 
Portugal vertrekt, raakt onderweg in een reeks gevaarlijke, 
levensbedreigende situaties verzeild waaruit ze uiteindelijk op 
een voor haar angstaanjagende, onverwachte wijze wordt 
bevrijd. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Waar we over praten als we over verkrachting 
praten/ Abdulali, Sohaila 
 

De Amerikaanse schrijfster is Indiase van oorsprong. Op bezoek 
in India wordt ze op zeventienjarige leeftijd – tijdens een 
wandeling met een vriend – verkracht door vier mannen. Ze 
dreigen haar metgezel te castreren als ze niet meewerkt. Drie 
jaar later schrijft ze hierover in een Indiaas vrouwenblad. In 
2012 gaat dit artikel viraal vanwege het overlijden van een 23-
jarige Indiase studente na een groepsverkrachting in een bus. Ze 
onderzoekt op welke wijze er wereldwijd gedacht en gepraat 
wordt over verkrachting – slachtoffers en daders – en wat er 
niet gezegd wordt. Het boek is rijk aan (internationale) 
ervaringsverhalen: schokkend is hoe verkrachting vaak gebruikt 
wordt als (eer)wraak op partner of familie: dat vrouwenlevens 
worden verwoest, lijkt niet ter zake te doen. 'Verkrachting trekt 
niet alleen het licht weg uit het leven van de slachtoffers, maar 
ook uit elk zinnig gesprek over dit thema.'  
Voorzien van eindnoten en een bronnenoverzicht. 

 

 

 De meeste mensen deugen / Bregman, Rutger 
 
De mens leefde tienduizenden jaren lang als sympathieke, 
sociale jager-verzamelaar, totdat de eerste nederzettingen 
ontstonden en bezit en ongelijkheid hun intrede deden. Dit 
nieuwe systeem kon alleen functioneren als iedereen zijn plek 
kende. Koningen en priesters deden de mens geloven dat hij van 
nature gewelddadig en egoïstisch was. Beschaving, religie en 
repressie moesten iedereen in het gareel houden. Deze 
indoctrinatie kleurt nog steeds ongemerkt ons mensbeeld. Dit 
boek brengt daar verandering in. Het is een ontdekkingsreis 
door archeologie, geschiedenis, psychologie en economie en 
brengt de lezer van Mesopotamië naar Paaseiland en van de 
Noord-Franse loopgraven naar New Orleans na orkaan Katrina. 
De conclusie is overduidelijk: de mens is van nature goed, 
zorgzaam en veerkrachtig, maar laat zich soms misleiden. De 
uitdagingen van de toekomst vragen om samenwerking en 
compassie. Met diverse illustraties in zwart-wit en een 
notenapparaat. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Waarom vuilnismannen meer verdienen dan 
bankiers / Bregman, Rutger 
 
Vuilnismannen, politieagenten en verpleegkundigen verdienen 
slecht vergeleken met bankiers, lobbyisten en consultants. 
Tegelijkertijd is iedereen het erover eens dat de eerste groep 
belangrijk en onmisbaar werk verricht, terwijl de bijdrage aan de 
welvaart van de tweede groep zeer discutabel is. Hoe is dat te 
verklaren? Deze vraag staat centraal in dit essay dat twee 
journalisten van De Correspondent schreven voor de Maand van 
de Filosofie. Enkele conclusies zijn dat de relatie tussen 'waarde' 
en 'prijs' zoek is; dat het gegeven dat rijkdom ergens is 
geconcentreerd, niet wil zeggen dat die daar ook wordt 
gecreëerd.  

 

 

 Wegwee/ Dijksterhuis, Ap 
 
Eet hondensoep in Noord-Korea, levende inktvis in Zuid-Korea, 
maak je uit de voeten voor de Chinese politie, loop een 
zonnesteek op in Kirgizië en val als een blok voor Armenië. Ap 
Dijksterhuis voert je door veertien Aziatische landen, van China 
en Japan tot Turkmenistan, Nagorno-Karabach en Abchazië. 
Tussen de reisbeslommeringen door besteedt deze reiziger en 
psycholoog aandacht aan de vraag hoe belangrijk vrijheid is. Is 
vrijheid nodig voor het ervaren van geluk? Hoe is het om in een 
land te wonen waar alle macht bij een man ligt? 
Wegwee hoort op het nachtkastje van iedere wegdromer en in 
de koffer van iedere avonturier. Het is geschreven voor wie 
vertrekt, voor wie thuiskomt of voor wie hoopt altijd op pad te 
zijn. 
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Informatieve boeken 
 

 

 De verloren stad Z / Grann, David 
 
Percy Fawcett, de laatste Victoriaanse ontdekkingsreiziger, was 
er zeker van dat er sporen van de stad Z (El Dorado) te vinden 
moesten zijn in het regenwoud van de Amazone. Hij trekt keer 
op keer de jungle in met weinig meer dan een kompas, een 
machete en een rotsvaste overtuiging. Fawcett werd een levend 
symbool: een Britse kolonel die aan het einde van een tijdperk 
(Groot-Brittannië als wereldmacht) op zoek gaat naar een 
verloren rijk. In 1925 onderneemt hij een zoveelste expeditie en 
keert er niet van terug. Grann, een journalist (o.a. The New 
Yorker), reisde in zijn voetspoor en probeert het uiteindelijke lot 
van Fawcett te reconstrueren. Hij vertelt twee verhalen: de 
ontdekkingsreiziger die zijn fata morgana najaagt en van de 
journalist die de ontdekkingsreiziger najaagt. 

 

 

 Schaduwen over de toendra / Grinkevičiūtė, 
Dalia 
 
In 1940 werden de Baltische republieken ingelijfd bij de Sovjet-
Unie. In 1941 werd heel de politieke, economische en culturele 
elite, meer dan 100.000 Balten, naar Siberië gedeporteerd in 
vieze en overbevolkte veewagons in mensonterende 
omstandigheden. Bij hen was ook het gezin van de 14-jarige 
Litouwse Dalia (1927-1987). De verschrikkelijke reis naar de 
ijskoude noordelijke IJszee duurde maanden. Daar moesten ze 
dwangarbeid verrichten, tot achttien uur per dag. Ze leden 
honger, werden ziek, werden dagelijks geconfronteerd met 
luizen en met vele dode mensen. In 1949 kon ze wegvluchten 
naar Litouwen en onderduiken. Ze begroef haar dagboek in de 
tuin uit angst voor de KGB. In 1950 werd ze opnieuw naar 
Siberië gevoerd. Na haar vrijlating in 1954/56 studeerde ze voor 
arts. Ze was dat tot 1974, toen ze ontslagen werd omwille van 
haar verleden. In 1991 werd haar dagboek gevonden en in 1997 
gepubliceerd. Dat is nu verplichte lectuur op Litouwse scholen. 
Met o.a. een kaart met de reisroute en zwart-witfoto's.  
Vanaf ca. 14 jaar.. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Met mijn vader is niks mis/ Heijmans, Toine 
 

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. 

 

 

 Lezen in tijden van Netflix / Lovenberg, Felicitas 
von 
 

De boekenliefhebber weet wat voor voordelen het lezen biedt, 
wat hij/zij aan die solitaire bezigheid heeft. Maar is lezen wel zo 
goed als we ons graag voorhouden? En wat doet het met ons? 
Uitgeefster en recensente Felicitas von Lovenberg analyseerde 
haar persoonlijke leesgeschiedenis, verbond die aan 
wetenschappelijke onderzoek en schreef een mooie, 
enthousiasmerende ‘gebruiksaanwijzing’ (zo noemt ze het zelf) 
bij het lezen van met name fictie. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Tot vanavond en lief zijn hoor! / Muller, Salo 
 

Een oudere joodse man kijkt terug op zijn leven dat werd 
bepaald door zijn ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Salo 
(1936) groeit in de Amsterdamse Rivierenbuurt op als enig kind 
van in de textiel werkzame ouders. Als zijn moeder hem in mei 
1941 naar school heeft gebracht, wordt ze bij een razzia 
opgepakt en met haar man naar Auschwitz gestuurd, waar ze 
omkomen. Salo duikt onder, heeft in vier jaar veel 
onderduikadressen, maar overleeft de oorlog. Hij heeft daarna 
veel fysieke en psychische klachten, maar dankzij zorgzame 
nieuwe ouders, zijn oom en tante, kan hij fysiotherapeut 
worden, onder andere van voetbalclub Ajax, en bouwt hij een 
eigen praktijk op. 

 

 

 Weet ik veel/ Oldenhave, Mirjam 
 

Er komt een zevenjarig meisje wonen bij de schrijfster en haar 
partner. Ze beschrijft de komst van het meisje, hoe ze leert het 
meisje – dat uit een andere cultuur komt, te weten uit Ghana – 
te begrijpen en hoe de contacten met de biologische moeder 
verlopen. Ook komt het contact met de pleegzorgorganisatie in 
het verhaal naar voren. Ze zorgt vol overtuiging voor het meisje; 
daarbij geeft ze ook aan wat de hobbels zijn die ze tegenkomt in 
de begeleiding en beschrijft ze veel mooie momenten. Ze geeft 
in dit boek daarmee zowel een beeld van haar 
'pleegmoederschap' als van het meisje. 
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Informatieve boeken 
 

 

 De monteur / Priestley, Marc ‘Elvis’ 
 

Boeiende verhalen over de Formule 1 uit de pen van een 
monteur van McLaren, vertellen alles over wat de sport voor zijn 
liefhebbers zo aantrekkelijk maakt: spanning, intriges, gevaar, 
succes en mislukkingen en daaromheen het leven van betaalde 
vrijbuiters, die meer dan gemiddeld genieten van de dagen die 
hen met dat altijd loerende gevaar gegeven zullen zijn. 

 

 

 Laura H. / Rueb, Thomas 
 
Het verhaal van Laura (1995), het Zoetermeerse meisje dat als 
een van de weinigen wist te ontsnappen uit IS-gebied. De eerste 
helft van het boek bevat haar disfunctionele jeugd; 
echtscheiding van haar ouders, een ziek broertje en seksueel 
misbruik door Marokkaanse jongens waar twee 
zwangerschappen uit voortvloeien. Om zich te beschermen 
wordt ze moslim, noemt ze zich Lamyae, leert Ibrahim kennen 
en vlucht met hem naar Syrië om haar problemen in Nederland 
te ontlopen. Daar blijkt het IS-kalifaat eerder de hel op Aarde 
dan een paradijs te zijn. Al na twee maanden heeft ze spijt en 
tracht te vluchten. Haar vader gaat in zee met een aantal 
huurlingen die haar zouden bevrijden. Terug in Nederland wordt 
ze vervolgd. 
Hebban Debuutprijs 2019/ Brusseprijs 2019. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Het is maar een scheiding / Slegers, Marlies 
 
Wanneer je partner na zevenentwintig jaar een einde 
maakt aan de relatie, sta je alleen. Eventueel met je 
kinderen. Je bent verlaten. Zo gebeurt het ook in dit boek. 
De moeder van de schrijfster overleed ook in die periode. 
Zoekend naar een oorzaak, legt de schrijfster nadruk op de 
midlifecrisis van de man. Hij was een vreemde geworden. 
Slegers vertelt wat ze zelf heeft ondernomen. Zij vond 
zichzelf terug, werd een completer mens en leerde wat zij 
belangrijk vindt voor een toekomstige relatie. Zij ging 
reizen, schrijven en uitgaan. Haar drie kinderen hadden er 
begrip voor. Het werd geen vechtscheiding, maar je bent 
niet zomaar van elkaar af. Scheiden is ook een proces van 
elkaar loslaten ofwel 'ontvlechten'. Vreemdgaan hoort er 
blijkbaar ook bij. Je blijft toch geloven in de liefde. 

 

 

 Eerste liefde, laatste hart/ Slot, Pauline 
 

Schrijfster Pauline Slot vertelt, vanuit haar huis in de Duitse Eifel, 
over haar tienerjaren en haar relatie met Erik toentertijd, die 
enkele jaren later kwam te overlijden. Ze haalt herinneringen 
aan hem en het stiekem afspreken op met de brieven die ze 
naar elkaar schreven. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Echte pretentie / Vries, Joost de 
 
Iedereen zoekt, iedereen camoufleert, doet zich beter voor dan 
hij of zij is, jonger, hipper, rijker, stoerder, succesvoller. Maar 
alleen als iemand zich slimmer of cultureel verfijnder voordoet, 
noemen we het pretentieus.  
Maar wat vinden we precies zo irritant? De antwoorden hebben 
te maken met sociale klasse, met authenticiteit, met hoge en 
lage cultuur, met voetbalanalisten en superheldenfilms, met 
Karel van het Reve en Susan Sontag, met niet vergeten "waar je 
vandaan komt', met je plek kennen. Eigenlijk: met hoe we 
vinden dat de maatschappij eruit moet zien.  
En nog belangrijker: Echte pretentie laat zien waarom we 
absoluut niet zonder pretentie kunnen. 

 

 

 De jongen die wilde mislukken / Wals, Angela 
 
De schrijfster kreeg een relatie met Thomas, een man die haar 
vertelde dat hij in 1994 met enkele Turkse en Marokkaanse 
vrienden een serie overvallen had gepleegd in en rond Arnhem. 
Zij raakte gefascineerd door alles dat er met die periode in zijn 
leven verband hield en wilde alles weten. Thomas, die net zijn 
vwo-diploma had gehaald en een conservatoriumopleiding voor 
zich had, had geen bezwaar en gaf haar zelfs het dagboek dat hij 
had bijgehouden. Ze sprak met de slachtoffers van de 
overvallen, met getuigen en met zijn mededaders die allen na 
het uitzitten van hun straf de misdaad vaarwel hebben gezegd.. 
Met een verwijzing naar gebruikte bronnen. 
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Informatieve boeken 
 

 

 Het zoutpad / Winn, Raynor 
 
In deze autobiografische roman beschrijft de Britse debutante 
Raynor Winn de voettocht die zij en haar man Moth als 
'daklozen' maakten langs de zuidwestkust van Engeland, nadat 
hun hele bestaanszekerheid in een paar dagen tijd in elkaar 
stortte. Ze raakten hun huis en inkomen kwijt en Moth kreeg 
van de artsen een weinig hoopvolle diagnose. Toch besloten ze 
te gaan lopen en wildkamperen over het duizend kilometer 
lange South West Coast Path. De lezer krijgt niet alleen te lezen 
welke ontberingen het echtpaar onderweg lijdt, er wordt ook 
stilgestaan bij de historie van de plaatsen waar ze komen en bij 
de ontmoetingen met passanten.  
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Young Adult 13+ 
 

 

 Ingesloten / Ahmed, Samira 
 
Layla (17) en haar ouders worden opgepakt en opgesloten in 
kamp Mobius, een interneringskamp voor Amerikaanse 
moslims. Alles en iedereen wordt er in de gaten gehouden; 
mensen die protesteren verdwijnen. Toch kan Layla niet 
zwijgend blijven toekijken. Met gevaar van eigen leven komt ze 
in opstand. Kan een tienermeisje een revolutie ontketenen? De 
auteur beschrijft een toekomst waarin de besluiten van 
machthebbers die moslims haten – en het zwijgen van iedereen 
die bang is – verschrikkelijke gevolgen hebben voor duizenden 
mensen. Door parallellen met historische gebeurtenissen (de 
concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog) en met 
actuele gebeurtenissen (de president die het land weer 
‘geweldig’ wil maken en schermt met ‘America first’) voelt de 
geschetste toekomst echter angstaanjagend dichtbij. 
Vanaf 15 jaar. 

 

 

 In mijn hoofd / Draper, Sharon M. 
 
Melody heeft cerebrale parese, waardoor ze niet kan lopen, 
praten en zelf eten. Maar met haar hoofd is niets mis. Sterker, 
ze leert snel en is superintelligent. Alleen kan ze dat niet uiten 
en dat frustreert haar enorm. Ze zit gevangen in haar eigen 
hoofd. Haar ouders en een bevriende buurvrouw zien haar 
kwaliteiten en dagen haar uit, maar op school denkt iedereen 
dat ze niets kan. Totdat ze dankzij een speciale computer 
eindelijk een stem krijgt. Ze hoopt dat ze eindelijk vrienden kan 
maken, maar dat valt tegen. Haar leraren en klasgenoten 
accepteren haar nog steeds niet volledig. Ze wordt weliswaar 
geselecteerd voor een landelijke scholierenquiz, maar haar 
teamleden zitten bepaald niet op haar te wachten. 
Vanaf 15 jaar. 
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Young Adult 13+  
 

 

 Het geheim van de Gouden Regen / Houtman, 
Chris 
 
Amerika, 1712. Prudence maakt zich bezorgd om haar oma’s 
vergeetachtigheid. Vastbesloten om haar oma’s biografie te 
schrijven, trekt ze bij haar in. Hoe is oma Elizabeth Blossom 
eigenlijk in New Jersey terecht gekomen? Hoe was het in Leiden 
waar ze is geboren? En wat heeft de Gouden Regen hiermee te 
maken? Dan hoort ze van de slavenopstand in New York en de 
ontsnapte slaven, en ontdekt Prudence dat haar oma meer 
verborgen houdt dan ze ooit gedacht had.  
Elizabeth Blossom heeft echt bestaan en vertrok in 1629 naar 
Amerika. Ze is de Leidse stammoeder van o.a. presidenten Bush 
sr. & jr. en Barack Obama.  
Vanaf ca. 13 jaar.. 

 

 

 Adres onbekend / Nielsen, Susin 
 
Felix (bijna 13) en zijn moeder Astrid moeten door geldgebrek 
steeds verhuizen. Op een dag raken ze dakloos en gaan ze in een 
busje bivakkeren. Astrid belooft dat het maar tijdelijk is, maar 
Felix heeft daar steeds minder vertrouwen in. Het lukt zijn 
labiele moeder niet om een baan te vinden en te houden. Felix 
gaat meedoen aan een populaire tv-quiz in de hoop snel veel 
geld te verdienen. Het verhaal begint op het politiebureau waar 
Felix in een grote flashback vertelt over zijn leven van de 
afgelopen maanden. 
Vanaf 13 jaar. 
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Young Adult 13+ 
 

 

 Match / Tegenbosch, Buddy 
 
Jim (17) voetbalt al zijn hele leven en zet alles op alles om 
profvoetballer te worden. Samen met zijn beste vriend Jabbar is 
hij hard op weg dat doel te bereiken: allebei zijn ze geselecteerd 
voor Jong PSV. De zomer voor hun debuut is zorgeloos: Jim krijgt 
een prille relatie met Lola en zijn zusje Izzy is lang genoeg 
kankervrij om weer te hopen. Als de kanker terug blijkt te zijn in 
Izzy’s nier, is dat een klap voor Jim. Het leidt hem tot een 
moedige keuze. 
 Vanaf 13 jaar. 

 

 

 Stukjes van mezelf / Watson, Renée 
 
De Afro-Amerikaanse Jade (16) woont in een arme zwarte buurt 
in Portland, maar gaat dankzij een studiebeurs naar een dure 
witte highschool aan de andere kant van de stad. Ze is ambitieus 
en droomt ervan om stage te mogen lopen in het buitenland. 
Via school mag ze meedoen met een mentorprogramma 
bedoeld voor jonge zwarte vrouwen, maar dat blijkt een nogal 
betuttelende bedoening te zijn. Ook buiten school loopt Jade 
tegen racistische vooroordelen aan, die haar steeds meer gaan 
tegenstaan. Gaandeweg leert ze haar rechtmatige plek in de 
wereld op te eisen. Qua thematiek is het verhaal vergelijkbaar 
met ‘The Hate U Give’ van Angie Thomas, al is dat rauwer en 
staat dat verder af van de situatie in Nederland. 
Vanaf 15 jaar. 
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Websites 
 
 
www.noordseliteratuur.nl 
 
http://boekenproeven.blogspot.nl/ 
 
www.hebban.nl 
 
www.tzum.info 

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

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

www.boekbeschrijvingen.nl 

www.mustreads.nl 

www.lezenvoordelijst.nl 

www.literatuurplein.nl 

www.boekenzoeker.org 

leesmonitor.nl 

literatuurgeschiedenis.nl 

leesplan.nl 

litlab.nl 

plusnederlands.nl 

leeskracht.nl 

pratenoverromanfrgmenten.nl 

https://business.facebook.com/moontje
.eu/ 
 
www.allesoverboekenenschrijvers.nl 
 
http://www.boekentaal.info/ 
 
https://www.leesadviezen.nl/ 
 
https://www.dbnl.org/ 
 
http://www.lezen.tv/ 
 
https://www.vpro.nl/boeken/ 
 
https://boekenoverboeken.com/index.p
hp/tag/prijzen/ 
 
https://www.2doc.nl/documentaires/c
ollecties/themas/kunst-en-
cultuur/literatuur.html 
 
https://www.youtube.com/channel/UC
MmznFeN3nyuVFjLP3giwTQ/featured

https://boekenoverboeken.com/bekroonde-boeken-2019/ 
 
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-taalstaat 
 
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/ 
 
https://www.hebban.nl/artikelen/de-leukste-podcasts-voor-boekenliefhebbers 
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