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Beste lezer, 
 

 

Met name in leesclubs wil je vaak een boek intrinsiek en intensief bespreken.  
Vaak komen dan de volgende vragen bij je op: 
 

 Welk boek kies je 

 Heeft het boek meerdere lagen 

 Welke motieven of symboliek bevat het boek 

 Waar haal je informatie vandaan over de schrijver 

 Waar vind je recensies 
 
Lidewijde Paris heeft er een duidelijk boek over geschreven. 
 
Andere boeken en informatiebronnen die kunnen inspireren zijn er vele. 
Hierbij een keuze uit het grote aanbod. 
 
 
 
 
Rianne Vermeulen 
Verhalencoach 
rv@nobb.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede literatuur bezit het vermogen 

ons met andermans ogen te laten zien. 

 

Gerrit Komrij 
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Inspiratie 
 

 

 Hoe lees ik? / Paris, Lidewijde 
 
Lidewijde Paris is onder meer boekverkoopster, journaliste, 
redactrice en uitgeefster. Ze heeft dit uitermate inspirerende 
boek geschreven voor lezers en schrijvers, voor iedereen die zich 
met literatuur bezighoudt. Het eerste deel heet: De roman als 
tekst – basisbegrippen. Aan de orde komen termen als motief, 
thema, perspectieven en tijd. Deel twee noemt ze : Toeters en 
bellen. Dat zijn zaken als stijlfiguren: tegenstellingen, 
herhalingen, metaforen en dergelijke. Deel drie heet: De roman 
en zijn context. Het hele boek is doorspekt met vaak lange 
passages uit Nederlandse en buitenlandse literatuur, aan de 
hand waarvan ze haar eigen bevindingen illustreert. En die 
citaten maken je vaak ook nieuwsgierig naar de boeken waar ze 
uit komen.  
 
 

 

 

 Gids voor de wereldliteratuur / Steinz, Pieter 
 
Pieter Steinz, voormalig chef Boeken van NRC Handelsblad en 
daarna tot zijn terugtreden wegens ziekte directeur van het 
Nederlands Letterenfonds, publiceerde in 2003 'Lezen &tcetera', 
een leesgids voor de wereldliteratuur. In 2004 volgde met 'Lezen 
op locatie' een literaire atlas. Samen met dochter Jet heeft hij 
deze uitgaven flink herzien en geïntegreerd in deze prachtige 
nieuwe gids die al liefkozend ‘De dikke Steinz’ is genoemd. 
Belangrijkste onderdeel zijn weer 416 auteurslemma’s, waarbij 
ten opzichte van de voorganger tachtig nieuwe auteurs zijn 
opgenomen. In de tips voor verder lezen zijn duizend nieuwe 
titels verwerkt. Daarnaast zijn er 52 boekwebben (schema’s 
rond beroemde boeken die invloeden en suggesties voor verder 
lezen tonen), 104 bijdragen over afzonderlijke meesterwerken, 
26 lemma’s rond auteurs die beroemd werden door één boek, 
26 thematische literatuurlijsten, 26 quizzen en 52 landkaarten 
met leessuggesties. 
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Inspiratie 
 

 

 De Nederlandse literatuur van de 21ste eeuw/ 
Brands, Wim 
 
In 'De Nederlandse literatuur van de 21ste eeuw' heeft dichter, 
journalist en VPRO’s ‘Boeken’-presentator Wim Brands (1959-
2016), samen met dochter Nikki een bundeling gemaakt van 
werken van 52 Nederlandse en Vlaamse schrijvers die hun 
prozadebuut maakten na 2000. De bloemlezing bevat korte 
verhalen van bekende en minder bekende auteurs. Voorin het 
boek staat een korte inleiding van de samensteller, maar verder 
ontbreken motivaties voor de keuze van de fragmenten. 
Achterin de bundel staan korte biografieën van de auteurs. Een 
mooie, verzorgde bundeling, maar meer een animerende 
selectie dan een complete staalkaart van de 21ste-eeuwse 
literatuur in het Nederlandse taalgebied. 

 
 
 

 

 Querido’s klassieke leesclubgids/ Kempen, Yves 
van 
 
Yves van Kempen selecteerde 16 boeken in de Perpetua-reeks. 
Het gaat om werk van Dante, Camus, Canetti, Céline, Cervantes, 
Dostojevski, Faulkner, Flaubert, Kafka, Musil, Nabokov, 
Shakespeare, Tolstoj, Tomasi di Lampedusa, Woolf en 
Yourcenar. Iedere bespreking bevat een gedegen schets van 
leven en werk van de auteur, een analyse en een samenvatting 
van het besproken boek en een flink aantal vragen en 
discussiepunten. De bundel eindigt met een lijst van websites. 

 
  

 

 



 

 

 

Inspiratie 
 

 

 1001 boeken die je gelezen moet hebben  
 
Het naslagwerk '1001 Books You Must Read Before You Die' 
(2006) was zeer gericht op de Engelstalige letteren. Die nadruk 
was er nog in de internationale editie, maar de literatuur van 
elders was beter vertegenwoordigd. Voor de Nederlandse editie 
(2007) werden de oorspronkelijk zestien Nederlandstalige titels 
uitgebreid tot vijftig. De boeken zijn chronologisch gerangschikt 
en voorzien van korte beschrijvingen. Hoofdredacteur Boxall 
hoopt in zijn inleiding dat lezers het 'hartstochtelijk en hardop' 
oneens zijn met de titelkeuze. Dat is inderdaad niet moeilijk, 
zowel niet voor de oorspronkelijke selectie als voor de 
Nederlandse aanvullingen, maar dat is ook niet te vermijden.. 
Maar mede door de vele illustraties (zwart-wit en kleur) is een 
aantrekkelijk koffietafelboek ontstaan, dat dienst kan doen als 
canon van de wereldliteratuur. Registers op titel, auteur en een 
algemeen register. 

 

 

 Denkende romans / Vanheste, Jeroen 
 
Bespreking van enkele spraakmakende ideeë̈nromans 
geschreven vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw, onder 
anderen van Dostojevski, Thomas Mann, Proust en Hermann 
Broch. 
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Inspiratie 
 

 

 De boekenapotheek/ Berthoud, Ella  
 
Dat literatuur genezend kan werken, is al sinds de oudheid 
bekend. De Britse bibliotherapeuten Berthoud en Elderkin 
schreven een ongewoon en veelgeroemd medisch handboek. 
Daarin beschrijven ze meer dan driehonderd ziektes en 
aandoeningen, van liefdesverdriet tot obesitas, en voorzien deze 
van een 'remedie' in de vorm van een of meer titels uit de 
wereldliteratuur. In alle gevallen laten de verhalen de lezer 
lachen, ontspannen, nadenken en verwerken en vormen ze 
daardoor een perfect medicijn tegen allerhande kwalen. Hoewel 
de auteurs zich beslist niet beperkten tot de Engelstalige 
literatuur, was in de oorspronkelijke uitgave geen enkel 
Nederlandstalig werk te vinden. Literair journalist Maarten 
Dessing vulde die leemte voor deze vertaling, zodat nu ruim 550 
romans, inclusief het werk van Gerard Reve en Harry Mulisch, in 
de medicijnkast zijn opgenomen. Bevat een auteursregister en 
enkele indices 

 

 

 De negentien boeken die ons boos maakten 
 

Dit boek is het derde deel in een serie die De Groene 
Amsterdammer in 2015 is gestart. Het eerste deel heette 'De 
twintig boeken die ons denken veranderden' en deel twee 
heette 'De 21 romans die onze blik veranderden'. In dit deel 
worden negentien boeken beschreven, zowel romans als non-
fictie, die een maatschappelijk debat veroorzaakten. Het oudste 
boek waarvan de receptie hier beschreven wordt, is 'Eenzaam 
avontuur' (1948) van Anna Blaman. Het gaat dus om boeken die 
na de oorlog verschenen zijn, zowel in Nederland als in het 
buitenland. Sommige van de besproken boeken zoals dat van 
Buikhuisen hebben in Nederland veel stof doen opwaaien. 
Andere boeken zoals het boek van Zemmour, 'Le suicide 
Française' zijn in Nederland misschien minder bekend. Het boek 
geeft desondanks een kijkje op de zaken waar de internationale 
gemeenschap (Amerika en West-Europa) zich na de Tweede 
Wereldoorlog druk over maakte. 

 
  

 

 



 

 

 

Inspiratie 
 

 

 Olijven moet je leren lezen/ Deckwitz, Ellen  
 
Een leuke introductie tot het lezen van poëzie. De auteur (1982) 
is zelf dichteres. Zij won de C. Buddingh'-prijs voor het beste 
debuut. Zij treedt op literaire podia op, promoot dichtkunst op 
televisie en is NRC-columniste. Zij toont wat je mist als je geen 
gedichten leest. Volgens haar leert het huidige 
literatuuronderwijs niet hoe je poëzie moet lezen. Het boek is 
vlot geschreven, aanstekelijk enthousiasme spat van de 
bladzijden. Intrigerende tekeningen van Jenna Arts. Centraal 
staat moderne poëzie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 De Nederlands poézie van de twintigste en 
eenentwintigste eeuw in 1000 en enige 
gedichten/ Pfeiffer, Ilja Leonard 
 

Dit overzicht van de Nederlandstalige poëzie, vanaf de 
Tachtigers, behelst de voorkeur van Ilja Leonard Pfeijffer 
(1968). Hij koos vooral gedichten die avontuurlijk of raar 
zijn en ‘de taal omwoelen’. Het boek is dus eerder een 
staalkaart van bepaalde poëzie-aders door diverse 
periodes heen dan een presentatie van de grootste 
gemene deler van de smaak, mocht zoiets al bestaan. De 
samensteller nam ook liedteksten op, bv. van Lennaert 
Nijgh, alsmede ‘objectief slechte gedichten die zo bekend 
zijn dat ze tot ons collectieve poëtische geheugen zijn gaan 
behoren’.. 
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Informatie 
 

 

 De goede lezer / Young, Damon 
 
Lezen wordt algemeen beschouwd als een weinig bijzondere 
basisvaardigheid, terwijl de betekenis van boeken staat of valt 
met het verantwoord gebruik dat lezers maken van hun vrijheid. 
In hoofdstukken die gaan over zijn eigen leeservaring laat Young 
zien dat het goed kunnen lezen nog het best is te vergelijken 
met het hebben van een deugd. Net als een deugdzaam mens 
beheerst een goede lezer de kunst het midden te houden tussen 
eerbied voor een tekst en een kritische houding, tussen 
opmerkzaamheid en goedgelovigheid, tussen opgaan en afstand 
nemen. Elk hoofdstuk thematiseert op deze manier een 
klassieke deugd, hetzij nieuwsgierigheid, trots, geduld, 
matigheid of rechtvaardigheid.  
 
 
 
 

 

 

 Literatuur / Dorleijn, G.J.  
 
Allerlei aspecten van literatuur komen aan de orde. Hoe werd in 
het verleden tegen literatuur aangekeken? Welke literaire 
genres kun je onderscheiden? Welke rol speelt de auteur? Hoe 
werkt de boekenmarkt? Hoewel veel van dergelijke vragen 
worden beantwoord, is het boekje geen literaire gids, ook geen 
handleiding met een uitleg van stijlfiguren en literaire 
stromingen. Het zoomt meer in op de sociale werking van 
literatuur, op wat er allemaal komt kijken bij het literaire reilen 
en zeilen. 

 
  

 

 



 

 

 

Romans 
 

 

 Boven is het stil/ Bakker, Gerbrand 
 
Debuutroman van Gerbrand Bakker (1962), met het juryrapport 
van de IMPAC Dublin Literary Award waarmee het boek in 2010 
werd bekroond. Helmer van Wonderen wordt na de 
verdrinkingsdood van zijn tweelingbroer Henk door zijn vader 
verplicht zijn studie Nederlands af te breken en de zorg van de 
boerderij op zich te nemen. Moeder is overleden, vader is 
hoogbejaard, krakkemikkig en bedlegerig. Pas na 35 jaar durft 
Helmer schoon schip te maken en verbant hij zijn vader naar een 
slaapkamer op de eerste verdieping. Een ingrijpende 
verandering in Helmers leven vindt plaats als Riet, Henks 
voormalige verloofde, haar onhandelbare puberzoon op zijn dak 
stuurt. Voor toneel bewerkt, met diverse literaire prijzen 
bekroond, in veel talen vertaald en verfilmd met Jeroen Willems 
in de hoofdrol. www.gerbrandsdingetje.nl 
 
 

 

 

 Alsof het voorbij is / Barnes, Julian 
 

Wanneer de ongeveer zestigjarige Tony Webster op zijn leven 
terugkijkt, constateert hij dat dat een rustig voortkabbelende 
rivier is geweest waarin grote gebeurtenissen als vriendschap, 
huwelijk, het krijgen van een kind, scheiding, werk en familie 
allemaal kleine of grote rimpelingen waren die de loop 
uiteindelijk niet wezenlijk hebben verstoord. Op een dag krijgt 
hij echter het dagboek van een jeugdvriend die indertijd 
zelfmoord heeft gepleegd in handen, en wat hij daaruit leert 
geeft hem een heel nieuw perspectief op die vriend, zijn 
vroegere vriendin, zijn vroegere zelf en zijn hele leven. Bekroond 
met de Man Booker Prize 2011. Door regisseur Ritesh Batra 
verfilmd, met onder anderen Charlotte Rampling en Jim 
Broadbent. Vanaf mei 2017 in de bioscoop onder de titel 'The 
sense of an ending'. 

 
  

 

 

http://www.gerbrandsdingetje.nl/
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Romans 
 

 

 De ongewone lezer/ Bennett, Alan  
 
Als de Britse koningin Elizabeth II achter haar ontsnapte honden 
aanloopt, ziet ze een bibliobus bij de keuken van Windsor Castle 
staan, gaat naar binnen om excuses te maken voor het geblaf en 
voelt zich verplicht een boek te lenen. Als ze dat terugbrengt 
leent ze uit beleefdheid nóg een boek en wordt gegrepen door 
het leesvirus. Dan begint een ontdekkingsreis door de Engelse 
en de wereldliteratuur, die haar een ander mens maakt. Maar 
terwijl haar familie blij is dat ze, nu ze zoveel leest, hen minder 
achter de broek zit, heeft de conservatieve hofhouding er veel 
moeite mee dat ze niet meer haar voorspelbare rol speelt. Maar 
Elizabeth houdt vol en viert haar 80e verjaardag met een grote 
verrassing. De Engelse acteur en auteur (1934) is vooral bekend 
als vele malen bekroond toneelschrijver. Deze mooie korte 
roman is een heel subtiel en ook geestig pleidooi voor het 
belang van lezen en de grote waarde van literatuur. Met een 
voorwoord van Pieter Steinz. 

 

 

 Rivieren/ Driessen, Martin Michael 
 

‘Rivieren’ bestaat uit drie op zichzelf staande novelles. In 
ieder verhaal staat, zoals de titel al doet vermoeden, een 
rivier of beek centraal. De verhalen spelen zich in 
verschillende landen in Europa af. Het eerste verhaal gaat 
over een alcoholist die in zijn eentje een meerdaagse 
kanotocht maakt op een rivier. De lezer wordt 
meegenomen in zijn tweestrijd over het al dan niet 
stoppen met drinken. Het tweede verhaal beschrijft het 
leven van twee jonge vlotters die uit zeer verschillende 
milieus komen. De ene arm met een vurige wens om 
vlotter te worden. De ander de zoon van de eigenaar van 
het bedrijf waar de eerste werkzaam is. Het derde verhaal 
beschrijft een familieruzie die van generatie op generatie 
wordt doorgegeven en die van kwaad tot erger komt. 

 
  

 

 



 

 

 
 

Romans 
 

 

 Madame Bovary / Flaubert, Gustave 
 
Deze roman over de vrouw van een goedaardige 
plattelandsdokter die door haar romantische fantasieën en haar 
schrale leven tot uitspattingen en tot zelfmoord wordt gedreven 
is een klassiek werk uit het 19e-eeuwse realisme. Flaubert levert 
ingehouden, venijnige kritiek op clichés uit de romantiek en de 
oppervlakkige beleving van weelde, en op de scheiding tussen 
het dagelijks bestaan en een verondersteld verheven, gelukzalig 
universum. Deze kritiek is nog steeds actueel en de ironie van 
Flaubert blijft effectief, ook daar waar het optimistische 
vooruitgangsgeloof van de Verlichting het doelwit is. De 
moderne, eigenzinnige vertaling van Hans van Pinxteren is 
bijzonder positief ontvangen en maakt het werk weer 
toegankelijk. Met nawoord en annotaties van de vertaler en een 
nawoord van Joost Zwagerman (15 p.). 
 

 

 

 De boekenapotheek aan de Seine / George, 
Nina 
 
Jean Perdu (50) heeft een varende boekhandel en levert mensen 
de boeken die het medicijn vormen tegen de kwalen van hun 
leven. Zichzelf heeft hij niet kunnen genezen: twintig jaar eerder 
verdween zijn geliefde Manon en van het onder pseudoniem 
verschenen boek dat hem het meest heeft geraakt, heeft hij de 
auteur nooit kunnen achterhalen. Als een nieuwe liefde gloort 
en duidelijk is dat Manon niet meer leeft, besluit hij zijn 
demonen te verjagen door naar de Provence te varen, Manons 
‘land van herkomst’. Een na slechts één succesvol boek 
uitgeschreven jonge auteur vergezelt hem en diverse andere 
figuren kruisen hun pad. Als toetje een aantal recepten uit de 
Provence en een lijst boeken tegen bepaalde aandoeningen. 
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Romans 
 

 

 Avonden met Anna Karenina / Goldreich, Gloria 
 
Een leesclub van zes vrouwen uit New York komt maandelijks bij 
elkaar om een literair boek te bespreken, dat wordt gekozen 
door degene bij wie ze die avond eerst eten, dan discussiëren. 
Hun contact verandert als ze elkaar na de zomervakantie weer 
treffen bij de vrouw naar wie de anderen allemaal opkijken: de 
succesvolle marketingmanager met droomhuwelijk Cynthia. Dit 
is de tweede roman van de Amerikaanse schrijfster die zowel 
fictie als non-fictie publiceert. Het verhaal, waarin de levens van 
de vrouwen met de gekozen literatuur zijn verbonden, leest 
prettig, vooral voor wie bekend is met de (wereld)literatuur. 
 
 
 

 
 

 

 

 Dat weet je niet / Grøndahl, Jens Christian 
 
Dit verhaal speelt zich grotendeels af in Denemarken. Advocaat 
David en zijn Engelse vrouw Emma hebben een hechte en 
stabiele relatie. Deze relatie komt echter onder druk te staan als 
hun enige dochter Zoë haar eerste expositie als kunstenaar 
heeft en bovendien met een nieuwe vriend thuiskomt, een 
Pakistaan. Juist doordat David en Emma krampachtig proberen 
te bewijzen dat zijn achtergrond niet belangrijk is, ontstaat er 
een gespannen sfeer en gaan de hoofdpersonages opnieuw 
nadenken over de keuzes die ze in hun leven gemaakt hebben 
en de normen en waarden die belangrijk zijn. Belangrijke 
thema´s zijn joods-zijn, het geloof loslaten, kunstenaarschap, 
een niet-werkende moeder zijn, generatiekloof, 
communicatieproblemen, levensvragen en immigrant zijn. 

 
  

 

 



 

 

 

Romans 
 

 

 De bekeerlinge / Hertmans, Stefan 
 
In Rouen wordt in 1070 Vigdis geboren, dochter van een 
welgestelde christelijke familie. Als ze vijftien is, ontmoet ze de 
joodse David, zoon van een opperrabbijn, op wie ze 
stapelverliefd wordt. Na korte tijd laat ze alles achter en vlucht 
met hem naar Navarra. Haar vader achtervolgt haar, daarom 
vertrekken ze naar een kleine plaats in de Provence. 
Ondertussen is ze joods geworden en heet nu Sarah. Rondom 
hen woeden de godsdienstoorlogen. Na een korte tijd van rust 
slaat het noodlot opnieuw toe. De plaats wordt getroffen door 
een pogrom met dramatische gevolgen. Sarah overleeft met 
haar jongste en vlucht opnieuw, nu naar Caïro. Goed 
gedocumenteerd dramatisch verhaal. 
E.du Perronprijs 2016. 

 

 

 Onderworpen / Houellebecq, Michel  
 
In 2022 heeft de Moslimbroederschap in Frankrijk de 
verkiezingen gewonnen en krijgt Frankrijk een islamitische 
president, Ben Abbas. De samenleving verandert snel en 
geruisloos, de islam wordt de staatsgodsdienst, het onderwijs op 
islamitische leest geschoeid, polygamie doet weer zijn intrede 
en vrouwen worden uit werk en studie weer het huis in 
gemanoeuvreerd waardoor de werkloosheid afneemt. 
Hoofdpersoon is François, hoogleraar aan de Sorbonne, 
specialist in het werk van de auteur Joris-Karl Huysmans (1848-
1907). Hij is een eenzame, gedesillusioneerde intellectueel van 
middelbare leeftijd met vluchtige seksuele contacten die met 
Huysman als ijkpunt de islamisering van de Franse samenleving 
afstandelijk en passief gadeslaat. Als hij als ongelovige niet meer 
welkom is op de inmiddels islamitische Sorbonne zoekt hij via 
bekering tot de islam een uitweg voor zowel zijn universitaire 
status als zijn relatie met vrouwen. Heeft in Frankrijk en 
daarbuiten al heel wat discussie losgemaakt. 
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Romans 
 

 

 De zwarte met het witte hart / Japin, Arthur 
 
In 1837 werden twee Afrikaanse prinsjes door de Nederlandse 
regering als onderpand in een illegale handelstransactie naar 
Nederland gevoerd en hier opgevoed. De ene prins past zich 
aan, wordt als een Nederlander, de ander probeert zijn 
Afrikaanse identiteit te behouden. Maar beiden gaan eraan ten 
gronde. De prinsen bleken het slachtoffer van de toentertijd 
heersende opvatting dat het bestuur in Indië gebaseerd diende 
te zijn op de morele en intellectuele superioriteit van het blanke 
ras over het bruine. Deze boeiende, soms wrange roman vol van 
isolement en tragiek, en van morele inferioriteit bij het 
toenmalige Nederlandse gezag en haar ambtsdragers. 
 
 
 
 

 

 

 Het vogelhuis / Meijer, Eva  
 
Deze roman gaat over het leven van Len Howard (1894-1973), 
een Britse vrouw die enkele internationale bestsellers schreef 
over het gedrag van vogels. Zij keerde zich nadrukkelijk af van de 
gangbare methoden in de wetenschap van haar tijd om 
diergedrag te bestuderen. Na een korte carrière als violiste in 
Londen kon zij dankzij een erfenis een huis kopen, aan de rand 
van een bos en ver weg van het lawaai van het dorp Ditchling, 
een huis dat zij voor haar onderzoek geheel inrichtte om in 
contact met vogels te zijn. Daar leefde ze decennia lang samen 
met koolmezen, merels en andere vogels en beschreef hen als 
individuen die soms tot wonderlijke dingen in staat bleken: 
tellen, om hulp vragen. Fictie over haar relaties met mannen, 
haar familie, vriendinnen en uitgevers wordt afgewisseld door 
aantekeningen over één familie koolmezen, met het vrouwtje 
Ster in de hoofdrol. 

 
  

 

 



 

 

 

 Romans 
 

 

 Moord& doodslag / Meijsing, Doeschka en 
Geerten Meijsing 
 
De (familie)dubbelroman is een uniek verschijnsel in de 
Nederlandse literatuur. Doeschka en Geerten Meijsing - hoe 
verschillend ook in stijl en vormtechnische aanpak in hun werk - 
hebben zich eraan gewaagd. De schrijfster Andrea/Doeschka 
(een spel van autobiografische werkelijkheid en fictie wordt 
gespeeld) verblijft in Syracuse, Sicilië, bij haar schrijvende broer 
Timbeer/Geerten. Literatuurbenadering, gemeenschappelijke 
afkomst, ouders, de plaats in het gezin en het competitief 
schrijverschap, frustraties en animositeit krijgen gestalte. Deze 
dubbelroman is een geslaagd literair experiment. De 
wisselwerking tussen beide boeken blijkt, met alle verschillen in 
omgang met een 'zelfde' werkelijkheid, uiterst effectief. 
 
 

 

 

 Poging tot lichtvoetigheid / Münstermann, 
Hans 
 
In het eerste deel van het verhaal, ‘Allegretto’, krijgt Andreas 
Klein, alter ego van de auteur (1947), nacht na nacht bedreigend 
bezoek. Badend in het zweet ontwaakt hij, zijn vrouw Isis kan 
hem niet helpen. Hij denkt de gekste dingen, in zijn leesclub 
zaait hij verwarring door zijn plotse mededeling dat hij gaat 
scheiden. Wat bezielt hem? Om greep te krijgen, probeert hij 
orde op zaken te stellen. De immense hoeveelheid literatuur in 
zijn huis gaat op de schop. ‘Amis, McEwan, Houellebecq, 
Strindberg, ze waren zomaar op elkaar geperst. Mijn 
boekenbezit was geen keurig verzorgde hortus botanicus met 
sierpalmen.’ Hij noteert intussen wat literatuur een lezer brengt: 
‘deelnemen aan iemands binnenleven.’ En wat hij bewaart: ‘Ik 
zou een deel van De Jong bewaren, over mei 1940. Om 
persoonlijke redenen.’ Wat wil hij achterlaten, wat behouden? 
Wat dient afgerond te worden? In het tweede deel, 
‘Lamentoso’, herkent hij zijn droombezoeker. Er moet passend 
afscheid worden genomen om beter te kunnen slapen.  
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Romans 
 

 

 Lolita lezen in Teheran/ Nafisi, Azar 
 
Teheran, herfst 1995. Nadat ze ontslag heeft genomen uit haar 
universitaire betrekking omdat ze niet meer tegen de 
repressieve maatregelen kan, kiest Azar Nafisi zeven van haar 
beste en meest gedreven studentes uit. Ze nodigt hen uit om 
wekelijks bij haar thuis te komen om te praten over literatuur. 
Met vaak een fotokopie van een boek, het is namelijk niet 
gemakkelijk om aan bepaalde boeken te komen (censuur, 
verkoop van overheidswege stopgezet), bespreken en lezen ze 
gedurende twee jaar boeken. In het begin zijn de meeste 
meisjes verlegen en terughoudend, maar al gauw worden de 
gesprekken openhartiger en gaan over het sociale, culturele en 
politieke leven onder het hardvochtige islamitische regime, over 
hun dromen en teleurstellingen. En natuurlijk over de boeken 
die ze lezen: 'Lolita', 'The great Gatsby', 'Pride en prejudice' etc. 
De literatuur helpt hen te overleven. 'Lolita lezen in Teheran' is 
een mix van autobiografie, fictie, sociale geschiedenis en 
literaire kritiek.  

 

 

 Een boek per dag / Sankovitch, Nina  
 
Als haar zus op 46-jarige leeftijd aan kanker overlijdt, wordt de 
schrijfster overmand door verdriet en schuldgevoel. Na een 
periode van koortsachtige activiteit besluit ze het anders aan te 
pakken. Een jaar lang leest ze elke dag een boek en schrijft ze 
een recensie ervan. De rest -- haar werk (ze is juriste), haar gezin 
(vier zonen), het huishouden -- moet op een lager pitje. Ze 
houdt het vol. Dit boek is het verslag van haar leesjaar, en hoe 
het lezen haar geholpen heeft om het leven weer vol 
vertrouwen op te pakken. Boeken worden kort besproken, vaak 
met betrekking tot de levenslessen die ze daaruit haalt, en 
aangevuld met verhalen over zichzelf en haar kleurrijke 
familiegeschiedenis. Het complete recensiebestand, en nog veel 
meer leesinformatie, staat op haar website www.readallday.org. 
Achterin een alfabetische lijst van alle 365 boeken (waaronder 
'De aanslag' van Mulisch).  

 
  

 

 



 

 

 

Romans 
 

 

 De leesclub voor het einde van het leven / 
Schwalbe, Will 
 
Autobiografisch verhaal van de Amerikaanse uitgever/redacteur 
Schwalbe [1962]. Hij beschrijft de laatste levensfase van zijn 
moeder die aan een ongeneeslijke vorm van alvleesklierkanker 
lijdt. Moeder en zoon praten over circa 142 titels en/of 
schrijvers met elkaar. Ze vormen een 'leesclub' voor twee 
personen en maken de stervensfase hierdoor draaglijker. De 
gesprekken vinden spontaan en vaak in de wachtruimte van het 
ziekenhuis plaats. Ze lezen niet systematisch, maar lukraak en 
zappen door zowel de wereldliteratuur als door de Bijbel, 
Agatha Christie en Roald Dahl. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Swing time / Smith, Zadie  
 
In 1982 raken twee meisjes van zeven uit een arme wijk in 
Noord-Londen met elkaar bevriend als ze aan de hand van hun 
moeder naar balletles gaan. Beiden koffiekleurig, hebben ze een 
witte en een zwarte ouder. De vertelster, een Jamaicaanse 
moeder, feministe die is gaan studeren en nu de wereld 
verbetert, en een witte vader die huisman is. Tracey heeft een 
dikke, witte moeder die weinig doet en een zwarte vader die 
verdwenen is. De meisjes willen danseres worden, maar alleen 
Tracey heeft talent en wordt later danseres in shows. Hun 
contact is dan al verbroken. De vertelster wordt, na een studie 
mediakunde en een toevallige ontmoeting, PA van de 
Australische wereldster Aimee en raakt betrokken bij de school 
die zij bouwt in West-Afrika. 
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Romans 
 

 

 Het smelt / Spit, Lize 
 
Debuutroman van een Vlaamse schrijfster (1988) die twee 
sporen volgt. De ene plotlijn volgt de gebeurtenissen uit de 
zomer van 2002, wanneer twee jongens Pim en Laurens bij het 
bereiken van hun puberteit steeds verder gaan om meisjes uit 
hun dorp zich te laten ontbloten en daarbij hun vriendinnetje 
Eva (de vertelster) voor hun karretje spannen. Bij de andere 
plotlijn keert de inmiddels volwassen Eva met een groot blok ijs 
in de achterbak van haar auto vanuit Brussel terug naar haar 
geboortedorp. En terwijl we in het eerste verhaal ontdekken 
wat er voor gruwelijks met Eva is gebeurd en wat Pim en 
Laurens daarmee te maken hadden, begrijpen we dat Eva bij 
haar terugkeer een soort wraak in petto heeft – maar wat die 
behelst, wordt pas tijdens de laatste pagina's duidelijk. Wint de 
Hebban Debuutprijs 2016 én de Bronzen Uil 2016. Het boek 
wordt verfilmd. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 
2017. 

 

 

 Sinaasappels zijn niet de enige vruchten / 
Winterson, Jeanette 
 
Gedeeltelijk autobiografische debuutroman waarin de auteur 
het milieu waarin zij opgroeide op geestige en gevoelige wijze 
beschrijft. Zij wordt als vondeling opgenomen door een echtpaar 
waarvan de moeder een fanatiek lid van de Pinkstergemeente is, 
de vader blijft een schimmige figuur. Moeder beslist dat het 
meisje zendeling zal worden en al jong wordt zij betrokken in 
het kerkwerk. Dit vindt het meisje heel gewoon. In haar 
puberteit sluit zij vriendschap met een meisje; de moeder ziet 
dit als zondig. Vergeefs proberen ouderlingen de demon uit te 
bannen, sinaasappelen, de enige vrucht volgens de moeder, 
helpen hier niet. De onverzoenlijke godsdienstijveraars 
verstoten het meisje dat zich zeer verlaten voelt. Geholpen door 
haar filosofische kijk op het leven weet zij zich door deze 
moeilijke periode heen te slaan. Haar observaties zijn kostelijk. 
De bekrompenheid van de kleine geloofsgemeenschap maar ook 
de steun die zij krijgt van sommige ouderen, worden haarscherp 
op papier gezet. 

 
  

 

 



 

 

 

Romans 
 

 

 Ons soort mensen / Zeh, Juli 
 
Het verhaal speelt in 2010 in het op het eerste gezicht idyllische 
(fictieve) Brandenburgse dorp Unterleuten. Het dorp is wars van 
bemoeienis van buiten en is gewend haar eigen problemen op 
te lossen. Ze wordt bestuurd door een herenboer, Grombowski 
genaamd, in samenwerking met de burgemeester. In de laatste 
jaren is er ook een aantal jonge Berlijnse gezinnen voor de rust 
komen wonen. Als een investeringsfirma dicht bij het dorp een 
windmolenpark wil plaatsen, dat degene die de licentie krijgt 
geen windeieren zal leggen, polariseren zich de verhoudingen 
tussen de oorspronkelijke bewoners en de nieuwkomers. Door 
het gebruik van wisselende perspectieven presenteert de auteur 
een thematisch rijke, invoelende en spannende dorpskroniek, 
gekruid met scherpe maatschappijkritiek, met name op de 
narcistische 21e eeuw. 
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Young adult 
 

 

 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 broer, die in de 
criminaliteit zit, 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. Hij schetst de cultuur van jonge 
Marokkanen en hun ongezouten taalgebruik op beeldende 
wijze. Dit werd hem binnen Marokkaans-Nederlandse kring niet 
door iedereen in dank afgenomen. Hij heeft humor en zelfspot 
en beschrijft het leven van de jonge Samir met vlotte pen. Vanaf 
15 jaar. 
 
 

 

 

 The hate you give / Thomas, Angie  
 
Starr Carter (16) leeft in twee werelden: ze gaat naar een dure 
particuliere school, maar woont in een arme wijk die geregeerd 
wordt door drugs en straatbendes. De onrustige balans tussen 
deze twee werelden raakt verstoord wanneer Starr ziet hoe een 
agent haar ongewapende jeugdvriend Khalil doodschiet. Khalils 
dood wordt nationaal nieuws en er volgen demonstraties, maar 
hij wordt door sommigen ook ‘maar’ een dealer en crimineel 
genoemd. Iedereen, inclusief de politie en de lokale drugsbaron, 
vindt er wat van, maar de enige die weet wat er die nacht 
gebeurd is, is Starr. Maar wat is het juiste om te zeggen of te 
doen, als niet alleen je eigen leven, maar ook dat van je familie 
en buurtgenoten op het spel staat? Indrukwekkend, 
meeslepend en aangrijpend, door Black Lives Matter 
geïnspireerd debuut. Een mustread die in de VS met geweldige 
reviews een instant bestseller werd. Een verfilming is 
aangekondigd. Vanaf ca. 15 jaar. 

 
  

 

 



 

 

 

Young adult 
 

 

 De gelukvinder / Vendel, Edward van de en 
Anoush Elman 
 
Hamayun (16, ik-figuuur) is nog erg jong als hij met zijn ouders 
en de rest van de familie verhuist naar Kabul. Als de situatie in 
Afghanistan met de Taliban verder verergert, vlucht eerst de 
oudste broer van Hamayun. Na enige tijd slaat het hele gezin op 
de vlucht. Na een lange reis, geleid door de bottendragers 
waarvan ze als gezin helemaal afhankelijk worden, komen ze 
terecht in Nederland. Asielaanvragen, verblijfsvergunningen en 
afwijzingen volgen elkaar op; het wachten is op het definitieve 
oordeel! Eerste deel in reeks 'Slash': verhalen die zijn gebaseerd 
op het waargebeurde levensverhaal van een jongere. Na het 
lezen van het levensverhaal van deze bijzondere jongere heeft 
'de vluchteling/asielzoeker' een gezicht gekregen. Een gezicht 
dat je niet meer vergeet en waarmee iedere jongere (en oudere) 
uit Nederland kennis zou moeten maken. Vanaf ca. 15 jaar. 
 

 
 

 

 De boekendief / Zusak, Markus  
 
Nadat haar moeder is opgepakt, waarschijnlijk vanwege 
communistische sympathieën, worden de Duitse Liesel 
Meminger (9) en haar broertje in 1939 in een pleeggezin 
geplaatst. Als Werner onderweg sterft, komt Liesel alleen aan in 
Molching bij München bij de oudere Hubermanns: de aardige 
anti-Nazi huisschilder Hans en zijn ontevreden vrouw Rosa. Hans 
leert Liesel lezen, waardoor boeken voor haar zo belangrijk 
worden dat ze ze soms steelt. Eind 1940 duikt de zoon van een 
joodse kennis van Hans bij hen onder en er groeit een band 
tussen Max en Liesel. Na een bombardement in 1943 is Liesel de 
enige in de straat die nog leeft. Ze gaat op zoek naar Max. Het 
verhaal vertelt niet alleen hoe de Tweede Wereldoorlog zich 
ontwikkelde, maar ook hoe groot de kracht van 
boeken/woorden kan zijn. Vanaf 15 jaar. 
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Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Boekenboek / Noorduijn, Mirjam 
 
Informatief boek over kinder- en jeugdliteratuur, geordend rond 
vijftig oorspronkelijk Nederlandstalige grensverleggende 
jeugdboeken, 25 illustratoren en 25 thema’s. Verkrijgbaarheid 
was hierbij een eerste criterium. In de ‘Grabbelton’ (twee 
pagina’s) staan diverse onderwerpen als scheppingsverhalen, 
beroemde beren en boekverfilmingen. Het geheel is strak en 
overzichtelijk vormgegeven, zodat de lezer goed de weg kan 
vinden in dit buitengewoon rijke naslagwerk, waarin talloze 
dwarsverbanden worden gelegd naar verwante titels uit binnen- 
en buitenland, en uit zowel de literatuur voor kinderen als voor 
volwassenen. Met achterin een bronnenlijst, registers en 
beeldverantwoording. Registers op kernauteurs, geselecteerde 
illustratoren en kerntitels (op het omslag) en een uitgebreide 
inhoudsopgave en handleiding maken het af. Zeer bruikbaar 
voor o.a. pabostudenten, geïnteresseerde ouders, leerkrachten 
en jeugdbibliothecarissen. 

 

 

 Spelen met prentenboeken / Boxmeer, Anke 
van 
 
In dit boek geven de auteurs, die beiden groepsleerkracht zijn 
van een kleutergroep en betrokken bij de kleuteruniversiteit, bij 
22 prentenboeken een rijkdom aan tips en suggesties voor 
activiteiten rondom die boeken. Bij klassiekers als ‘Max en de 
Maximonsters’ en ‘Ze lopen gewoon met me mee’, maar ook 
meer recente prentenboeken als ‘Tangramkat’ en 
‘Monsterboek’ worden allereerst tips gegeven hoe men het 
prentenboek kan aanbieden aan kinderen. Daarna volgen 
suggesties voor activiteiten (die allemaal heel goed uitvoerbaar 
zijn) waarbij de chronologie van het verhaal wordt gevolgd. Bij 
alle boeken worden ook de thema’s aangegeven, zodat 
onderwijsgevenden en pedagogisch medewerkers de boeken in 
hun programma kunnen inpassen. Voor opvoeders van kinderen 
van ca. 2 t/m 5 jaar. 

 
 

 

 



 

 

 

Voor en door 
kinderogen 

 

 

 Leesstimulering in de onderwijspraktijk / 
Winkels, Frans 
 
Al dan niet in samenwerking met bibliotheken, zoals in Bieb op 
school, leren kinderen boekpresentaties te houden. 
Leesstimulering kan echter veel leuker, spannender, creatiever, 
met een hoger effect en rendement. Dit aantrekkelijk 
vormgegeven praktijkboek op A4-formaat bevat tal van 
mondelinge, schriftelijke en online verwerkingsactiviteiten met 
boeken in de klas. Na een informatieve inleiding volgen vier 
hoofdstukken over voordoen en uitleggen (met instructielessen 
voor de docent en uitlegkaarten), opdrachten en hulp(kaarten) 
voor zelfwerkzaamheid voor kinderen, waarna een overzicht van 
boeksoorten volgt. Tevens biedt het boek toegang tot online 
printbare werkbladen. 
 
 
 

 

 

 Een land van waan en wijs 
 
Historisch overzicht van de jeugdliteratuur waarin ‘de 
belangrijkste genres, auteurs en boeken die de ontwikkelingen 
hebben bepaald, met de nadruk op de twintigste eeuw’. Daarna 
komen 16 genres aan bod, van oud (sprookjes, poëzie) tot nieuw 
(verfilmingen, apps). Ze worden beschreven via de teksten zelf, 
het kindbeeld in een bepaalde periode, de verhouding tussen 
jeugd(literatuur) en volwassenen(literatuur) en het 
internationaal perspectief. Opzet die de geschiedenis van de 
Nederlandstalige en Friese jeugdliteratuur zowel van een 
theoretische fundering voorziet als heel toegankelijk maakt. Met 
kleine zwart-witillustraties, uitgebreide registers en bibliografie. 
Voor o.a. bibliothecarissen, leerkrachten, studenten Nederlands 
en van pabo's. 
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DVD-video 
 

 

 Beter dan het boek 
 
Box met vijf boekverfilmingen*: ‘Alleen maar nette mensen’ 
(Robert Vuijsje). Joods Amsterdammer, die door zijn donkere 
uiterlijk op een Marokkaan lijkt. ‘Beyond sleep’ (W.F. Hermans). 
Noors geoloog wil bewijzen dat de kraters in het landschap zijn 
gevormd door meteorietinslagen. Hij raakt zijn gidsen en 
kompas kwijt en verdwaalt. ‘Knielen op een bed violen’ (Jan 
Siebelink). Tuinder Hans raakt onder de invloed van zeer steile 
calvinisten waardoor hij zijn huwelijk op het spel zet. ‘Publieke 
werken’ (Thomas Rosenboom). Vioolbouwer Vedder hoopt het 
nieuwe Victoria/hotel veel geld voor zijn huis te krijgen om arme 
turfstekers naar de VS te helpen.  ‘Ventoux’ (Bert Wagendorp). 
Een groepje 50'ers doet na 30 jaar nogmaals de beklimming van 
de Mont Ventoux. De gebeurtenissen van de eerste keer waarbij 
een vriend verongelukte spelen een grote rol. 

 

 

 Rode wijn, witte wijn of water? 
 
Meer dan twintig jaar geleden werd de laatste aflevering 
uitgezonden van 'Hier is... Adriaan van Dis'. De twaalf meest 
spraakmakende gesprekken zijn nu op twee DVD's gezet. W.F. 
Hermans legde Van Dis uit wat een vraaggesprek is: u stelt mij 
vragen en laat mij vervolgens uitpraten. Redmond O'Hanlon 
vertelde over de piepkleine visjes die in het Amazonegebied 
graag tegen de warme straal urine van mannen in zwemmen om 
zich met kleine weerhaakjes in hun geslacht vast te hechten. 
Salman Rushdie's interview werd legendarisch vanwege de 
fatwa die net over hem uitgesproken was en minstens zo 
legendarisch was de ontmoeting met de biograaf van J.P. Sartre, 
Annie Cohen-Solal. En Frans Pointl brak na zijn interview met 
Van Dis door als verhalenschrijver. In het boekgedeelte haalt 
Van Dis herinneringen op aan de interviews. 
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 www.literatuurplein.nl 

https://boekenoverboeken.com/index.php/welke-boeken-
wonnen-in-2016-een-literaire-prijs/ 
 
www.noordseliteratuur.nl 
 
http://boekenproeven.blogspot.nl/ 
 
www.hebban.nl 
 
www.tzum.info 

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

www.boekbeschrijvingen.nl 

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

www.lezenvoordelijst.nl 

www.boekenzoeker.org 

http://www.boekenbijlage.nl/ 

http://www.recensies.nl/boeken.html 

http://www.boekreviews.nl/ 

https://www.goodreads.com/shelf/show/nederlands 
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Op de bieb: 
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