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 A.S.  Byat t  Het  boek van de k inderen  

Panoramische ideeënroman over het leven van een groep 

mensen in Engeland eind 19e, begin 20e eeuw.  

De Bezige Bij, 2010. 752 blz. 

 

 
 

 Abdolah ,  Kader  De boodschapper  :  een  verte l l ing  ;  De Koran :  een  

verta l ing  

De auteur wil de Koran toegankelijk maken voor een 

Nederlandstalig publiek. 

De Geus, 2008. 2 dl (266, 382 blz.). 

 
 

 
 Abdolah ,  Kader  Het  hu is  van de moskee  

De wederwaardigheden van de grote familie van een Iranese 

tapijthandelaar, die het huis van de moskee bewoont, tegen 

de achtergrond van de islamitische revolutie in 1979.  

De Geus, 2005. 413 blz. 

 

 
 Abdolah ,  Kader  De koning  

Aan het einde van de negentiende eeuw bestijgt een nieuwe 

sjah de Perzische troon. 

De Geus, 2011. 412 blz. 

 

 
 

 Abdolah ,  Kader  De re is  van de lege f lessen  

Een Iranese vluchteling, woonachtig in Nederland, krijgt het 

levensverhaal van zijn buurman te horen, ook een 

buitenstaander in de Nederlandse samenleving.  

De Geus, 1997. 156 blz. 

 
 

 
 Adiga ,  Aravind  De wit te  t i jger  

Een arme Indiase jongeman kan de verleiding van het grote 

geld niet weerstaan. 

De Bezige Bij, 2009. 278 blz. 
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 Al lende,  Isabel  Het  e i land onder de  zee  

In de roerige periode 1780-1812 wordt een knappe slavin door 

een Franse plantage-eigenaar op het huidige Haïti uitgebuit, 

misbruikt en van een kind beroofd, maar vervult niettemin 

toegewijd de moederrol voor diens wettige zoon. 

Wereldbibliotheek, 2010. 447 blz. 

 
 

 

 Al lende,  Isabel  Het  negende schr i f t  van  Maya  

Het negende schrift van Maya is een roman over een jonge 

vrouw met een sterke overlevingsdrang, een onmiskenbaar 

Allende-verhaal: ontroerend, spannend en met warme humor. 

Wereldbibliotheek, 2011. 365 blz. 

 
 

 
 Al lende,  Isabel  R ipper  

Een alternatief therapeute en haar dochter krijgen te maken 

met enkele samenhangende moorden in San Francisco. 

Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2014. 398 blz.  

 

 
 

 Ammanit i ,  Niccolò  Laat  het  feest  beginnen!  

De beau-monde van Italië belandt op een decadent feest in 

Rome dat gruwelijk uit de hand loopt. 

Lebowski, 2010. 303 blz. 

 

 
 

 Anker,  Robert  Een soort  Engeland  

Een acteur probeert zijn dochter, die hij drie jaar niet gezien 

heeft, uit het drugsmilieu te halen. 

Querido, 2001. 268 blz. 

 

 
 Appel ,  René  Schone handen  

Een vrouw heeft genoeg van haar rijke leven met een 

Amsterdamse drugscrimineel en probeert zich van hem los te 

maken. Thriller.  

Anthos, 2007. 292 blz. 
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 Atkinson ,  Kate  Leven na leven 

Een jonge vrouw beleeft haar leven tijdens de 20e eeuw in 

steeds verschillende scenario's, waarbij haar familie en 

ouderlijk huis een belangrijke rol spelen. 

Atlas Contact, 2013. 525 blz. 

 
 

 
 Auster ,  Paul  Man in het duister 

Een bejaarde man probeert traumatische herinneringen te 

beheersen door een verhaal te verzinnen over een na 2000 

door een burgeroorlog geteisterd Amerika. 

De Arbeiderspers, 2008. 196 blz. 

 
 

 
* 
 
 

Baai jens,  Ar i ta  Zoektocht naar het paradijs 

Na een persoonlijke crisis reist Arita Baaijens af naar het 

Altajgebergte in het zuidwesten van Siberië, waar het 

legendarische Shambhala te vinden zou zijn, een aards 

paradijs in een doolhof van gletsjers en ravijnen.  

Atlas Contact, 2016. 320 blz. 

 

 

 
 

Baeten Gronda,  

Paul  

Nemen wi j  dan samen afscheid  van de l iefde  

Drie dramatische dagen uit het leven van een jonge, desolate 

airco-monteur. 

De Bezige Bij, 2008. 207 blz. 

 

 
 

 Bakker ,  Gerbrand  Boven is  het  st i l  

Op een afgelegen boerderij in het veenweidegebied ten 

noordoosten van Amsterdam verzorgt een vijftigjarige 

boerenzoon zijn doodzieke vader. 

Cossee, 2006. 264 blz. 

  
 

 Bakker ,  Gerbrand  Juni  

Op het West-Friese platteland worden drie generaties van een 

familie veertig jaar na het werkbezoek van Koningin Juliana 

aan het dorp nog steeds beheerst door het dodelijke ongeluk 

dat op die dag plaatsvond.  

Cossee, 2009. 271 blz. 
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 Bakker ,  Gerbrand  De omweg 

Amsterdam. Een vrouw verdwijnt. Haar echtgenoot wordt 

verhoord door een begripvolle politieagent en gaat te rade bij 

zijn schoonouders.  

Cossee, 2010. 235 blz. 

 
 

 
 Barker ,  Gary  Lu isa 's  l aatste  woorden :  een  roman over  l ie fde en  

guer i l la 's  

In Guatemala worden een Amerikaanse VN-diplomaat en een 

Colombiaanse vrouwelijke arts, die samen twee kinderen 

hebben, dagelijks geconfronteerd met de harde, gewelddadige 

realiteit.  

De Geus, 2010. 383 blz. 

 

 
 

 Barnes,  Ju l ian  

 

Hoogteverschillen 

In drie samenhangende schetsen, twee over ballonvaart en 

het laatste over rouw, verwoordt de schrijver (1946- ) het 

verlies van zijn vrouw door een hersentumor.  

Atlas Contact, cop.2013, 128 blz.  

 

 
 

 Bei jnum,  Kees van  De oesters  van Nam Kee  

Een 18-jarige Amsterdamse gymnasiast, gevlucht naar het 

vakantiehuis van zijn ouders in Normandië, blikt terug  op zijn 

leven, een aaneenschakeling van leugens en bedriegerijen, 

en op zijn obsessieve liefde voor zijn vriendin. 

De Bezige Bij, 2009. 485 blz. 

 

 
 

 Bei jnum,  Kees van  De of fers  

Een Nederlandse rechter worstelt tijdens het oorlogstribunaal 

van 1946-'47 in Tokio niet alleen met zijn juridisch geweten 

maar ook met zijn huwelijk. 

De Bezige Bij, 2014. 509 blz. 

 
 

 
 Bei jnum,  Kees van  Paradiso  

Een overspelige echtgenoot die op het punt staat om zijn 

huwelijk te beëindigen, wordt opgehouden door een 

dijkdoorbraak en de verdwijning van zijn vrouw. 

De Bezige Bij, 2008. 292 blz. 
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 Bei jnum,  Kees van  Een soort  fami l ie  

Het kost een kopieermachine-vertegenwoordiger en 

gescheiden man met een jong zoontje moeite om wat van zijn 

leven te maken, mede door schuldgevoel over een 

gebeurtenis in zijn jeugd. 

De Bezige Bij, 2010. 436 blz. 

 
 

 

 Berg,  Walter  van    

den 

Van dode mannen win je niet 

Een man vertelt hoe hij mede door alcoholgebruik kwam tot 

huiselijk geweld. 

De Bezige Bij, 2013. 206 blz. 

 

 
 

* 
 

Bergen,  Annegreet  

van 

Gouden jaren 

Gouden jaren vertelt het verhaal van de ongekende 

naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft 

veranderd. Het laat zien hoe compleet anders ons leven er 

een halve eeuw geleden uitzag en dat we rijker zijn geworden 

dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden. 

Atlas Contact, 2014. 352 blz. 

Geschiedenis 

 

 

 Bern lef ,  J .  Bui ten  is  het  maandag  

Een man die enige tijd in coma lag na een auto-ongeluk 

waarbij hij zijn vrouw verloor, probeert tijdens een verblijf in 

Nova Scotia zijn herinneringen te ordenen. 

Querido, 2008. 255 blz. 

 
 

 
 Bern lef ,  J .  De onzichtbare  jongen  

Pas als zijn jeugdvriend werkelijk onzichtbaar is geworden, 

ontdekt een man dat in diens familie een grote  tragedie wordt 

geheim gehouden. 

Querido, 2005. 188 blz. 
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 Bezaz,  Naima e l  Het  gelukssyndroom 

Een Marokkaans-Nederlandse jonge vrouw raakt in een 

ernstige depressie door het nieuws van de ongeneeslijke 

kanker die haar vriendin treft . 

Contact, 2008. 250 blz. 

 
 

* 
 

Boogers ,  Alex  Al leen  met  de  goden.  

De e l f ja r ige  Aaron  Bachman z ie t  op  een avond een 

man roer loos in  de  deuropen ing l iggen.  Z i jn  vader  

s taa t  met  geba lde vu is ten in  de  gang.  H i j  b ru l t  da t  

Aaron  naar  de  hu iskamer  moet  gaan.  De vader  be l t  

met  de  po l i t ie  en geef t  z ichze l f  aan.  

Zo  opent  deze  overwe ld igende coming -o f -age roman,  

waar in  A lex Boogers a l  z i jn  thema’s  laa t  

samenv loe ien :  vers toorde fami l ie re la t ies ,  l ie fde en 

ver la t ing,  vech ten om te  over leven,  schr i j ven  om te  

g roe ien.  Tege l i j k  i s  deze  on t roerende,  mees lepende 

ver te l l ing  een  zoektocht  naar  een  vader .  

U i tgever i j  Pod ium,  2015.  576  b lz .  

 

 

* Borst ,  Hugo  Ma 

Hartverscheurend boek van Hugo Borst over zijn 

dementerende moeder, l iefdevol en met veel gevoel 

geschreven. 

Lebowski, 2015. 192 blz. 

 

 

 

 

 

 Bosman,  Machie l  E l isabeth de F l ines :  Een onmogel i jke  l ie fde  in  de  

acht t iende eeuw  

Wanneer Elisabeth, de dochter van een steenrijke 

Amsterdamse koopman, ervandoor gaat met de knecht van 

haar vader, is dat het begin van een verbeten conflict . 

Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008. 158 blz. 
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Boterman,  Fr i ts  Dui tse daders  

Fr i t s  Bo terman concent reer t  z ich  in  deze  s tud ie  op  he t  

be le id  van de  Du i tse beze t ters ,  een  inva lshoek d ie  to t  

op  heden n ie t  in  z i jn  vo l le  breedte  is  be l i ch t .  Hoe 

hebben de  naz i ’ s  geprobeerd  Neder land  onder  

cont ro le  te  kr i jgen? Waarom z i jn  z i j  e r in  ges laagd 

dr iekwar t  van  de Neder landse joden naar  de 

vern ie t ig ingskampen af  te  voeren? Hoe hebben z i j  

Neder land economisch  geëxp lo i teerd? En in  hoever re  

s laagden de  Du i tse  beze t te rs  er in  Neder land  te  

naz i f i ceren?  

De Arbe iderspers ,  2015.  576  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Boudou,  Khal id  Het  schnitzelparad i js  

In een Marokkaans-Engels-Nederlandse woordenstroom 

brengt een jonge Marokkaan op humoristische wijze verslag 

uit van een poging zijn leven opnieuw vorm te geven door in 

de keuken van een aller-smerigst restaurant te gaan werken, 

alwaar hij in een hel op aarde belandt.  

Vassallucci, 2001. 290 blz. 

 

 
 

 Boyne,  John De jongen in  de gest reepte py jama  

In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader, een 

militair, naar een vreemde plek waar joodse mensen in 

gestreepte pyjama's achter een hek leven. 

Arena, 2009. 221 blz. 

 
 

 
 Boyne,  John Het  Winterpale is  

Een 82-jarige Rus beleeft de Russische Revolutie vanuit het 

standpunt van de gewone man. 

Arena, 2009. 414 blz. 

 

 
 Braam,  Conny  De handelsre iz iger  van de Neder landsche Cocaine 

fabr iek  

Een Engelse oorlogsveteraan en een Nederlandse 

leeftijdsgenoot, handelsreiziger van de Nederlandsche 

Cocaïne Fabriek in Amsterdam, die de Engelse troepen 

tijdens de Eerste Wereldoorlog ruimschoots cocaïne leverde, 

ontmoeten elkaar na de oorlog. 

Nieuw Amsterdam, 2009. 416 Blz. 
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Bri js ,  Stefan  De engelenmaker  

En embryo loog  gaat  b i j  z i jn  pog ingen een mens te  

k lonen to t  het  u i te rs te .  

A t las ,  2005.  428  b lz .  

 

 
    

* Bri js ,  Stefan  Maan en zon  

Curaçao,  1961.  Op een sep temberoch tend laa t  

tax ichauf feur  Roy Tromp z i jn  twaa l f ja r ige  zoon Max 

ach ter  in  de  k las  van broeder  Dan ie l .  Max b l i j k t  een  

ta lentvo l le  jongen d ie  ervan  droomt  om onderw i jzer  te  

worden.  Broeder  Dan ie l ,  ze l f  e en  k ind  van  he t  e i land ,  

w i l  hem daarb i j  he lpen.  Veer t ig  jaar  la ter  i s  er  van d ie  

d room n ie ts  te rech tgekomen en  ver t rekt  Max 

onverwacht  naar  Neder land ,  m issch ien we l  voorgoed.  

Tegen de  ach tergrond van  een gemeenschap d ie  

gevangen is  tussen t rad i t ie  en vern i euwing,  tussen 

v roeger  en  nu ,  i s  Maan en  zon een genera t ie roman 

over  a fkomst  en  a rmoede,  eer  en  bedrog  –  een  

verhaa l  over  vaders  en  zonen en  de  z ie l  van een 

e i land.  

A t las  Contact ,  2015.  288  b lz .  

 

 

    

 Brokken,  Jan  In  het  hu is  van de d ichter  

Het levensverhaal van de Russische, naar Nederland 

gevluchte klassieke pianist Youri Egorov (1954-1988).  

Atlas, 2008. 381 blz. 

 

 
 

 Brokken,  Jan  De vergeld ing  :  een  dorp in  t i jden van oor log  

Wie legde op 10 oktober 1944 in Rhoon, onder de rook van 

Rotterdam, een onder stroom staande elektriciteitsdraad over 

de weg, waardoor een Duitse soldaat gedood werd?  

Atlas Contact, 2013. 382 blz. 
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* 
 

Brokken,  Jan  De kozakkentu in  

In  De Kozakkentu in  beschr i j f t  Jan Brokken de  

b i j zondere  vr iendschap tussen A lexander  von  Wrange l  

en  F jodor  Micha j lov i t s j  Dos to jevsk i .  H i j  beg in t  z i jn  

verhaa l  in  1849 in  S in t -Petersburg wanneer  de  jonge 

A lexander  een  groep ar res tan ten  voorb i j  z ie t  komen,  

op  weg naar  he t  vuurpe lo ton .  Een van  hen is  

Dosto jevsk i ,  toen a l  een bekende en  door  A lexander  

bewonderde schr i j ver .  Dos to jevsk i  on t loop t  de 

zwaars te  s t ra f ,  maar  k r i jg t  ja ren lange dwangarbe id  in  

S iber ië  opge legd .  A lexander  word t  na  z i jn  op le id ing  

benoemd to t  o f f i c ie r  van  jus t i t ie  in  Semipa la t insk ,  een  

s tad je  in  he t  zu idwesten  van  S iber ië .  Daar  ontmoet  h i j  

Dos to jevsk i ,  d ie  dan  ne t  is  v r i jgekomen.  Tussen  

A lexander  en de  e l f  jaar  oudere  schr i j ve r  on ts taat  een  

hech te  vr iendschap.  

A t las  Contact ,  2015.  320  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Brouwers,  Jeroen Datumloze dagen  

Een man kijkt vol zelfkritiek terug op de relatie met zijn 

overleden zoon. 

Atlas, 2007. 190 blz. 

 

 
 

 Brouwers,  Jeroen  Het  hout  

Een broeder is getuige van seksueel misbruik en vernedering 

van jongens in een pensionaat bij een 

mannenkloostergemeenschap, maar zwijgt hierover net als 

iedereen. 

Atlas Contact, 2014. 282 blz. 

 
 

 

    

 Burnier ,  Andreas  De wereld  is  van  g las  

Een vrouw schrijft lange brieven aan een onbekende en 

daardoor denkbeeldige rabbijn, waarin zij vertelt over zichzelf 

en een aantal meningen weergeeft en waarbij ook haar afkeer 

van de moderne westerse samenleving tot uiting komt.  

Meulenhoff, 1997. 239 blz. 
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 Buwalda,  Peter  Bonita  Avenue  

De kinderen van een gevierde wetenschapper treden niet 

bepaald in zijn voetsporen. 

De Bezige Bij, 2010. 542 blz. 

 

 
 

 Campert ,  Remco  Een l ie fde  in  Par i js  

Een gearriveerd schrĳver in Parĳs wordt onverwacht 

geconfronteerd met zĳn verleden . 

De Bezige Bij, 2004. 160 blz. 

 

 
 

 Campert ,  Remco  Het  sat i jnen hart  

Het bericht van het overlijden van een jeugdliefde heeft grote 

gevolgen voor een oudere beeldend kunstenaar. 

De Bezige Bij, 2006. 189 blz. 

 

 
 

 Carrasco,  Jesus  De vlucht 

Een jongen vlucht voor het gezin waarin hij leeft en voor de 

autoriteiten. De enige mens die hij vertrouwt, is een 

geitenhoeder die hij onderweg ontmoet. 

Meulenhoff, 2013. 206 blz. 

  
 

 Cat ton ,  Eleanor  Al wat schittert 

Aangetrokken door de goudkoorts in Nieuw-Zeeland belandt 

een jonge Schot in 1866 vrijwel direct na zijn aankomst in een 

geheime bijeenkomst van twaalf mannen die proberen enkele 

raadselachtige misdrijven te ontrafelen die op een en dezelfde 

dag hebben plaatsgevonden. 

Anthos, 2014. 832 blz. 

 

 
 

 Chang,  Jung  De keizerin 

De Biografie van de Chinese keizerin Cixi (1835-1908) 

Boekerij, 2013. 543 blz. 
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 Choy,  Wayson  De pioenroos  

Drie kinderen groeien in de jaren dertig in Canada op in een 

familie van Chinese migranten en ervaren hoe het is om te 

leven tussen twee culturen. 

De Vliegende Hollander, 2009. 271 blz. 

 
 

 
 C laudel ,  Phi l ippe  Het  verslag  van Brodeck  

Een oorlogswees wordt nooit helemaal geaccepteerd in een 

Frans dorp. Jodenvervolging. 

De Bezige Bij, 2008. 333 blz. 

 

 
 

 Claudel ,  Phi l ippe  Het  k le ine  meis je  van meneer  L inh  

Een oude man ontvlucht met zijn enkele weken oude 

kleindochter zijn door oorlog verscheurde land in Zuid-Oost 

Azië om nieuw houvast te zoeken in een grote westerse stad.  

De Bezige Bij, 2005. 142 blz. 

 
 

 
 C leave,  Chr is  K le ine  Bi j  

Een illegale Nigeriaanse vluchtelinge gaat in Engeland de 

confrontatie aan met het westen en met haar verleden. 

Prometheus, 2009. 279 blz. 

 

 
 

    
 

 Coelho,  Paulo  Br ida  

Een Ierse secretaresse komt op haar zoektocht naar de zin 

van het leven in aanraking met hedendaagse hekserij. 

De Arbeiderspers, 2008. 238 blz. 

 

 
 

 Coelho,  Paulo  De winnaar  s taat  a l leen  

Een afgewezen Russische miljardair wreekt zich op zijn ex in 

de Franse badplaats Cannes, waar op dat moment het 

filmfestival wordt gehouden. 

De Arbeiderspers, 2009. 423 blz. 
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 Coever ing ,  R icus 

van de  

Sneeuweieren  

Een kippenboer en zijn vrouw uit een Brabants kerkdorpje 

adopteren een jongetje uit Ghana. Hij groeit op als een 

intelligente, maar eenzelvige jongen, die botst met zijn vader.  

Van Gennep, 2007. 175 blz. 

  
 

    

 Couperus,  L .  Van oude mensen,  de d ingen d ie  voorb i jga an 

Een oude Haagse vrouw en haar vroegere minnaar hebben 

zestig jaar geleefd in de schaduw van een door beiden 

begane misdaad in Indië. 

Querido, 1906. 250 blz. 

  
 

 Crout ier ,  A lev  

Lyt le  

Zeven huizen  

Een beschrijving van de levens van vier generaties vrouwen in 

Turkije en de veranderingen die Turkije in de twintigste eeuw 

doormaakte. 

Luitingh-Sijthoff, 2001. 269 blz.  

  
 

 D ierendonck ,  

Stefan van  

En het  regende brood  

Mede door een allergische reactie op de hostie raakt een 

jonge priester in een diepe geloofscrisis. 

Rap, 2012. 249 blz. 

 

 
 

 D iome,  Fatou  De golven van de oceaan  

Een uit Sénégal afkomstige intelligente jonge vrouw vestigt 

zich in Frankrijk; voor haar familie is ze een rijke vrouw, maar 

in Frankrijk heeft ze geen enkel aanzien. 

Sirene, 2004. 216 blz. 

 
 

 
 D is ,  A .  van   Ik  kom terug  

Een man probeert te achterhalen wat zijn bejaarde moeder 

altijd voor hem verborgen hield. 

Uitgeverij Augustus, 2014. 284 blz. 
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 D is ,  A .  van   T ikkop 

Een Zuid-Afrikaanse en een Nederlandse man, veertig jaar 

geleden betrokken bij het verzet tegen de Apartheid, halen 

hun banden weer aan. 

Augustus, 2010. 221 blz. 

 
 

 
 D is ,  A .  van   De wandelaar  

Wanneer een 60-jarige Nederlandse rentenier in Parijs 

opeens een straathond in huis krijgt, leert hij tijdens 

wandelingen met het dier het andere Parijs kennen, een stad 

vol daklozen, junkies, bedelaars en vooral talloze illegalen. 

Zijn geweten gaat opspelen. 

Augustus, 2007. 218 blz. 

 

 

* Doerr ,  Anthony  Als je  het  l ic ht  n iet  kunt  z ien  

De jonge Mar ie -Laure is  b l ind .  Ze woont  met  haar  

vader  in  Par i j s  naast  he t  Natuurh is tor isch  Museum,  

waar  h i j  werk t  a ls  cura tor .  A ls  Mar ie -Laure twaa l f  i s ,  

bezet ten de naz i ’ s  Par i j s  en  vader  en  doch ter  v luch ten 

naar  he t  Bre tonse  Sa in t -Ma lo .  Ze hebben de  groo ts te  

en  meest  waardevo l le  scha t  van  he t  museum 

meegenomen.  In  een  Du i ts  m i jns tad je  g roe i t  Werner  

P fenn ig  op  in  een weeshu is  samen met  z i jn  jongere  

zus je  Jut ta .  Werner  be land t  b i j  de H i t le r jugend en  

wordt  vervo lgens  naar  het  f ront  ges tuurd .  V ia  Rus land  

komt  h i j  tens lo t te  in  Sa in t -Ma lo  terecht ,  waar  z i jn  

verhaa l  en  da t  van  Mar ie -Laure  samenkomen.   

The House o f  Books ,  2015.  544  b lz .  

 

    

 Donoghue ,  Emma Kamer  

Een 5-jarige jongen heeft jarenlang met zijn moeder 

opgesloten gezeten en moet na zijn bevrijding leren hoe het er 

in de wereld aan toe gaat. 

Mouria, 2010. 333 blz. 

  
 

 Dorreste in ,  Renate  De Leesclub  

De avonturen van zeven leesclubvriendinnen van middelbare 

leeftijd die een literaire cruise langs de Schotse kust maken 

onder leiding van hun lievelingsschrijver. 

Contact, 2010. 159 blz. 
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 Dorreste in ,  Renate  Mi jn  zoon heef t  een seksleven en  ik  lees  mi jn  

moeder  Roodkapje  voor  

Een bijna vijftigjarige vrouw wordt erg op de proef gesteld als 

ze naast de problemen met haar puberkinderen en haar 

menopauze ook nog de zorg krijgt voor haar dementerende 

moeder. 

Contact, 2006. 302 blz. 

 

 
 

    
 

 Dorreste in ,  Renate  De st iefmoeder  

Een bekende quilster vormt al twaalf jaar met haar man en 

zijn dochter een (stief)gezin. Door een aantal misverstanden 

en gebeurtenissen lijkt de schijnbare harmonie voorgoed 

verdwenen. 

Podium, 2011. 221 blz. 

 

 
 

 Dorreste in ,  Renate  Verborgen gebreken  

Tĳdens een vakantieverblĳf van een gezin in Schotland komt 

een lawine van schokkende gebeurtenissen los. 

Contact, 2004. 237 blz. 

 

 
 

 Dorreste in ,  Renate  Weerwater  

Als de wereld vergaat, op Almere na, doet de schrijfster 

verslag van alle pogingen om te overleven.. 

Uitgeverij Podium, 2015. 301 blz. 

 

 
 

 Durlacher ,  Jessica  De dochter  

Als een joodse jonge vrouw haar vriend plotseling in de steek  

laat blijft hij met veel vragen 

zitten. 

De Bezige Bij, 2000. 278 blz. 

 
 

 
 Durlacher ,  Jessica  De held  

Nadat de joodse vader van een vrouw is overleden, worden zij 

en haar gezin slachtoffer van een aanranding en een 

nachtelijke gewapende overval. 

De Bezige Bij, 2010. 320 blz. 
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 Eco,  Umberto  De begraafplaats  van Praag  

Een verzonnen hoofdpersoon maakt ware gebeurtenissen ui t 

de 19e eeuw aan den lijve mee. 

Prometheus, 2011. 493 blz. 

 

 
 

 Eggers ,  Dave  De cirkel 

Een jonge vrouw krijgt een baan bij het grootste ICT-bedrijf ter 

wereld; na verloop van tijd begint ze te twijfelen aan de 

werkwijze van het concern. 

Lebowski Publishers, 2013. 445 blz. 

 

 
 

 Emmer ,  Piet  &  Jos 

Gommans 

Rijk aan de rand van de wereld 

In een vergeten uithoek van het Euraziatische continent weten 

de Nederlanden zich in de zeventiende eeuw op te werpen als 

centrum van de wereldzeeën. 

Uitgeverij Bert Bakker, 2012. 542 blz.  

Geschiedenis 

 

 

    
 

 Enquist ,  Anna  Kwartet  

De leden van een strijkkwartet ervaren dat de helende kracht 

van muziek niet opgewassen is tegen de misdaad. 

De Arbeiderspers, 2014. 269 blz. 

 

 
 

 Enquist ,  Anna  De thu iskomst  

Het leven van Elizabeth Batts (1741-1835), de vrouw van de 

beroemde ontdekkingsreiziger James Cook. 

De Arbeiderspers, 2005. 415 blz. 

 

 
 

 Enquist ,  Anna  De verdovers  

Als een psychiater na het verlies van zijn vrouw zijn praktijk 

hervat, krijgt hij via een student te maken met het dilemma 

tussen het doorvoelen en benoemen versus het verdoven van 

pijn. 

De Arbeiderspers, 2011. 309 blz. 
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 Enquist ,  Per  Olov  De ui t tocht  der  muzikanten  

In het barre noorden van Zweden aan het begin van de 20e 

eeuw groeit de stakingsbereidheid van de houtarbeiders door 

de bikkelharde opstelling van de zagerij -eigenaren. 

Anthos, 2008. 315 blz. 

 
 

 
 Enter ,  Stephan Gr ip  

Vier alpinisten die in hun studententijd in de Noorse Lofoten 

enkele klimtochten gemaakt hebben, komen na twintig jaar 

bijeen voor een reünie. 

Van Oorschot, 2011. 183 blz. 

 

 
 

 Enter ,  Stephan Spel  

Een gevoelige en intelligente jongen beleeft de groei naar 

volwassenheid intens. 

Van Oorschot, 2007. 269 blz. 

 

 
 

* 
 

Fasseur,  Cees  Eigen meester ,  n iemands knecht  

Pie ter  S joerds  Gerbrandy (1885 -1961)  was min is ter -

p res ident  in  de  moe i l i j ks te  per iode  van  de 

Neder landse gesch ieden is ,  van 1940 to t  1945.  A ls  

hoo fd  van  het  kab ine t  in  ba l l ingschap in  Londen 

we igerde  h i j  z ich  neer  te  leggen b i j  de gedachte  dat  

Neder land vers lagen zou  z i jn .  U i tgever i j  Ba lans,  2014.  

580  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Februar i ,  Mar jo l i jn  De l i tera i re  kr ing 

De leden van een boekenclub worden door de verschijning 

van een roman van een oud-plaatsgenoot hardhandig aan een 

schandaal uit het verleden herinnerd. 

Prometheus, 2007. 253 blz. 

 
 

 
* Ferrante ,  E lena  De genia le  vr iendin  

'De  gen ia le  vr iend in '  ver te l t  d e gesch ieden is  van  twee 

v rouwen en  hun levens lange vr iendschap.  Ze groe ien  

samen op,  maar  hun  levens  ver lopen gehee l  

versch i l lend.   

Were ldb ib l io theek ,  2015.  344  b lz .  
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 Fitch, Janet Witte oleander 

Wanneer haar moeder wegens moord een levenslange 

gevangenisstraf moet uitzitten, groeit een tienermeisje in 

Californië op in verschillende pleeggezinnen. 

De Bezige Bij, 2000. 450 blz. 

 

 

 Flanagan ,  R ichard  De smal le  weg  naar  het  verre noorden  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog moet een Australische arts 

de uitgeputte krijgsgevangenen die aan de Birma-spoorweg 

werken overeind houden. 

De Bezige Bij, 2014. 388 blz. 

 
 

 

 Foer,  Jonathan 

Safran  

Al les  is  ver l icht  

Een jonge joods-Amerikaanse schrijver gaat op zoek naar 

sporen van zijn familie op het Oekraïnse platteland.  

Anthos, 2002. 301 blz. 

 

 
 

 Foer,  Jonathan 

Safran  

Extreem lu id  & ongeloof l i jk  d ichtbi j  

Wanneer een 9-jarige jongen in New York op zoek gaat naar 

informatie over zijn vader, die bij de aanslag op 9 september 

2001 is omgekomen, vindt hij iets anders dan hij verwachtte. 

Anthos, 2005. 346 blz. 

  
 

 Franck,  Ju l ia  De middagvrouw 

Na alle ontberingen van de Tweede Wereldoorlog samen te 

hebben overleefd laat een vrouw in 1945 haar zevenjarige 

zoon alleen achter op een klein station in Vorpommern. 

Wereldbibliotheek, 2008. 382 blz. 

 

 
 

    
 

 F redr iksson,  

Mar ianne  

Het  myster ie  

Als een journaliste tijdens een boswandeling nabij haar 

zomerhuisje het lijk van een jonge vrouw ontdekt, raakt zij 

geheel uit balans, vooral door het feit dat zij en de jonge 

vrouw ongelofelijk op elkaar lijken. 

De Geus, cop. 2007. 249 blz. 
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 F redr iksson,  

Mar ianne  

Het  raadsel  van de l i efde  

De liefde tussen een op feiten gerichte wetenschapper en op 

intuïtie vertrouwende verpleegster wordt geplaagd door veel 

onderling onbegrip. 

De Geus, 2005. 381 blz. 

 
 

 
    

 
    

 
 F rench,  N icci  Ver loren  

Op een klein Waddeneiland voor de Engelse kust gaat een 

moeder wanhopig op zoek naar haar verdwenen vijftienjarige 

dochter. 

Anthos, 2006. 293 blz. 

 
 

 
    

 
* 

 

Gal id i ,  Roldaan e l  

 

Hoe ik  ta lent  voor het  leven kreeg  

Semmier  Kar iem v luch t  u i t  I rak .  Zeven jaar  van  

honger ,  verdwa len  en  angs t  la te r  land t  h i j  op  

Sch ipho l .  H i j  v raag t  as ie l  aan .  Wat  h i j  n ie t  weet  i s  da t  

h ie rmee he t  langs te  wachten  van  z i jn  leven  beg in t ,  in  

he t  as ie lzoekerscent rum,  een  wachtkamer  d ie  h i j  dee l t  

met  v i j fhonderd anderen .  In tussen bes tudeer t  

Semmier  he t  land  waar  h i j  m issch ien  oo i t  dee l  van  u i t  

mag maken,  maar  ook  a l  verb l i j f t  h i j  e r  nu ,  h i j  b l i j f t  

een  bu i tens taander .  

De Vr i je  U i tgevers ,  2016.  472  b lz .  

 

 

 

 Garner ,  Helen  De logeerkamer  

Als een vrouw van in de zestig een terminaal zieke vriendin te 

logeren krijgt, blijkt deze een dubieuze alternatieve 

behandeling te ondergaan. 

De Bezige Bij, 2008. 164 blz. 
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 Gelder ,  Roelof  van  Naar  het  aards paradi js  –  Het  rusteloze  leven van 

Jacob Roggeveen  

De on tdekker  van  Paase i land  was geen zeeman,  maar  

een  gepromoveerd  ju r is t  op  leef t i jd  en een vermogend 

man.  Toch bes loo t  h i j  een  exped i t ie  te  ondernemen op 

zoek  naar  het  Onbekende Zu id land,  een  groot  en  

myth isch cont inent  in  de St i l le  Oceaan.  

Ba lans ,  2012.  335  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Gerr i tsen,  Esther  Dorst  

Een moeder en een dochter die elkaar lang niet hebben 

gezien, komen elkaar tegen op straat. Dan vertelt de moeder 

dat zij ongeneeslijk ziek is en niet lang meer heeft. 

De Geus, 2012. 216 blz. 

 
 

 
    

 Gerr i tsen,  Esther  Roxy 

Een jonge vrouw wordt door de dood van haar man e ́n diens 

minnares plotseling uit haar angstige, gei ̈soleerde en 

beschermde leven getrokken. 

De Geus, 2014. 224 blz. 

 
 

 
 Gerr i tsen,  Esther  Superdui f  

Het leven valt een elfjarig, wat ouwelijk meisje is zwaar, maar 

dan krijgt ze een vrolijk vriendinnetje. 

De Geus, 2010. 189 blz. 

 

 
 

 Gerr i tsen,  Te ss De zondares  

Een pathologe en een rechercheur proberen de brute moord 

op twee nonnen op te lossen door verband te veronderstellen 

met een zaak aan de andere kant van de wereld.  

The House of Books, 2004. 320 blz. 
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 G iordano,  Paolo  De eenzaamheid van de pr iemgeta l len  

De levens van een door een ski-ongeluk getekend meisje en 

een hyperintelligente jongen met een zwakbegaafd, doo r zĳn 

toedoen verdwenen tweelingzusje, kruisen elkaar op de 

middelbare school; een bĳzondere vriendschap ontstaat 

waarin priemgetallen een grote rol spelen. 

Cargo, 2009. 318 blz. 

 

 
 

 G iordano,  Paolo  Het  mensel i jk  l ichaam  

Alessandro, legerarts in Afghanistan met een beladen 

verleden, kiest voor een avontuurlijk leven in vijandelijk 

gebied. 

De Bezige Bij, 2013. 350 blz. 

 
 

 
 G iphart ,  Ronald  Harem 

Rijke roman van de auteur van o.a. 'Ik ook van jou' en 

'Phileine zegt sorry'. Over de vloek en zegeningen van het 

vaderschap, hedonisme, de kracht van woord en beeld, en 

schrijverschap. 

Uitgeverij Podium, 2015. 382 blz. 

 

 
 

 G last ra  van Loon,  

Kare l  

De onzichtbaren 

In een Thais kamp voor vluchtelingen uit Birma vertelt een 

blinde man een westerse bezoeker over zijn leven en zijn 

vlucht waarbij hij zijn vrouw en ongeboren kind verloor.  

Veen, 2003. 256 blz. 

  
 

 G last ra  van Loon,  

Kare l  

De passievrucht  

Als een man verneemt dat hij onvruchtbaar is, vraagt hij zich 

af wie de vader is van het kind van zijn  (inmiddels overleden) 

vriendin. 

Pandora, 2006. 238 blz. 

 
 

 
 
* 

 

Goemans,  Anne-

Gine 

 

Honolulu  King  

Hono lu lu  K ing  is  een  op  ware fe i ten geïnsp i reerd  

verhaa l  over  een  Ind ische man,  ge tekend door  z i jn  

oor logsver leden.  Wanneer  h i j  een  gehe im opb iech t  in  

de  loge  van  de  vr i jmetse la r i j ,  s te l t  h i j  z i jn  broeders  

voor  een  groo t  d i lemma.  Mogen vr i jmets e laars  met  

hun  gehe imhoud ingsp l ich t  een misdaad verzw i jgen?  

Ambo/Anthos,  2015.  347  b lz .  
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 Goldschmidt ,  

Saskia  

De hormoonfabr iek  

Een oude man kijkt terug op zijn loopbaan als directeur van 

een fabriek van hormoonpreparaten in het zuiden van 

Nederland waarin hij weinig last van scrupules binnen en 

buiten zijn bedrijf had. 

Cossee, 2012. 287 blz. 

 
 

 

* 
 

Groen,  Hendr ik  Pogingen iets  van het  leven te  maken  

Hendr ik  Groen mag dan oud z i jn ,  h i j  i s  nog lang  n ie t  

dood en n ie t  van  p lan  z ich eronder  te  la ten k r i jgen.  In  

kor te ,  ogensch i jn l i j k  lucht ige ,  maar  voora l  openhar t ige  

dagboekf ragmenten  laa t  Hendr ik  Groen u  een jaar  

lang  mee leven met  a l le  ups  en  downs van  he t  leven in  

een  verzorg ingshu is  in  Amsterdam -Noord.   

Meu lenhof f ,  2015.  328  b lz .  

 

 

 Grøndahl ,  Jens 

Chr ist ian  

Dat  weet  je  n iet  

Als hun enige dochter thuiskomt met een Pakistaanse vriend, 

proberen een Deense advocaat en zijn Engelse vrouw 

krampachtig te bewijzen dat diens achtergrond niet belangrijk 

voor hen is. 

Meulenhoff, 2010. 203 blz. 

 
 

 

 Grøndahl ,  Jens 

Chr ist ian  

De t i jd  d ie  nodig  is  

Het bericht dat haar tienerzoon een buitenlandse jongen heeft 

mishandeld brengt bij een succesvolle Deense architecte de 

herinnering op gang aan de keuzes die ze in haar leven 

gemaakt heeft. 

Meulenhoff, 2008. 319 blz. 

 

 
 

    
 

 Grunberg ,  Arnon  De man zonder z iekte  

Een naïeve architect reist twee keer voor een project naar het 

Midden-Oosten en raakt beide keren in de problemen. 

Nijgh & Van Ditmar, 2012. 221 blz. 
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 Grunberg ,  Arnon  T i rza  

Op de avond van het eindexamenfeestje van zijn 

lievelingsdochter Tirza verliest de wat saaie Jörgen 

Hofmeester definitief de controle over zijn leven.  

Nijgh & Van Ditmar, 2006. 430 blz. 

 

 
 

 Gussinklo ,  Wessel  

te  

Zeer  helder  l icht   

Eind jaren zestig raakt een aan lager wal geraakte man (31) 

hopeloos verliefd op een 19-jarige studente uit een keurige 

rijke familie. 

Koppernik, 2014. 239 blz. 

 
 

 
 Haasse,  Hel la  S .  Fenr i r :  een lang weekend in  de  Ardennen  

De pianiste Edith Waldschade onderbreekt haar tournee 

omdat er rond het afgelegen landgoed in de Ardennen dat ze 

met haar zuster bewoont, vreemde zaken aan de hand zijn. 

Een familiedrama ontvouwt zich. 

Querido, 2000. 163 blz. 

 

 
 

 Hart ,  Kees ‘ t  Teatro  Ol impico  

Een toneelstuk mogen spelen in het historische Taetro 

Olimpico maakt de ijdelheid van twee theatermakers los. 

Em. Querido's Uitgeverij BV, 2014. 221 blz. 

 

 
 

 Hart ,  Maarten  ‘ t  Magdalena  

Langverwachte roman. Na de dood van zijn moeder in 2012 

schrijft 't Hart voor het eerst uitgebreid over zijn moeder, haar 

eigenaardigheden en haar onwrikbare geloof. 

De Arbeiderspers, 2015. 224 blz. 

 
 

 
 Hart ,  Maarten  ‘ t  Lot te  Weeda 

Een jonge vrouw fotografeert in een Zuid-Hollands dorp een 

aantal inwoners voor een fotoboek. Kort daarna beginnen de 

geportretteerden een voor een dood te gaan.  

De Arbeiderspers, 2004. 270 blz. 
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 Hart ,  Maarten  ' t  Ver lovingst i jd  

De vriendschap van twee jeugdvrienden uit Maassluis wordt 

op de proef gesteld als de een ook als ze studeren in Leiden 

vriendinnen blijft afpakken van de ander.  

De Arbeiderspers, 2009. 303 blz. 

  
 

 Hemmerechts ,  

Kr is t ien  

Haar  b loed  

Twee vrienden, een eenzaat met een fascinatie voor bloed en 

overtuigd van de uniciteit van de mens, de ander een 

charmeur die graag in groepen verkeert, krijgen beiden een 

relatie met een meisje dat getroffen wordt door een 

bloedziekte. 

De Geus, 2012. 253 blz. 

 

 
 

 Hemmerechts ,   

Kr is t ien  

De vrouw die de honden te eten gaf. 

Het verhaal van de vrouw en medeplichtige van een Vlaamse 

kinderverkrachter en –moordenaar. 

De Geus, 2014. 248 blz. 

 

 
 

 He i jden,  A .  F .  Th.  

van der  

Tonio  :  een  requiemroman .  

Roman ter nagedachtenis aan de 21-jarige zoon van de 

auteur die in 2010 omkwam bij een verkeersongeluk.  

De Bezige Bij, 2011. 632 blz. 

 

 
 

 Hertmans,  Stefan  Oorlog en terpentijn 

Portret van de grootvader van de Vlaamse schrijver als 

soldaat in de Eerste Wereldoorlog en als kunstenaar. 

De Bezige Bij, 2013. 333 blz. 

 

 
 

 Hoes,  Isa  Toen ik  je  zag  

Persoonlijk relaas van de Nederlandse actrice en schrijfster 

over haar relatie met haar man, acteur en musicus Antonie 

Kamerling, die in 2010 zwaar depressief een einde aan zijn 

leven maakte. 

Artemis& Co, 2013. 278 blz. 
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 Hof fman,  A l ice  De duivenhoudsters .   

De levens van vier heel verschillende joodse vrouwen komen 

samen in het beleg van Masada rond 70 n.Chr. 

Orlando, 2012. 508 blz. 

 

 
 

 Hossein i ,  Khaled  Duizend schi t terende zonnen.  

Tegen de achtergrond van Afghanistan vanaf 1960 tot nu 

(vooral de roerige tijden van de Sovjet-overheersing en de 

Taliban-dictatuur) ontrollen zich de levens van twee vrouwen.  

De Bezige Bij, 2007. 396 blz. 

  
 

 Hossein i ,  Khaled  En uit de bergen kwam de echo 

Pari wordt afgestaan aan een rijke kinderloze vrouw in Kabul, 

die haar al snel meeneemt naar Parijs. Pas na de dood van 

haar moeder ontdekt ze wie haar echte familie in Afghanistan 

is. 

De Bezige Bij, 2013. 415 blz. 

 
 

 

 Hossein i ,  Khaled  De v l iegeraar  

Een Afghaanse vluchteling in de Verenigde Staten wordt 

geconfronteerd met het verleden toen hij als kind een hechte 

band had met de zoon van zijn huisbediende, totdat een 

gruwelijk voorval hen voorgoed uit elkaar dreef.  

De Bezige Bij, 2007. 350 blz. 

 

 
 

 Hu i jsen ,  Coos  Nederland en  het  verhaal  van  Oranje  

In  Neder land en  he t  verhaa l  van Oran je  schets t  Coos 

Hu i jsen  de  aard en beteken is  van  he t  langdur ig  

huwe l i j k  tussen Neder land en  

de  Oran jes ,  een  gesch ieden is  d ie  te ruggaat  to t  Wi l lem 

van Oran je .  

Ba lans ,  2012.  528  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Ivey,  Eowyn Kind van sneeuw 

Een kinderloos echtpaar ontmoet in het Alaska van rond 1920 

een weesmeisje dat zich meer thuis voelt in het winterse bos 

dan in een warm huis. 

Artemis, 2012. 383 blz. 
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 Jansen,  Suzanna  Het  pauperparadi js  :  een fami l iegeschiedenis  

Aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis beschrijft 

een journaliste anderhalve eeuw Nederlandse armoede en wat 

daar aan gedaan werd, te beginnen met het 

heropvoedingexperiment in Veenhuizen in Drenthe. 

Balans, 2008. 255 blz. 

 
 

 

 Jansen,  Marc  Grensland –  een  geschiedenis  van Oekraïne  

De opmerke l i j ke  gesch ieden is  van  Oekraïne .  

U i tgever i j  G .A.  van Oorschot ,  2014.  269  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 
    

 Japin ,  Arthur  Een schi t terend gebrek  

Relaas van de eerste grote liefde van Giacomo Casanova 

(1725-1798) als 17-jarige voor een meisje van 14. 

De Arbeiderspers, 2003. 239 blz. 

 

 
 

 Japin ,  Arthur  Maar bui ten  is  het  feest  

Wanneer een beroemde theaterpersoonlijkheid een 

rechtszaak aanspant om een jong meisje uit handen van een 

verkrachter te houden, dreigen de geheimen uit haar eigen 

verleden openbaar te worden. 

De Arbeiderspers, 2012. 311 blz. 

 
 

 

 Japin ,  Arthur  De overgave  

Het leven van een oude Amerikaanse vrouw in het 19e 

eeuwse Texas is getekend door een overval op haar 

pioniersfamilie door indianen. 

De Arbeiderspers, 2007. 366 blz. 

 
 

 
 Japin ,  Arthur  Vaslav  

Het levensverhaal van de legendarische balletdanser Vaslav 

Nijinsky (1890-1950), die in 1919 plotseling stopte met 

dansen. 

De Arbeiderspers, 2010. 374 blz. 
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* 
 

Japin ,  Arthur  De gevleugelde  

Alber to  Santos -Dumont  groe i t  op  in  de  a fge legen 

b innen landen van  Braz i l ië .  H i j  d roomt  ervan te  kunnen 

v l iegen zoa ls  de  he lden  in  de  boeken van  Ju les  Verne .  

Wanneer  h i j  on tdek t  da t  hun  avonturen verzonnen 

z i jn ,  leg t  h i j  z ich  daar  n ie t  b i j  neer .  H i j  ve r t rek t  naar  

Par i j s ,  ze t  de werke l i j khe id  naar  z i jn  hand,  en wordt  

de  eers te  mens d ie  door  de  wo lken nav igeer t .  

De  Arbe iderspers ,  2015.  320  b lz .  

 

 

 Jensen,  St ine  Dokter  Jazz  

Een jonge vrouw is geïntrigeerd door het verleden en de 

mysterieuze dood van haar oom die in Kopenhagen een door 

islamitische vrouwen drukbezochte privépraktijk had voor 

hersteloperaties van het maagdenvlies. 

Anthos, 2009. 245 blz. 

 
 

 

 Jonasson ,  Jonas De 100- jar ige  man d ie  u i t  het  raam k lom en 

verdween 

Op zijn honderdste verjaardag ontvlucht een man het door 

hem zo gehate bejaardencentrum en ontvreemdt bij het 

busstation een zware koffer die gevuld blijkt te zijn met zwart 

geld. 

Signatuur, 2011. 358 blz. 

 

 
 

* 
 

Jong,  J .J .P .  de  De terugtocht  

Een kopp ig  Neder land  kon tussen 1945 en  1950 geen 

a fs tand  doen van  z i jn  ko lon ie .  Dat  i s ,  ook  onder  

h is tor ic i ,  nog a l t i jd  een  brede over tu ig ing .  Maar  de 

conc lus ie  van  J .J .P.  de  Jong is  grensver leggend.  H i j  

neemt  n ie t  a l leen  a fsche id  van  Ind ië ,  maar  ook van 

ve le  mythes.  De terug tocht  i s  een  fasc inerend re laas  

van  he t  zoeken naar  een  op loss ing  tegen een a l les  

saboterende oppos i t ie  in ,  en  da t  aan be ide  kan ten .  

Over  a l les  heen lag  daarb i j  de  s lagschaduw van de 

Indones ische Revo lu t ie .  

U i tgever i j  Boom,  2015.  380  b lz .  

Gesch ieden is  
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 Kamphuis ,  Marco  Een rusteloos leven  

Als een getrouwde vrouw hopeloos verliefd wordt op een 

docent filosofie, lijkt de relat ie weinig perspectief te hebben. 

Wereldbibliotheek, 2006. 287 blz. 

 
 

 Kat ,  Ot to  de  Bericht uit Berlijn 

Via zijn dochter krijgt een Nederlandse diplomaat in de 

Tweede Wereldoorlog geheime informatie. 

Van Oorschot, 2012. 205 blz. 

 

 
 

 Kei lson ,  Hans In  de  ban van de tegenstander  

Autobiografisch relaas door een Duits/joodse man over zijn 

gevoelens ten opzichte van het nationaal-socialisme..  

Van Gennep, 2009. 239 blz. 

 

 
 

 Kessels ,  Mar ie  Ruw 

Een jonge vrouw raakte na een ongeval blind en moet 

proberen om met deze zware beperking toch een soort van 

bewegingsvrijheid te hervinden.  

De Bezige Bij, 2009. 206 blz. 

 

 
 

 Keulen,  Mensje  

van 

De gelukkige  

Een vrouw, die op zeer jonge leeftijd met een veel oudere 

man getrouwd is, stort zich op latere leeftijd in een 

gepassioneerde verhouding met een leeftijdgenoot, welke 

echter verziekt wordt door het perverse spel van haar 

echtgenoot. 

Atlas, 2001. 237 blz. 

 

 
 

 Keulen,  Mensje  

van 

L iefde  heef t  geen hersens  

Krachtige roman over de vele facetten van de l iefde. 

Langverwachte nieuwe roman sinds 'De laatste gasten' uit 

2007. 

Atlas, 2012. 189 blz. 
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* Keulen,  Mensje  

van 

Schoppenvrouw 

Voor  Pau la ,  de  hoofdpersoon in  Schoppenvrouw,  lu id t  

de  vr iendschap met  een n ieuwe k lasgenote  en haar  

decadente  broer  een  even onweers taanbare  a ls  

schokkende per iode in  h aar  leven in .  De con f ron ta t ie  

d ie  h ie ru i t  voor tv loe i t  met  de  myster ieuze  he le r  en 

z iener  dok ter  Adami ,  werpt ,  hoewe l  ze  geen ge loo f  

aan  z i jn  s in is tere  voorspe l l ingen hech t ,  een schaduw 

vooru i t .  Jaren  la te r ,  wanneer  ze  on tdek t  dat  haar  

doch te r  een  misdaad h eef t  begaan,  l i j ken  Adami 's  

onhe i lspe l lende woorden a lsnog te  worden 

bewaarhe id .  

A t las  Contact ,  2016.  144  b lz .  

 

 

* Kief t ,  Ewout  Oor logsenthousia sme 

Duizenden van  Europa 's  meest  vooraanstaande 

kuns tenaars ,  schr i j vers  en  wetenschappers  waren  

eu for isch toen  in  1914 de  Eers te  Were ldoor log 

u i tbrak .  Om d i t  myster ie  te  begr i jpen du ik t  Ewoud 

K ie f t  in  de  levens  van  een t ienta l  in t r igerende 

oor logsenthous ias te l ingen,  onder  w ie  Herman Hesse,  

S igmund Freud,  V lad imi r  Ma jakov sk i  en  H.G.  Wel ls .  

Hoe konden zovee l  in te l l igen te ,  vooru i ts t revende en  

soc iaa l  geëngageerde  mannen en v rouwen veranderen 

in  mi l i tan te ,  oor log  verheer l i j kende rad ica len?  

De Bez ige B i j ,  2015.  544  b lz .  

Gesch ieden is  

 

    
 

 Koch,  Herman  Het  d iner  

Twee echtparen, onder wie een beoogd minister-president, 

dineren in een restaurant om een vergrijp van hun kinderen te 

bespreken.  

Anthos, 2009. 300 blz. 

 

 
 Koch,  Herman  Zomerhuis met  zwembad  

Een arts begaat een medische fout, die misschien geen fout is 

maar opzet. 

Anthos, 2011. 380 blz. 
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 Koelemei jer ,  

Judi th  

Anna Boom 

Het avontuurlijke leven van een Nederlandse vrouw met vele 

gezichten, beginnend als zij in de zomer van 1942 als 22-

jarige op de trein naar Boedapest stapt op reis naar haar veel  

oudere, getrouwde minnaar. 

Atlas, 2008. 239 blz. 

  

 Koe lemei jer ,  

Judi th  

Hemelvaart 

Zoektocht naar de dood van een jeugdvriendin die in 1985 op 

vakantie in Griekenland omkwam bij een ongeluk.  

Atlas Contact, 2013. 270 blz. 

 

 
 

 Koelemei jer ,  

Judi th  

Het  zwi jgen van Mar ia  Zachea :  een  ware  

fami l iegeschiedenis  

Twaalf volwassen kinderen uit een groot katholiek gezin 

blikken terug op hun jeugd in de jaren '50 en '60 en op de rol 

van hun moeder die zij dagelijks verzorgen na een 

hersenbloeding. 

Plataan, 2001. 255 blz. 

 

 
 

 Koelewi jn ,  

Jannet je  

De hemel  bestaat  n ie t  :  over  het  leven van mi jn  

ouders 

Neerslag van de gesprekken die de Nederlandse journaliste 

met vooral haar vader, afkomstig uit een gereformeerd 

Spakenburgs milieu, voerde over zijn leven, huwelijk en het 

mislukken daarvan. 

Atlas, 2011. 288 blz. 

 

 
 

 
* 

 

Kooten,  K im van  

 

L ieve l ing  

Puck is  v i j f  jaa r  en woont  met  haar  moeder  in  een  

ach ters tandswi jk  in  Rot te rdam.  Op een dag verhu izen  

ze  naar  een  kap i ta le  v i l la  in  Zw i jndrech t ,  waar  de  

n ieuwe man van  haar  moeder  woont .  Het  l i j k t  een 

sprook je :  de man -  d ie  door  Puck  'ome Meneer '  word t  

genoemd -  on t fermt  z ich  over  het  me is je .  Puck is  z i jn  

l ieve l ing.  Het  i s  hun  gehe im.  Maar  soms worden 

gehe imen te  g roo t  om te  bewaren  en  w i l len  ze 

gevonden worden.  

Lebowsk i ,  2015.  224 b lz .  
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 Kornmehl ,  Ar ië l la  Een st i l le  moeder  

Een in Nederland wonende jonge Russisch-Tsjechische 

moeder gaat op zoek naar haar wortels. . 

Cossee, 2009. 202 blz. 

 

 
 

 Krabbe,  T im Marte  Jacobs  

Een dichter, die bekend werd door een jeugdgedicht, denkt 

terug aan het meisje dat de inspiratiebron hiervoor was.  

Prometheus, 2007. 165 blz. 

 

 
 

 Kwast ,  Ernest  van  

der  

De i jsmakers  

Grote roman van de auteur van: 'Mama Tandoori'. Over een 

Italiaanse ijsdynastie in Nederland, over tradities en ambities, 

en over de sensatie van smeltend citroenijs op je tong. . 

De Bezige Bij, 2015. 303 blz. 

 
 

 
 Langere is ,  Sandra  De woordenaar  

Halverwege de  zest iende eeuw was Chr is to f fe l  

P lan t i jn  a l  een  beroemdheid ;  ze l fs  kon ing  F i l ips  I I  was  

onder  de  indruk  van z i jn  drukker i j .  Op indr ingende 

w i jze  ves t ig t  Sandra Lang ere is  met  De woordenaar  de  

aandacht  op een opmerke l i j k  leven in  de  zest iende 

eeuw,  en  op  de  gesch ieden is  van de Neder landen in  

An twerpen.  

Ba lans ,  2014.  399  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Lanoye,  Tom Sprakeloos  

Familierelaas over de aftakeling van de moeder van de 

schrijver, wier taalvermogen na een beroerte is 

geminimaliseerd. 

Prometheus, 2009. 359 blz. 

  
 

 Launspach ,  R ik  Rex 

Nadat een jongen van zijn lesbische moeders heeft gehoord 

dat zijn vader nog leeft, probeert  hij hem te vinden. Vervolg op 

'Deus'. 

De Bezige Bij, 2014. 461 blz. 
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 Leeuwen, Joke van Feest van het begin 

In de tweede helft van de achttiende eeuw in Frankrijk wordt 

een meisje te vondeling gelegd en belandt in een door nonnen 

geleid tehuis, maar door haar vrijgevochten natuur is ze daar 

al gauw niet op haar plaats, 

Queridom 2012. 246 blz. 

  
 

 Leeuwen,  Joke van  Vr i je  vormen  

Nadat haar vriend haar heeft verlaten, besluit een beeldend 

kunstenaar een etage van haar woning te verhuren, waarna 

haar leven een wending neemt, die ze nooit had voorzien.  

Querido, 2002. 199 blz. 

  
 

* 

 

Leeuwen,  Joke van  De onervarenen  

Het  z i t  de  jonge,  in  a rmoede levende Od i le  en  haar  

man Koben n ie t  mee a ls  z i j  in  1847 hun boerder i j  

d ienen te  ver la ten.  Ze  gaan in  op  he t  aanbod van  de  

Maatschapp i j  voor  Overzeese Vo lksp lan t ing,  d ie  hun  

een gouden toekomst  voorsp iege l t  aan  de  andere kan t  

van  de  oceaan.  Samen met  v i j f t ig  s t reekgenoten 

wagen ze  de  overs teek,  vo l  hoop,  om na  de  

u i tput tende boot re is  aan hun lo t  overge la ten te  

worden in  een  t rop isch  land .   

Quer ido ,  2015.  240  b lz .  

 

 

 Lewinsky,  Char les  Het  lot  van  de fami l ie  Mei jer  

De lotgevallen van een joodse familie in Zwitserland in de 

jaren 1871-1945. 

Signatuur, 2007. 667 blz. 

 

 
 

 Lewinsky,  Char les  Terugkeer  ongewenst  

De voormalige filmster Kurt Gerron moet in het 

concentratiekamp Theresienstadt een vernederende film over 

de joden maken. 

Signatuur, 2012. 445 blz. 
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 L ieshout ,  Ted van Mi jn  meneer  

Een elfjarige jongen vertelt over de seksuele relatie die hij 

kreeg met een volwassen man. 

Querido, 2012. 253 blz. 

 

 
 

 L ieske,  Tomas  Gran Café  Boulevard  

Een oplichter-vervalser en zijn Spaanse geliefde ontvluchten 

Spanje en keren via Parijs in 1951 terug naar Zuid-Holland, 

waar de man na 17 jaar zijn broer, kluizenaar en 

vleermuiskweker, weer ontmoet. 

Querido, 2003. 357 blz. 

 
 

 

 Loo,  Tessa de  Har lek ino,  of  Het  boek van de twi j fe l  

Een 21-jarige jongeman voelt zich een kind tussen twee 

vaderlanden, Nederland en Marokko, en gaat op zoek naar 

zijn Marokkaanse vader. 

De Arbeiderspers, 2008. 555 blz. 

  
 

 Luyendi jk ,  Jor is  Het  z i jn  net  mensen  

De Nederlandse correspondent die achtereenvolgens in Caïro, 

Beirut en Oost-Jeruzalem  werkte, bericht over de 

eenzijdigheid in de verslaggeving over het Midden-Oosten 

door de Westerse media. 

Podium, 2005. 224 blz. 

 

 
 

 Mak,  Geert  Reizen  zonder  John :  op zoek naar  Amerika  

Neerslag van een reis waarin de auteur het spoor volgt van de 

legendarische schrijver John Steinbeck, die begin jaren zestig 

samen met zijn poedel Charley een reis maakte door de 

Verenigde Staten. 

Atlas Contact, 2012. 573 blz. 

 

 
 

 Mankel l ,  Henning  I ta l iaanse schoenen  

Een 66-jarige ex-chirurg leidt een kluizenaarsbestaan op een 

eilandje tot de vrouw die hij veertig jaar daarvoor in de steek 

liet, hem opzoekt. De reis die zij samen maken, dwingt hem 

het verleden onder ogen te zien en verandert hem. 

De Geus, 2008. 344 blz. 
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 Mankel l ,  Henning  Kennedy’s  bre in  

Wanneer een Zweedse archeologe op zoek gaat naar de 

waarheid achter de dood van haar 25-jarige zoon, leidt het 

spoor naar Mozambique waar haar zoon betrokken blijkt te 

zijn geweest bij de strijd tegen aids en tegen dubieuze 

experimenten met aidsmedicijnen. 

De Geus, 2007. 377 blz. 

 

 
 

 Márai ,  Sándor  Gloed 

Als twee jeugdvrienden elkaar na veertig jaar weer ontmoeten, 

blijkt dat zich destijds een tragedie tussen hen heeft 

afgespeeld met betrekking tot de vrouw van een van hen.  

Wereldbibliotheek, 2000. 156 blz. 

  
 

 Márai ,  Sándor  Kenter ing van een huwel i jk  

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog staan de 

achtereenvolgende huwelijken van een vermogende 

Hongaarse ondernemer onder druk. 

Wereldbibliotheek, 2005. 415 blz. 

 
 

 
 Mathi jsen ,  Mar i ta  H istor iezucht  

In  H is tor iezuch t  laa t  Mar i ta  Math i j sen  z ien  hoe he t  

ver leden in  de  negent iende eeuw word t  

gedemocrat iseerd .  In  haar  bekende persoon l i j ke  en 

mees lepende s t i j l  komt  ze met  provocerende 

inz ich ten ,  d ie  aansporen  to t  nadenken over  wat  

gesch ieden is  e igen l i j k  be tekent ,  ook  in  he t  heden.  

Vant i l t ,  2013.  511  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Maynard ,  Joyce Een lang weekend  

De komst van een ontsnapte gevangene verandert het leven 

van een 13-jarige jongen en diens moeder volkomen. 

Orlando, 2010. 262 blz. 
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 McEwan,  Ian  De k inderwet  

Een vrouwelijke rechter in familierecht raakt verwikkeld in een 

zaak waarin een jonge Jehovah's Getuige (en diens ouders) 

een voor hem levensreddende bloedtransfusie weigert . 

De Harmonie, 2014. 205 blz. 

 

 
 

 McEwan,  Ian  Solar  

Een bekende natuurkundige, wiens carriëre in het  slop zit, 

krijgt bij toeval de kans om in een klap zijn relatieproblemen 

op te lossen, zijn carriëre een nieuwe impuls te geven en 

misschien de energieproblemen van de wereld op te lossen. 

De Harmonie, 2010. 361 blz. 

  
 

 Meer ,  Vonne van 

der  

De avondboot  

De gasten van een vakantiehuisje op Vlieland komen tijdens 

hun vakantie tot nieuwe inzichten over hun leven en relaties. 

Pandora, 2009. 203 blz. 

 

 
 

 Meer ,  Vonne van 

der  

De vrouw met  de  s leute l  

Een 59-jarige vrouw die na de plotselinge dood van haar man 

eenzaam en zonder inkomsten achterblijft, biedt zichzelf via 

een advertentie aan als voorlezer voor het slapen gaan. 

Contact, 2011. 218 blz. 

 

 
 

 Meer ,  Vonne van 

der  

Zondagavond 

Op een zondagavond, bij haar vaste bezoek aan haar vader, 

heeft een vrouw weinig tijd, terwijl hij juist deze avond wil 

praten over een gebeurtenis uit de oorlog waarover hij niet 

eerlijk is geweest. 

Contact, 2009. 166 blz. 

 
 

 

 Mel issen ,  S ipko Een kamer  in  Rome 

Een jonge letterenstudent gaat in Italië op zoek naar de 

auteur van een geheimzinnige novelle en maakt zo een 

literaire en psychologische ontdekkingsreis. 

Van Oorschot, 2012. 264 blz. 
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 Mennes,  Paul  Het  konĳn op de maan  

Een Vlaamse jongen volgt zijn Japanse vriendin naar Osaka, 

waar familiale en culturele verschillen hun relatie op scherp 

zetten. 

Nĳgh & Van Ditmar, 2010. 189 blz. 

 
 

 
 Mercier ,  Pascal  Lea 

Na de dood van zijn vrouw moet een wetenschapper voor zijn 

dochtertje zorgen. 

Wereldbibliotheek, 2009. 223 blz. 

 

 
 

 Mercier ,  Pascal  Nachtt re in  naar  L issabon  

Een Duitse leraar raakt zo geboeid door de filosofische 

overpeinzingen van een Portugese arts dat hij naar Portugal 

afreist om meer over hem te weten te komen. 

Wereldbibliotheek, 2006. 414 blz. 

 

 
 Mercier ,  Pascal  De pianostemmer  

Na de moord op een operazanger analyseren de 

tweelingkinderen van de vermeende dader diens motief en 

hun onderling door een incestueuze affaire belaste relatie.  

Wereldbibliotheek, 2008. 447 blz. 

 
 

 
 Mei js ing ,  

Doeschka 

Over  de l ie fde  

Een lesbische schrijfster kijkt met verbittering, maar ook 

zelfspot terug op het overspel van haar geliefde met een man.  

Querido, 2008. 237 blz. 
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Meulen ,  D ik  van 

der  

Koning Wi l lem I I I  1817 –  1890 

De reputa t ie  van  kon ing Wi l lem I I I  i s  bedroevend.  H i j  

s taa t  bekend a ls  een  agress ieve  man d ie  de grondwet  

aan  z i jn  laars  lap te  en  z i jn  leven  in  led ighe id  s lee t .  

H i j  had  ech ter  ook  een andere  kan t .  H i j  kon  har te l i jk  

z i jn  en betu igde  vaak  sp i j t  van z i jn  u i tbars t ingen.  

Meer  dan men denkt  was h i j  een  be t rokken kon ing,  d ie  

voora l  de  laats te  ja ren  van  z i jn  leven onverwacht  vee l  

macht  had .   

Boom Amsterdam,  2014.  735  b lz  

Gesch ieden is  

 

 

 
 
 

   

 Moor,  Marente de   De Neder landse maagd  

In Duitsland ontdekt een 18-jarige Nederlandse schermster in 

de zomer van 1936 een geheim tussen haar vader en haar 

Duitse schermleraar. 

Querido, 2011. 297 blz. 

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 

Moor,  Margr iet  de  De verdronkene  

Nadat  haar  zus  is  verdronken b i j  de Watersnoodramp 

van 1953,  neemt  een vrouw de  p laa ts  van  haar  zus in  

haar  gez in  over ;  z i j  i s  n ie t  in  s taat  een e igen  leven  te  

le iden en geef t  haar  ident i te i t  op.  

Contac t ,  2005.  331  b lz .  

  

 Moor,  Margr iet  de  Melodie d’amour 

De liefde speelt in de levens van enkele mensen een 

ontwrichtende rol. 

De bezige Bij, 2013. 332 blz. 

 

 
 

 Moor,  Margr iet  de   De schi lder  en  het  meis je  

In Amsterdam op 3 mei 1664 zal een tekening de levens van 

een Deens meisje en de schilder Rembrandt voor altijd met 

elkaar verbinden. 

De Bezige Bij, 2010. 253 blz. 
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 Morr ison,  Toni  Een daad van barmhart igheid  

Eind 17e eeuw neemt een Engels-Nederlandse handelaar in 

Noord-Amerika een klein zwart meisje mee naar huis dat hij 

heeft gekregen van een zuidelijke plantage-eigenaar die hem 

geld verschuldigd was. 

De Bezige Bij, 2008. 221 blz. 

 
 

 

 Mort ier ,  Erwin  Godenslaap  

Een bijna 100-jarige Vlaamse vrouw beschrijft haar ervaringen 

rond de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen en Noord-

Frankrijk om en aan het front.  

De Bezige Bij, 2008. 405 blz. 

  
 

 Mül ler ,  Herta  Ademschommel  

Een jonge Duitstalige Roemeen probeert in de Tweede 

Wereldoorlog te overleven in een strafkamp in de Sovjet -Unie. 

De Geus, 2009. 310 blz. 

 

 
 

 Münninghof f  ,  

A lexander  

De stamhouder  :  een fami l iekroniek  

Beschrijving van de oorlogsgeschiedenis van een welgestelde 

Nederlands-Duits-Baltische familie in de twintigste eeuw. 

Prometheus, Bert Bakker, 2014. 329 blz.but lik 

 

 
 

 Münstermann,  

Hans 

Ik  kom je  halen a ls  het  zomer is  

Een man heeft een gecompliceerde relatie met zijn oudere 

broer, die door een mentaal defect geen p laats in de 

samenleving inneemt. 

Nieuw Amsterdam, 2010. 237 blz. 

  
 

 
 

Münstermann,  

Hans 

Mischa 

Als een weduwe, moeder en oma de mededeling van de 

politie krijgt dat haar zoon betrokken is bij de verdwijning van 

een 10-jarig jongetje, begint een nachtmerrie waarin alles 

waarvan ze zeker was, ineenstort.  

De Krin,  2013. 224 blz. 

 

 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://kunst.volkskrant.nl/upload/9B60B5C13523EE33B815BC5807CC7868.jpg&imgrefurl=http://kunst.volkskrant.nl/boeken/recensie/9789023427780/godenslaap/mortier&usg=__CcIonMuFaUISqi557De88PFy5QQ=&h=500&w=311&sz=63&hl=nl&start=6&itbs=1&tbnid=5e19-UQqARjcJM:&tbnh=130&tbnw=81&prev=/images%3Fq%3Dmortier%2Bgodenslaap%2Bnrc%26hl%3Dnl%26tbs%3Disch:1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://img.literatuurplein.nl/blobs/ORIGB/698058/1/1.jpg&imgrefurl=http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp%3FboekId%3D698058&usg=__2E9Gs8I09PU02IPS_UIhLfPE8WE=&h=1187&w=741&sz=224&hl=nl&start=4&itbs=1&tbnid=PFjS27B4_zygxM:&tbnh=150&tbnw=94&prev=/images%3Fq%3Dherta%2Bademschommel%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


38 
10-5-2016 Leeskringcollectie 2016-2017 

 Murakami ,  Haruki  De kleurloze Tsukuru en zijn pelgrimsjaren 

Een man gaat op zoek naar de motieven van zijn vroegere 

vrienden om hem zo’n zestien jaar eerder zonder enige uitleg 

uit hun vriendengroep te stoten. 

Altas Contact, 2014. 363 blz. 

 
 

 
 Murakami ,  Haruki  Norwegian wood 

Een jonge student in Tokio wordt heen en weer geslingerd 

tussen verdriet om een gestorven vriend en een mogelijke 

nieuwe liefde. 

Atlas, 2007. 317 blz. 

  
 

* 
 

Nat ter ,  Bert  Remington  

Een oude,  gev ie rde  d ich ter  i s  naar  z i jn  geboor testad  

Hamburg teruggekeerd  om z i jn  laa ts te  bunde l  te  

schr i j ven .  H i j  be l t  z i jn  zoon,  een  succesvo l le  

kuns tenaar ,  met  de  vraag o f  d ie  hem w i l  komen ha len .  

De zoon gaat  naar  Hamb urg,  n ie t  in  het  bese f  da t  he t  

de  laa ts te  re is  word t  d ie  z i jn  vader  oo i t  za l  maken.  

Reming ton  is  een ont roerend en  l ie fdevo l  verhaa l  van  

een vader  en een zoon.  

Thomas Rap,  2015.  208 b lz .  

 

 

 Noordervl iet ,  

Nel leke  

Al t i jd  roomboter  

Het bewogen levensverhaal van de overgrootmoeder (1856-

1953) van de schrijfster. 

Augustus, 2005. 204 blz. 

 

 
 Noordervl ie t ,  

Nel leke  

Sni jpunt  

Een lerares geschiedenis wordt door een Marokkaanse 

leerling met een mes gestoken; deze daad doet haar 

wereldbeeld wankelen. Psychologische roman. 

Augustus, 2008. 376 blz. 

  
 

 Noordervl iet ,  

Nel leke  

Vr i j  man :  het  leven van Menno Molenaar  

Via haar fictieve hoofdpersonage, een 17e-eeuwse arts en 

jurist, ontdekt een schrijfster veel over het leven in de Gouden 

Eeuw. 

Augustus, 2012. 463 blz. 
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 Noordervl iet ,  

Nel leke  

Zonder  noorden komt n iemand thu is  

Als de moordenaar van zijn vrouw vrijkomt, vlucht een man 

ver weg, naar de Canadese westkust. 

Augustus, 2009. 234 blz. 

 

 
 

 Noort ,  Saskia  Debet 

Als haar man bij een verkeersongeluk overlijdt, ontdekt 

eenvrouw gaandeweg dat er heel wat is dat hij voor haar 

verborgen heeft gehouden. 

Anthos, 2013. 253 blz. 

 
 

 
    

 Op de Beeck,  Gr iet  Kom hier dat ik u kus 

Roman over Mona, als kind, als vierentwintigjarige en als 

vijfentwintigjarige. Een verhaal over waarom we worden wie 

we zijn. 

Prometheus, 2014. 381 blz. 

 
 

 
 Op de Beeck,  Gr iet  Vele hemels boven de zevende 

Vijf nauw met elkaar betrokken mensen vertellen ieder hun 

heel eigen verhaal. 

Prometheus, 2013. 270 blz. 

 

 
 

* 
 

Op de Beeck,  Gr iet  Gij nu 

Vijftien heel verschillende mensen. Allemaal op een bepalend 

moment in hun leven, zo'n moment waarop de dingen 

ontploffen of imploderen, stilval len of deblokkeren, kapotgaan 

of ten goede keren. Gij nu gaat over wurgende eenzaamheid. 

Over vluchten en ontsnappen, wat geenszins hetzelfde is. 

Over verledens die je blijven achtervolgen, tot je beter leert te 

weten. Over de liefde die kan helpen, als je dat durft toe te 

laten. Over het verlangen om gezien te worden, de 

verschroeiende dwang om het goed te doen, de angst voor 

het geluk, vaak groter dan die voor het verdriet, de 

opmerkelijke veerkracht van wie weigert op te geven. En over 

de heftige wereld die het soms zelfs de dappersten onmogelijk 

maakt. 

Prometheus, 2016. 272 blz. 
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 Oz ,  Amos Onder vr ienden  

Acht verhalen over mensen in een kibboets in Israël in de 

jaren vijftig van de 20e eeuw.  

De Bezige Bij, 2013. 204 blz. 

 

 
 

* 
 

Oz,  Amos Judas 

Jeruza lem,  de  w in ter  van  1959.  S jmoeë l  As j  bes lu i t  

z i jn  s tud ie  (en  z i jn  scr ip t ie  waar in  h i j  z ich  voora l  zou  

r i ch ten  op  de ro l  van de myste r ieuze Judas)  a f  te  

b reken.  H i j  komt  terech t  in  het  hu is  van  een oude 

man,  Gers jom Wald .  ' s  Avonds laa t  lees t  S jmoeë l  hem 

voor .  Ze pra ten  over  God en  de  were ld .  In  het  hu is  

van  de  oude man on tmoet  S jmoeë l  ook de  

ondoorgronde l i j ke  A ta l ja  Abarbane l .  D i rec t  i s  h i j  van  

z i jn  s tuk gebracht  door  de schoonhe id  en  

ongenaakbaarhe id  van  deze  v rouw.  Langzaam weet  h i j  

he t  gehe im van  de  re la t ie  tussen de  oude man en 

Ata l ja  te  on t ra fe len .  

De Bez ige B i j ,  2015.  400  b lz .  

 

 

 Pa lm,  Jos  Moederkerk  

De a lmacht  van  de  pr ies ter ,  he t  gez insge luk  van  de 

ja ren  v i j f t ig :  he t  waren  de idea len  van  he t  R i jke  

Roomse Leven waarmee Jos  Pa lm werd  opgevoed.  

Maar  toen  kwamen de vern ieuwing en verwar r ing  van  

de  jaren  zest ig ,  de  katho l ieke  kerk  begon na  te  

denken en  da t  was de  nag e l  aan  de  doodsk is t  van he t  

ge loof .  In  Moederkerk  sche ts t  Jos  Pa lm de ondergang 

van  he t  Neder landse ka tho l i c isme zoa ls  d ie  nog n ie t  

eerder  werd  beschreven,  in  een  be t rokken,  persoonl i j k  

gesch ieden isverhaa l .  

U i tgever i j  Contac t ,  2012.  288  b lz .  

Gesch ieden is  
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* 
 

Pa lmen,  Connie  J i j  zegt  het  

Ted Hughes en  Sy lv ia  P la th  vormen het  beroemdste 

l ie fdespaar  u i t  de moderne  westerse l i te ra tuur .  In  ‘J i j  

zeg t  he t ’  geef t  Conn ie  Pa lmen de  in  1998 over leden 

Ted Hughes een s tem.  Ze laa t  hem terugk i j ken op z i jn  

gepass ioneerde  huwe l i j k  da t  op  11  februar i  1963 

e ind ig t  in  de ze l fmoord  van  z i jn  vrouw,  en  op  z i jn  

leven  da t  vanaf  da t  moment  door  deze  dood w ord t  

beheerst .  Prometheus,  2015.  240  b lz .  

 

 

 Pa lmen ,  Connie  Logboek van een onbarmhart ig  jaar  

Autobiografisch verslag van het rouwproces van de schrijfster 

na het verlies van haar man Hans van Mierlo.  

Prometheus, 2011. 239 blz. 

 

 
 

 Patchet t ,  Ann Staat  van verwondering  

Een ex-arts wordt naar de Amazonedelta gestuurd nadat een 

collega, die het team controleerde dat daar al jaren werkte 

aan een uiterst belangrijk medicijn, is overleden.  

De Bezige Bij, 2012. 399 blz. 

 
 

 
 Peek,  Gustaaf  Godin ,  he ld   

Een man en vrouw leren elkaar kennen op de middelbare 

school maar gaan beiden een huwelijk aangaan met andere 

partners. Ze zullen elkaar echter hun hele leven door blijven 

ontmoeten. 

Em. Querido's Uitgeverij BV, 2014. 274 blz. 

 
 

 

 
 
 

   

 Peper ,  Rascha  Wie  scheep gaat  

Twee jaar nadat een levenslustige jonge vrouw uit hun leven 

verdween, worstelen haar ex-geliefden, haar vader en haar 

nichtje nog met hun gevoelens. 

Veen, 2003. 480 blz. 
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 Peper ,  Rascha  Zwartwaterkoorts  

De personages in deze zeven verrassende verhalen hebben 

allemaal een geheim. Als ze zelf niet liegen, bedriegen of iets 

verzwijgen, wórden ze bedrogen of regelrecht opgelicht. De 

verhalen zijn onderling verbonden, verschillende personages 

duiken in meer dan één verhaal op. 

Nieuw Amsterdam, 2009. 239 blz. 

 

 
 

 Pet terson ,  Per  Twee wegen 

Twee jeugdvrienden die elkaar 35 jaar niet hebben gezien 

ontmoeten elkaar toevallig weer. 

De Geus, 2014. 315 blz. 

 

 
 

 P leys ier ,  Leo  Dieper ik  :  roman  

Een elfjarige jongen loopt rond met een groot geheim. 

De Bezige Bij, 2010. 111 blz. 

 

 
 

 Pfe i j f fer ,  I l ja  

Leonard  

La  Superba :  een  roman  

Een schrijver doet per brief aan een vriend verslag van zijn 

uitbundige leven in de Italiaanse stad Genua. 

De Arbeiderspers, 2013. 348 blz. 

 

 
 

 Po l ,  Mar ieke van 

der  

Bru idsvlucht  

Bij de laatste Great Air Race London-Christchurch in 1953 zit 

het winnende KLM-vliegtuig vol meisjes op weg naar hun 

vooruit gereisde verloofdes in Nieuw-Zeeland, hun nieuwe 

vaderland. 

De Arbeiderspers, 2007. 415 blz. 

 
 

 

 Provoost ,  Anne  In  de  zon ki jken  

Als de vader van een boerengezin in Austral ië overlijdt, 

probeert elk gezinslid dat op zijn eigen manier te verwerken.  

Querido, 2007. 202 blz. 
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 Prud’homme van 

Reine,  Ronald  

Moordenaars  van Jan de Wit t  

De moord  op Johan en  Corne l is  de Wi t t  i s  ongetw i j fe ld  

een  van  de  zwar ts te  b ladz i jden  u i t  de  Neder landse 

gesch ieden is .  Er  z i jn  meer  po l i t ieke  moorden geweest  

in  de loop  der  eeuwen,  maar  geen enke le  is  op  zo 'n  

b ru te ,  on -Neder landse w i jze  u i tgevoerd .  

De Arbe iderspers ,  2013.  230  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Ravel l i  De  v l iegenvanger  

Een jongeman wordt in de jaren dertig van de 20e eeuw van 

het seminarie gestuurd vanwege seksuele betrekkingen met 

een medestudent en met zijn buurmeisje. Hij trekt de wereld in 

om op vele plaatsen en in vele gedaanten z ijn erotisch 

stempel te drukken. 

TVF International, 2011. 477 blz. 

 

 
 

* 
 

Reeser ,  Pepi jn  Desi  Bouterse  

Geen Sur inamer  is  zo  omst reden a ls  Des i  Bouterse.  

S inds  h i j  in  1980 met  een  s taa tsgreep de  macht  

overnam,  is  h i j  in  verband gebrach t  met  d ic ta tuur ,  

moord,  drugshande l  en  oor log.  Toch  kan  h i j  b i j  z i jn  

ach terban wein ig  fou t  doen.  Het  verhaa l  van Bouterse  

is  da t  van een Sur inamer  d ie  s te rk  gevormd werd  door  

he t  ko lon ia le  ver leden en  d ie  bes loot  vorm te  geven 

aan een n ieuw Sur iname.  

Prometheus Ber t  Bakker ,  2015.  336  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Reise l ,  Wanda  Plat tegrond van een jeugd  

Autobiografische herinneringen aan een jeugd in een groot 

huis in Amsterdam, afgewisseld met fantasievolle schetsen en 

verhalen.  

Contact, 2010. 221 blz.  

 
 

 
 Robben,  Jaap Birk  

Als zijn vader verdrinkt breekt voor jongen een periode aan 

waarin zijn moeder en hij door rouw, schuld, verdriet en 

onmacht steeds verder van elkaar vervreemden.  

De Geus, 2014. 255 blz. 
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 Rooy,  P iet  de  Ons st ip je  op  de waere ldkaart  

Het  verhaa l  w i l  da t  de  Neder landse nat ie  l angs  l i jnen  

van  ge le ide l i jkhe id  en  in  vreedzaamhe id  to t  s tand in  

gekomen.  Datze l fde  verhaa l  w i l  dat  Neder land nog 

a l t i jd  een oase  van s tab i l i te i t  en  rede l i j khe id  i s ,  en  da t  

ook  za l  b l i j ven .  In  d i t  baanbrekende boek laa t  P ie t  de  

Rooy z ien dat  het  in  werke l i j khe id  hee l  anders  is  

ver lopen.  

Were ldb ib l io theek ,  2014.  414  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Rosenboom, 

Thomas 

De rode loper  

Na een leven met veel beweging maar weinig vooruitgang als 

roadie en geluidstechnicus begint een jongeman een b ioscoop 

in een gekraakte garage.  

Querido, 2012. 252 blz. 

 
 

 
 Rosenboom, 

Thomas 

Zoete mond 

In een dorpje aan de Rijn ontstaat in 1966 rivaliteit tussen een 

eenzelvige dierenarts en een adellijke excentriekeling.  

Querido, 2009. 549 blz. 

 

 
 

 Rosnay,  Tat iana de  Kwetsbaar  

Het rustige leventje van een vrouw wordt in één klap 

volkomen op zijn kop gezet door het politiebericht dat haar 

zoon is aangereden en de bestuurder van de auto is 

doorgereden. 

Artemis, 2010. 245 blz. 

 
 

 

 Ross,  Tomas  De t ranen van Mata  Har i  

Vanaf het verblijf van de berooide Mata Hari in Nederland en 

de indiensttreding van Willem Bentink als geheim agent 

kruisen hun wegen elkaar geregeld. 

Cargo, 2007. 604 blz. 

  
 

 Roth,  Ph i l ip  Verontwaardiging  

Wanneer een jongeman de overbezorgdheid van zijn vader 

niet meer verdraagt, gaat hij ver van huis studeren en ontmoet 

er zijn noodlot. 

De Bezige Bij, 2008. 254 blz. 
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 Ru iz  Zafón,  Car los  Het  spel  van de engel  

In het roerige Barcelona van de eerste helft van de twintigste 

eeuw spelen zich rond het Kerkhof van de Vergeten Boeken 

vreemde zaken af. 

Signature, 2009. 551 blz. 

  
 

 Sambeek,  C ie l  van  Koninginnenr i t  

Een stel vriendinnen dat lief en leed met elkaar deelt, nadert 

nu de zestig; ze willen nog een keer tot het uiterste in hun 

leven gaan. 

Prometheus, 2008. 286 blz. 

 
 

 
 Sambeek,  L iza  van  Het  verwende nest  

De levens van zeven vriendinnen van middelbare leeftijd die 

samen een grachtenpand verbouwen en betrekken.  

Prometheus, 2004. 411 blz. 

 

 
 

 Saramago,  José  Opgestaan van de grond  

Familiekroniek over vier generaties landarbeiders over een 

periode van circa 100 jaar in de arme Portugese provincie 

Alentejo, waar het grootgrondbezit de toon zette. 

Meulenhoff, 2008. 385 blz. 

 
 

 
* 
 

Schi lperoord ,  Inge  Muidhond 

Nadat  Jonathan b i j  gebrek aan bewi js  is  v r i jgesproken 

van  tbs ,  t rek t  h i j  weer  in  b i j  z i jn  oude,  eenzame 

moeder ,  met  he t  vas te  vo ornemen een ander ,  be ter  

mens te  worden.   

U i tgever i j  Pod ium,  2015.  220  b lz .  

 

 

 Schl ink,  Bernhard  De voor lezer  

Een jongeman kijkt terug op de relatie die hij tijdens de 

Tweede Wereldoorlog als 15-jarige had met een 36-jarige 

vrouw met geheimen. 

Ambo, 1996. 160 blz. 
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 S iebel ink ,  Jan Het  l ichaam van Clara  

Een getourmenteerde Haagse vrouw ontmoet een schrijver die 

haar leven beschreven blijkt te hebben. 

De Bezige Bij, 2010. 333 blz. 

 

 
 

* 
 

S iebel ink ,  Jan  Marg je  

Het  vervo lg  op  ‘Kn ie len  op een bed v io len ’ .  Een 

verhaa l  over  een  hee l  leven ,  da t  van Marg je  en haar  

twee zoons.  De jongste  is  haar  l ieve l ing ,  de  ouds te  

voer t  s t r i jd  om d ie  p lek in  te  nemen.  Ruben S ievez,  de  

zoon u i t  ‘Kn ie len  op  een bed v io len ’ ,  is  in  Marg je  een  

oudere man d ie  gedurende een lange oude jaar snacht  

terugk i j k t  op z i jn  leven .   

De Bez ige B i j ,  2015.  264  b lz .  

 

 

 S iebel ink ,  Jan Oscar  

Twee bevriende jonge officieren worden na de capitulatie van 

15 mei 1940 op een geheime missie via Zeeland naar 

Duinkerken gestuurd; sluimerende, onderhuidse spanningen 

komen bloot te liggen. Gebaseerd op een ware gebeurtenis. 

De Bezige Bij, 2012. 125 blz. 

 
 

 

    

 S iebel ink ,  Jan  Suezkade 

Als een jonge leraar bij een Haagse middelbare school in 

dienst treedt, wordt hij ernstig in zijn verwachtingen 

teleurgesteld. 

De Bezige Bij, 2008. 381 blz. 

 
 

 
 S lee,  Carry  Ooggetu igen  

Als de zoon van een makelaar op school gepest wordt, heeft 

dit voor veel mensen verstrekkende gevolgen. 

The House of Books, 2007. 223 blz. 
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 S l i jper ,  Bart  In  d i t  gevreesd gemis  –  Het  leven van Wi l lem Kloos  

De d ich te r  Wi l lem K loos  (1859 -1938)  was in  de  ogen 

van  z i jn  t i jdgenoten  een he ld  zonder  weerga .  Met  z i jn  

opz ienbarende kr i t ieken  verp le t terde h i j  rond 1885 

zowat  de  he le  Neder landse negent iende -eeuwse 

le t terkunde,  om zo ru im baan te  maken voor  een vee l  

s t ra lender  kuns t .  Maar  in  he t  dage l i j ks  bes taan was 

K loos  kwetsbaar  en werd  h i j  beheers t  door  z i jn  

gekneusde  pass ies .  

U i tgever i j  Ber t  Bakker ,  2012.  325 b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 S lot ,  Paul ine  En het  vergeten  zo  lang  

Het levensverhaal van Maria Hagenaar, de Nederlandse 

vrouw van de Chileense dichter Pablo Neruda (1904-1973). 

De Arbeiderspers, 2010. 371 blz. 

 

 
 

 S lot ,  Paul ine  Soerabaja  

Een jonge Nederlandse bioloog en zijn vrouw vertrekken in 

1934 naar Nederlands Oost-Indië om daar een bestaan op te 

bouwen. 

De Arbeiderspers, 2012. 253 blz. 

 
 

 
* 
 

Snyder ,  T imothy  Zwarte  aarde  

De Ho locaust  s taat  ge l i j k  aan  de  verschr ikke l i j ke  dood 

van  mi l joenen joden in  de gaskamers .  Maar  nog 

voorda t  d ie  gaskamers werden gebouwd,  was he t  

g roo ts te  dee l  van  de  Europese joodse  bevo lk ing  a l  

door  de  naz i 's  gedood in  de  landen ten  oosten van 

Du i ts land.  In  Zwar te  aarde  geef t  T imothy  Snyder  

an twoord  op  de  vraag wat  H i t le r  beoogde met  de  

beze t t ing van  Po len ,  de  Ba l t i sche s ta ten  en  de len  van  

de  Sov je t -Unie .  

Anbo/Anthos ,  2015.  477 b lz .  

Gesch ieden is  
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 Somerv i l le ,  Patr ick  De wieg  

De familiegeheimen van twee families blijken met elkaar te 

maken te hebben. 

De Bezige Bij, 2010. 235 blz. 

 

 
 

 Spaey,  Johanna  Vlucht  

In de Eerste Wereldoorlog zoekt een Vlaams meisje een goed 

heenkomen. 

De Geus, 2007. 160 blz. 

 

 
 

 Star ink ,  Laura  Duitse worte ls  :  mi jn  fami l ie ,  de  oor log  en Si lez ië  

De dochter van een Duitse vrouw uit Silezië reconstrueert het 

leven van haar moeder, vooral tijdens en vlak na de Tweede 

Wereldoorlog. 

Augustus, 2013. 318 blz. 

G   
 

* 

 
Steen,  Paul  van 

der  

Schampschot  

Een s t ippe l l i jn  op de kaar t  werd  in  augustus  1914 

p lo tse l ing  de sche ids l i jn  tussen oor log en  vrede.  Het  

was een i l lus ie  dat  door  de  Neder landse neut ra l i te i t  

a l les  z i jn  norma le  gang zou  b l i j ven  gaan.  De jaren  

1914-1918 werden in  een  grensdorp  a ls  E i j sden he e l  

anders  be leefd  dan  in  he t  har t  van  Neder land.  Toen 

de  Du i tse  ke izer  z ich  op  een vroege och tend in  

november  1918 ju is t  h ie r  me ldde,  kwam het  e inde van  

de  oor log  in  z ich t .  Maar  de  were ld  was,  ook in  

E i j sden,  voorgoed veranderd.  

U i tgever i j  Ba lans ,  2014.  22 4  b lz .  

Gesch ieden is  

 

 

 Steenbeek,  Rosi ta  Ander  l icht  

In de zeventiende eeuw in Amersfoort wordt een meisje uit 

een schildersfamilie verliefd op een leerling van haar vader, 

deze vertrekt echter naar Rome waar hij zich aansluit bij een 

groep Nederlands-Vlaamse schilders; de dochter ontwikkelt 

zich tot een schilderes van bloemen en bosstillevens. 

De Arbeiderspers, 2009. 268 blz. 
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* 
 

Steenbeek,  Rosi ta  Rose 

In  haar  n ieuwe boek ‘Rose ’  ver te l t  Ros i ta  S teenbeek 

het  bewogen leven  van  haar  grootmoeder  Rose en  de  

lo tgeva l len van  haar  joodse  fami l ie  t i jdens  de  Tw eede 

Were ldoor log.  

Ambo/Anthos,  2016.  352  b lz  

 

 

 Steenbeek,  Rosi ta  Schimmenr i jk  

Een Nederlandse beeldhouwster trekt in Italië door het gebied 

waar de Etrusken leefden, op zoek naar sporen van haar 

plotseling overleden minnaar. 

Prometheus, 1999. 247 blz. 

  
 

 Stocket t ,  Kathryn  Een keukenmeidenroman  

Als een jonge vrouw in het Mississippi van de jaren zestig van 

de 20e eeuw in het geheim een boek schrijft over de levens 

van de zwarte hulpen van haar vriendinnen, heeft d it voor 

iedereen grote gevolgen. 

Mistral, 2011. 495 blz. 

 
 

 

 Stoel ,  Evel ine  Asta 's  ogen :  de levenskracht  van een Indische 

fami l ie  

Geschiedenis van een Indische familie die na de 

onafhankelijkheid van Indonesië een nieuw bestaan in 

Nederland moet opbouwen. 

Nijgh & Van Ditmar, 2010. 350 blz. 

  
 

 Swif t ,  Graham Was je  maar h ier  

Als een Engelse campingeigenaar bericht krijgt dat zijn broer 

als militair in Afghanistan is gesneuveld, denkt hij terug aan 

zijn jeugd die zij samen op de famil ieboerderij hebben 

doorgebracht. 

De Bezige Bij, 2011. 382 blz. 

  
 

 Tart t ,  Donna  Het puttertje 

Het schilderij 'Het puttertje' van de 17e eeuwse Nederlandse 

schilder Carel Fabritius speelt een bijzondere rol in het leven 

van een Amerikaanse man. 

De Bezige Bij, 2013. 928 blz. 
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 Terr in ,  Peter  Monte Car lo  

Een automonteur betaalt een hoge prijs als hij een filmster 

van de verbrandingsdood redt. 

De Bezige Bij, 2014. 173 blz. 

 

 
 

 Terr in ,  Peter  Post  mortem 

Een schrijver ontloopt een etentje met een smoes over 

familie-omstandigheden, maar dan wordt zijn gezin echt 

getroffen door een ramp. 

De Arbeiderspers, 2012. 283 blz. 

 
 

 
 Tex,  Char les den  De vr iend  

Een jonge Nederlandse vrouw vertaalt voor de politie 

afgeluisterde gesprekken van een groep Kroaten die een 

terreuraanslag voorbereiden; dan herkent ze de stem van 

haar Kroatische vriend. 

De Geus, 2012. 379 blz. 

 
 

 

* 
 

Thomése,  P.F .  De onderwaterzwemmer  

Bi j  de  nachte l i j ke  overs teek  naar  bevr i jd  geb ied,  in  

he t  laa ts te  oor logs jaar ,  raak t  de  veer t ien jar ige  T in  

van  Hee l  z i jn  vader  kw i j t .  A ls  der t ig  jaar  la ter ,  t i j dens  

een Af r i kaanse re is  met  z i jn  v rouw,  het  nood lo t  

opn ieuw dre ig t ,  voe l t  h i j  da t  de  t i jd  gekomen is  om 

a l les  recht  te  ze t ten .  

A t las  con tact ,  2015.  256  b lz .  

 

 

* 
 

Tó ib ín ,  Colm Nora 

Ie r land,  e ind ja ren  zes t ig .  Nora  Webster ,  n ie t  de  

makke l i j ks te  v rouw,  i s  pas weduwe geworden.  Ze  

p robeer t  haar  leven  in  he t  k le ins teedse Enn iscor thy  

opn ieuw gesta l te  te  geven.  N ie t  a l leen  heef t  ze  in  

haar  een t je  de  zorg  voor  haar  v ier  k inderen ,  ze  moet  

ook  weer  gaan werken.  Tegen de  ach tergrond van  he t  

conserva t ieve ,  k atho l ieke Ier land  met  z i jn  s t renge 

soc ia le  con t ro le  weet  ze z ich  door  midde l  van  

v r iendschappen en  muz iek toch te  ontwors te len aan 

de  benauwenis  van  haar  leven .  

U i tgever i j  De Geus,  2015.  378 b lz .  
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 T reur ,  Franca  Dorsvloer  vo l  confet t i  

De 12-jarig Katelijne groeit als enig meisje op tussen zes 

broers in een streng (bevindelijk) gereformeerd Zeeuws 

boerengezin eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Het 

intelligente, fantasievolle kind voelt zich een buitenbeentje; ze 

vlucht weg in fantasie en verhalen. 

Prometheus, 2009. 219 blz. 

 

 
 

 T ro janow,  I l i ja  De wereld  is  groot  en overa l  loert  reddding  

Een aantal vluchtelingen uit communistisch Bulgarije ontdekt 

dat men in het Westen niet op hen zit te wachten. 

De Geus, 2009. 283 blz. 

 

 
 

 Van Reybrouck ,  

David  

Congo :  een geschiedenis  

De auteur, een Belgische cultureel antropoloog, licht de grote 

lijnen van de historische ontwikkeling van Congo toe aan de 

hand van talloze interviews. De helft van het boek behandelt 

de periode tot 1960, het jaar waarin de Belgische kolonie 

Congo onafhankelijk werd. De andere helft gaat over de 

periode tussen 1960 en 2010. 

De Bezige Bij, 2010. 680 blz. 

 

 
 

* Verbeke,  Annel ies  Dert ig  dagen   

  Alphonse is met zijn geliefde Kat verhuisd naar de Vlaamse 

Westhoek. Ver weg van het drukke Brussel en het 

wisselvallige muzikantenbestaan is hij gelukkig met zijn 

eenmansklusjesbedrijf. Zijn klanten zijn lovend over zijn werk, 

en nog meer onder de indruk van hemzelf. Ze stellen zich 

open voor hem en hebben behoefte aan zijn adviezen. Maar 

Alphonse wil geen Jezus zijn, geen goeroe worden. Hij helpt 

omdat hij dat kan. 

Uitgeverij De Geus, 2015. 316 blz. 

 

 
 

* 
 

Verbogt ,  Thomas  Als de winter voorbij is 

Het kunnen maar een paar seconden zijn die je leven 

uiteindelijk bepalen. Iemand aankijken of juist niet. Ineens 

gekust worden op een zomerse dag. Meer hoeft het niet te 

zijn. Zo vergaat het de hoofdpersoon van deze roman, die 

jaren leeft met de herinnering aan zo'n moment. Maar de 

herinnering alleen is niet genoeg. 

Nieuw Amsterdam, 2015. 224 blz. 
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 Verbogt ,  Thomas Perfecte st i l te  

Het leven van een 57-jarige filmmaker verandert grondig 

nadat hij in een steeg in elkaar is geslagen.. 

Nieuw Amsterdam, 2011. 207 blz. 

 

 
 

    

 Verhoef ,  Esther  Rendez-vous 

Een echtpaar verkoopt hun huis in Nederland om in Zuid -

Frankrijk opnieuw te beginnen, maar dat pakt anders uit dan 

ze dachten. 

Anthos, 2006. 334 blz. 

 
 

 
 Verhulst ,  Dimit r i  Godverdomse dagen op een godverdomse bol  

Tragikomische recapitulatie van de geschiedenis van de 

mensheid. 

Contact, 2008. 186 blz. 

 

 
 

    

 Verhulst ,  Dimit r i  De laatkomer 

Door zich dement voor te doen denkt een gepensioneerde 

bibliothecaris zijn kleurloze bestaan achter zich te kunnen 

laten. 

Atlas Contact, 2013. 139 blz.  

 
 

    

 Verhulst ,  Dimit r i  Mevrouw Verona daal t  de  heuvel  af  

Een oude vrouw overdenkt vlak voor haar sterven haar leven.  

Contact, 2006. 109 blz. 
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 Vermi j ,  R ienk  De geest  u i t  de f les  

I s  de Ver l i ch t ing  ech t  de  per iode  van  debat  en 

f i loso f ische  ideeën waaru i t  onze  westerse  waarden 

z i jn  voor tgekomen? R ienk Vermi j  veegt  de  

ideeënr i j kdom van de Ver l i ch t ing n ie t  onder  he t  tap i j t ,  

maar  p laats t  d ie  we l  in  de po l i t ieke  en  

maatschappel i j ke  contex t  van  d ie  t i jd .  

U i tgever i j  N ieuwez i jds ,  2014.  324  b lz .   

Gesch ieden is  

 

 

 Veronesi ,  Sandro  Kalme chaos  

Na een noodlottige crisis neemt het leven van een man een 

geheel nieuwe wending en wijdt hij zich volledig aan zijn 

dochtertje. 

Prometheus, 2006. 414 blz. 

 
 

 
 Versteeg,  Wytske  Boy 

Als een vrouwelijke psychiater wordt geconfronteerd met de 

dood van haar Afrikaanse pleegzoon, gaat de politie uit van 

een ongeluk, maar de moeder denkt aan moord en zint op 

wraak. 

Prometheus, 2013. 189 blz. 

 
 

 

 V lugt ,  S imone van 

der  

Jacoba,  dochter  van Hol land  

Als Filips de Goede haar in 1425 opsluit in Gent, besluit 

Jacoba van Beieren, dan 24 jaar, op te schrijven wat ze tot 

dan toe allemaal heeft meegemaakt. 

Anthos, 2009. 317 blz. 

  
 

 V lugt ,  S imone van 

der  

Het  laatste  of fer  

Birgit en Jef, een jong stel, gaan op zoek naar de vader van 

Jef die bij archeologisch onderzoek in Egypte spoorloos 

verdwenen is. Thriller. 

Anthos, 2008. 310 blz. 

  
 

 Vr iend,  Eva  Het  n ieuwe land  

Aan de  hand van  haar  e igen  fami l iegesch ieden is  

onderneemt  Eva  Vr iend  een zoek toch t  naar  he t  

on ts taan van een n ieuwe prov inc ie :  F levo land .  

Ba lans ,  2012.  302  b lz .  

Gesch ieden is  
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 Vu i js je ,  Robert  A l leen  maar  net te  mensen  

Een jonge joodse Amsterdammer, die door zijn donkere 

uiterlijk op een Marokkaan lijkt, gaat om zich af te zetten 

tegen zijn Amsterdamse kakkineuze milieu en uit 

nieuwsgierigheid op zoek naar zwarte vrouwen, eerst in de 

Bijlmer en later in Amerika.  

Nijgh & van Ditmar, 2008. 286 blz. 

 

 
 

 Wal lner ,  Michael  Apr i l  in  Par i js  

Een Duitse korporaal, die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

tolkt bij het verhoren van Fransen, wordt verliefd op een 

Française. 

Cargo, 2008. 262 blz. 

 
 

 
 Wagendorp,  Bert  Ventoux 

In het leven van een bijna 50-jarige misdaadjournalist en 

fietser keren zijn vrienden uit het verleden terug door een 

uitnodiging om naar Zuid-Frankrijk te komen. 

Atlas Contact, 2013. 287 blz. 

 
 

 
    

* 
 

Weenink,  W.H.  Vrouw achter de troon 

Het leidinggeven zat Marie Anne Tellegen in het bloed. Dat 

bleek uit haar vooraanstaande rol in de vrouwenbeweging, 

haar leidende positie in het verzet en haar optreden als 

directeur van het Kabinet der Koningin na de oorlog. Ze liet 

zich volstrekt niet imponeren en werd door sommige 

bewindslieden zelfs gevreesd. In dit boek ontraadselt Weenink 

het leven van een formidabele vrouw achter de troon.  

Boom Uitgevers Amsterdam, 2015. 400 blz.  

Geschiedenis 

 

 

 Wei jers ,  N iña  De consequent ies   

Een kunstenares zit op een dood spoor in haar leven, zowel in 

de liefde als in haar kunst. Dan besluit ze een rigoureus 

project aan te gaan in samenwerking met een fotograaf.  

Atlas Contact, 2014. 286 blz. 

 
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://marenrood.files.wordpress.com/2009/04/alleen-maar-nette-mensen1.jpg&imgrefurl=http://marenrood.wordpress.com/&usg=__wsaGrsrY818xmUXNDiVq7zT6XJw=&h=525&w=328&sz=29&hl=nl&start=26&itbs=1&tbnid=D9l1prcCcvW-iM:&tbnh=132&tbnw=82&prev=/images%3Fq%3Dvuijsje%2Balleen%2Bmaar%26start%3D20%26hl%3Dnl%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


55 
10-5-2016 Leeskringcollectie 2016-2017 

 Wei j ts ,  Chr is t iaan  De eta leur  :  dansn ovel le  

Een etaleur stort zich op een prestigieuze opdracht: het 

maken van een etalage voor een groot warenhuis, maar dan 

ontmoet hij een jeugdliefde, een danseres.  

De Arbeiderspers, 2009. 159 blz. 

 

 
 

 Wei j ts ,  Chr is t iaan  Eufor ie  

Een architect dingt mee naar het verwezenlijken van een 

monument voor de gevallenen bij een terroristische aanslag in 

Den Haag, maar krijgt te maken met zowel professionele 

integriteit als inhalig opportunisme.  

De Arbeiderspers, 2012. 400 blz. 

 
 

 

 Wei l ,  Ji ř í  Mendelssohn op het  dak  

In Praag tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er weinig 

lichtpuntjes in het leven van enkele joden.  

Cossee, 2012. 253 blz. 

 

 
 

 Weldon,  Fay  Dagboek van een st iefmoeder  

Een jonge vrouw komt in een wespennest terecht als ze 

trouwt met een oudere weduwnaar met kinderen. 

Contact, 2009. 301 blz. 

 

 
 

 Wier inga,  Tommy Caesar ion  

Een jonge barpianist. zoon van een beroemd beeldend 

kunstenaar en een porno-actrice, vertelt over zijn 

avontuurlijke leven.  

De Bezige Bij, 2009. 365 blz. 

  
 

 Wier inga,  Tommy Dit  z i jn  de namen  

In een Russisch stadje aan de rand van de steppe tobt een 

politiecommissaris met zijn identitei t. Dan komt een groep 

vluchtelingen na een barre tocht meer dood dan levend in het 

stadje aan..  

De Bezige Bij, 2012. 301 blz. 
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 Wier inga,  Tommy Joe Speedboot  

Een gehandicapte jonge schrijver in een afgelegen dorp 

ontwikkelt zich door de komst van een overrompelende 

vreemdeling in een onverwachte richting. 

De Bezige Bij, 2005. 315 blz. 

 
 

 
 Wi l l iams,  John Augustus  

Het levensverhaal van de Romeinse keizer Augustus. 

Lebowski, 2014. 448 blz. 

 

 
 

 Wi l l iams,  John Butcher’s Crossing 

In 1870 volgt een verlegen domineeszoon in Amerika zijn hart 

en gaat op bizonjacht in het ruige Westen. 

Lebowski Publishers, 2013. 334 blz. 

 

 
 

 Wi l l iams,  John Stoner  

Een Amerikaanse boerenzoon die literatuurprofessor wordt, 

probeert de vele tegenslagen in zijn leven waardig te 

doorstaan. 

Lebowski Publishers, 2012. 318 blz. 

 
 

 
 Winter ,  Leon de  Het  recht  op terugkeer  

In een in 2024 tot schokkende proporties teruggebracht Israël, 

onherkenbaar veranderd en zwaar beveiligd, rijdt 

ambulanceman Bram Mannheim zijn diensten. Samen met een 

vriend werkt hij bovendien aan het opsporen van verdwenen 

joodse kinderen. 

De Bezige Bij, 2008. 457 blz. 

 

 
 

 Worte l ,  Maar t je  IJstijd 

Een jongeman die geteisterd wordt door liefdesverdriet 

probeert te achterhalen waarom hij zijn geliefde verloor.  

De Bezige Bij, 2014. 234 blz. 
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* Z i j l ,  Annejet  van  

der  

De Amerikaanse prinses 

Op 13 april 1927 voer Allene Tew met de Mauretania de 

haven van New York uit. Ze liet een leven achter zich waarin 

ze alles had bereikt waar ze als plattelandsmeisje van had 

gedroomd – aanzien, fortuin, moederschap, haar grote liefde. 

En ze was het ook bijna allemaal weer kwijtgeraakt. ‘De rijkste 

en verdrietigste weduwe van de stad’, zoals Allene door 

societyrubrieken werd genoemd, had die dag echter ook nog 

veel vóór zich, zoals een nieuw gezin en een toekomst als 

officiële prinses, als Russische gravin en als peetmoeder van 

de latere koningin Beatrix. 

Querido, 2015. 280 blz. 

 

 

 Z i j l ,  Annejet  van  

der  

Gerard Heineken – De man, de stad en het bier 

Hij is de kern van de kleurrijke Heineken-geschiedenis, maar 

tegelijkertijd een grijze vlek: Gerard Adriaan Heineken (1841-

1893). Stichter van het gelijknamige bierimperium, grootvader 

van Freddy Heineken en drijvende kracht achter de 

economische en culurele wederopbloei van Amsterdam die 

bekendstaat als de Tweede Gouden Eeuw. Wie was deze 

man? En waarom werd hij bijna tot de vergetelheid 

veroordeeld? 

Querido’s Uitgeverij, 2014. 256 blz.  

Geschiedenis 

 

 

    

 


