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 A.S. Byatt Het boek van de kinderen 

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 vertel ling ; De 

Koran : een vertaling 

De auteur wil de Koran toegankelijk maken 

voor een Nederlandstalig publiek. 

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

  
 

 Abdolah, 

Kader 

Het huis 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 reis van de lege flessen 

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. 

 

 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.covercards.nl/upload_images/bc-20061205154417.jpg&imgrefurl=http://www.covercards.nl/bmk.php?r=true&editie=&boek=332&usg=__sDq92JX2Wzf_5CZviSddFqoAPeQ=&h=525&w=326&sz=32&hl=nl&start=1&um=1&tbnid=YwNpQVcSKJ50zM:&tbnh=132&tbnw=82&prev=/images?q=huis+van+de+moskee&um=1&hl=nl&rlz=1T4ADBR_enNL280NL280&sa=N


30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       2  

 Abdolah, 

Kader 

Salam Europa! 

Een docent oriëntal isti ek aan de 

Universi tei t van Amsterdam kri jgt een 

rei shandboek in handen van een 

Perzische sjah die in de negentiende 

eeuw door Europa reisde. Gefascineerd 

en nieuwsgi eri g beslui t hi j  om deze reis, 

met een afstand van anderhalve eeuw, 

zel f te maken. 

Prometheus, 2016. 420 blz. 

 

     

 Adiga, 

Aravind 

De witte ti jger 

Een arme Indiase jongeman kan de verleiding 

van het grote geld niet weerstaan. 

De Bezige Bij, 2009. 278 blz. 

 

 
 

* Ahmad, 

Aeham 

De pianist van Yarmouk 

Het beeld van Aeham Ahmad, spelend op 

de piano te mi dden van het puin van een 

straat i n Yarmouk, een voorstad van 

Damascus, is  iconisch. Het symbol iseert 

de immense destructi e i n Syrië en de 

onbedwingbare levenskracht van mensen.  

In di t boek vertel t hi j  voor het eerst zi jn 

ei gen verhaal . 

Atlas Contact, Ui tgeveri j 2017.  320 bl z. 

 

    

 Allende, 

Isabel 

Het ei 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. 
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 Allende, 

Isabel 

Het negende schrift 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. 

 

 
 

 Allende, 

Isabel 

Ripper 

Een alternatief therapeute en haar dochter 

krijgen te maken met enkele samenhangende 

moorden in San Francisco. 

Amsterdam : Wereldbibliotheek, 2014. 398 

blz. 

 
 

 

 Ammaniti , 

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. 

  
 

 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.  
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 Baajens, 

Arita 

Zoektocht naar het paradijs 

Na een persoonl i jke crisis  reist Ari ta 

Baai jens af naar het Al tajgebergte in het 

zui dwesten van Siberi ë, waar het 

legendarische Shambhala te vinden zou 

zi jn, een aards paradi js i n een  doolhof 

van gletsjers en ravi jnen.  

Atlas Contact, 2016. 320 bl z . 

 

  

Baeten 

Gronda, Paul 

 

Nemen wij 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 sti 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. 

 

 
 

 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. 
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 Barker, Gary Luisa's laatste woorden : een roman 

over liefde en gueri lla'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, Julian Het enige verhaal 

In een saaie voorstad van Londen brengt de 

negentienjarige student Paul de 

zomermaanden door in zijn ouderlijk huis. Op 

aanraden van zijn moeder schrijft hij zich in 

bij de plaatselijke tennisclub. Tijdens een 

toernooi ontmoet hij Susan: achtenveertig 

jaar oud, zelfverzekerd, ironisch, 

overdonderend.  

Atlas Contact, Uitgeverij 2018.  256 blz. 

 

    

 Barnes, Julian 

 

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. 

 
 

 

 Beijnum, 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. 
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 Beijnum, Kees 

van 

De offers 

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. 

 

 
 

* Beijnum, Kees 

van 

Het mooie seizoen 

Beatrix coacht probl eemgezinnen en als 

een kind van een van die dysfunc tionele 

gezinnen verdwijnt, bel andt ze i n een 

mediastorm en vraagt ze zich af wat ze 

mogel i jk fout deed.  Haar zoon Arno bl i j ft 

weg van school  omdat hi j  gepest en 

vernederd werd en kri jgt steun van ex -

leraar Christi aan die door een groep 

jongeren als pedofi el  wordt aangemerkt. 

De Bezi ge Bi j  2016.  288 bl z.  

 

    

 Beijnum, 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. 

 

 
 

 Beijnum, Kees 

van 

Een soort familie 

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. 
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 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 

 

 

 Bernlef, J. Buiten 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. 

 

 
 

 Bernlef, 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. 

 
 

 

 Bervoets, 

Hanna 

Ivanov 

Fel ix, een jonge homoseksueel  vertrekt 

voor een hal f jaar naar New York om een 

er seminar journal istiek te vol gen. Hi j  

ontmoet daar Helena, een virol oge di e 

onderzoek doet naar de oorsprong van 

het HIV-virus. Fel ix beslui t zi jn 

onderzoek aan Hel ena te wi jden .  

Atlas Contact, 2016. 320 bl z. 

 

  

Bezaz, Naima 

el 

 

Het gelukssyndroom 

Een Marokkaans-Nederlandse jonge vrouw 

raakt in een ernstige depressie door het 

nieuws van de ongeneeslijke kanker die haar 

vriendin treft. 
 

 



30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       8  

Contact, 2008. 250 blz. 

 

 

 Birney, Alfred De tolk van Java 

Voor een Helmondse 

schoenmakersdochter, een Indi sche 

voormal i ge oorlogstolk en hun zoon 

bestaat er geen heden. Al leen een bel ast 

verleden. De zoon achtervolgt zi jn ouders 

met vragen over de oorl og in Nederl ands -

Indi ë die woedt i n het gezin.   

de Geus, 2016. 386 blz.  

 

 

 Boogers, 

Alex 

Alleen met de goden 

De el fjari ge Aaron Bachman zi et op een 

avond een man roerl oos in de 

deuropening l i ggen. Zi jn vader staat met 

gebalde vuisten in de gang. Hi j brul t dat 

Aaron naar de huiskamer moet gaan. De 

vader belt met de pol i tie en geeft 

zi chzel f  aan. 

Ui tgeveri j  Podium, 2015. 576 bl z . 

 

 

 Borst, Hugo Ma 

Hartverscheurend boek van Hugo Borst 

over zi jn dementerende moeder, l i efdevol  

en met veel  gevoel  geschreven. 

Lebowski , 2015. 192 blz. 

 
    

 Bosman, 

Machiel 

El isabeth de Flines : Een onmogelijke 

l iefde in de achttiende 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, 

Frits 

Duitse daders 

Fri ts Boterman concentreert zich in deze 

studi e op het bel ei d van de Duitse 

bezetters, een invalshoek die tot op 

heden ni et in zi jn vol le breedte is  

bel icht. Hoe hebben de nazi ’s geprobeerd 

Nederl and onder control e te kri jgen? 

Dui tse daders is  een helder 

overzichtswerk met aandacht voor het 

Dui tse belei d, col laboratie, verzet, de 

(i l )l egale pers, de cultuursector, de 

economische expl oi tatie, de arbeidsinzet 

en de berichtgeving over de Holocaust.  

De Arbeiderspers, 2015. 576 blz. 

Geschiedenis 

 

    

 

 

Boyne, John De jongen in de gestreepte pyjama  

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 Winterpaleis 

Een 82-jarige Rus beleeft de Russische 

Revolutie vanuit het standpunt van de 

gewone man. 

Arena, 2009. 414 blz. 

 
 

 Braam, Conny De handelsreiziger van de 

Nederlandsche Cocaïne fabriek 

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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 Brokken, Jan In het huis van de dichter  

Het levensverhaal van de Russische, naar 

Nederland gevluchte klassieke pianist Youri 

Egorov (1954-1988).  

Atlas, 2008. 381 blz. 

 

 

 

 
 

 Brokken, Jan De gloed van St. Petersburg 

Jan Brokken reisde in 1975 naar Sint-

Petersburg (toen nog Leningrad). In 2015 

keerde hi j  terug naar de stad. Ti jdens 

zi jn wandel ingen door de stad zoekt  hi j 

sporen van het culturele verleden van 

Sint-Petersburg. 

Atlas Contact, Ui tgeveri j ,  2016. 208 bl z.  

 

 

 Brokken, Jan De kozakkentuin 

In De Kozakkentuin beschri j ft Jan 

Brokken de bi jzondere vriendschap 

tussen Alexander von Wrangel  en Fjodor 

Mi chajlovi tsj  Dostojevski . Hi j  begint zi jn 

verhaal  i n 1849 in Sint-Petersburg 

wanneer de jonge Al exander een groep 

arrestanten voorbi j ziet komen, op weg 

naar het vuurpel oton. Een van hen is  

Dostojevski . 

Atlas Contact, 2015. 320 bl z. 

Geschiedenis 

 

    

 Brokken, Jan De vergelding : een dorp in ti jden van 

 oorlog 

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. 

Literair/Geschiedenis 
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 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. 

 

 
 

 Brijs, Stefan De engelenmaker 

En embryoloog gaat bij zijn pogingen een 

mens te klonen tot het uiterste. 

Atlas, 2005. 428 blz. 

 

 

 

 

 

 
 

 Brijs, Stefan Maan en zon 

Curaçao, 1961. Op een 

septemberochtend laat taxichauffeur Roy 

Tromp zi jn twaal f jari ge zoon Max achter 

in de kl as van broeder Daniel . Max bl i jkt 

een tal entvol le jongen die ervan droomt 

om onderwijzer te worden. Broeder 

Daniel , zel f  een kind van het ei land, wi l  

hem daarbi j helpen. Atlas Contact, 2015. 

288 bl z. 

 

 

 Burnier, 

Andreas 

De wereld is van glas 

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. 
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Meulenhoff, 1997. 239 blz. 

 

 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 iefde in Parijs 

Een gearriveerd schrĳver in Parĳs wordt 

onverwacht geconfronteerd met zĳn verleden. 

De Bezige Bij, 2004. 160 blz. 

 

 
 

 Campert, 

Remco 

Het satijnen 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. 

 

 
 

 Catton, 

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. 
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 Chang, Jung De keizerin 

De Biografie van de Chinese keizerin Cixi 

(1835-1908) 

Boekerij, 2013. 543 blz. 

 

 
 

 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. 

 

 
 

 Claudel, 

Phil ippe 

Het verslag van Brodeck 

Een oorlogswees wordt nooit helemaal 

geaccepteerd in een Frans dorp. 

Jodenvervolging. 

De Bezige Bij, 2008. 333 blz. 

 
 

 

 Claudel, 

Phil ippe 

Het kleine meisje van meneer Linh 

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. 

 

 
 

 Cleave, Chris Kleine Bij 

Een illegale Nigeriaanse vluchtelinge gaat in 

Engeland de confrontatie aan met het westen 

en met haar verleden. 

Prometheus, 2009. 279 blz. 

  
 

 Coelho, Paulo Brida 

Een Ierse secretaresse komt op haar 

zoektocht naar de zin van het leven in 

aanraking met hedendaagse hekserij. 

De Arbeiderspers, 2008. 238 blz. 
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 Coelho, Paulo De winnaar staat al 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. 

 

 
 

 Coetzee, J.M. De kinderjaren van Jezus 

Een oudere man en een kind al leen leren 

el kaar kennen op de boot naar een nieuw 

land. Ze trekken samen op, zoeken de 

moeder van het kind, werken, rei zen, 

overleven... De ti tel  is  mislei dend: di t is  

geen Jezusverhaal , al  heeft de jongen 

trekjes di e aan Jezus doen denken. Wel  

is  de ti tel  een sleutel  tot i nterpretati e: 

deze roman verwijst naar de bi jbel , maar 

ook naar Don Qui chot, Kafka, Goethe en 

meer.  

Cossee  2014. 320 bl z. 

 

    

 Coetzee, J.M. De schooldagen van Jezus 

Simón en Inés hebben zich ontfermd over 

het ei genzinnige kind Davíd, maar 

moeten vl uchten na een aanvaring met 

de l eerpl ichtambtenaar. In een nieuwe 

stad gaat Davíd naar een dansacademie 

en raakt in de ban van een mooie  

docente. 

Cossee, Uitgeveri j . 2016. 288 bl z. 

 

 

 Coevering, 

Ricus 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. 
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* Cognetti , 

Paolo 

De acht bergen 

Pi etro i s een stadsjongen ui t Mi laan. Zi jn 

ouders delen een l iefde voor de bergen, 

waar ze elkaar ontmoetten en waar ze 

trouwden. Door deze gedeelde passie kan 

hun rel ati e voortbestaan. Het stadsl even 

vervul t hun vaak met gevoelens van spi j t 

dat ze ni et voor een ander leven hebben 

gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in 

het Noord-Ital iaanse Val le d'Aosta waar 

het gezin vanaf dat moment iedere zomer 

zal  doorbrengen.  

De Bezi ge Bi j   2017.  224 blz. 

 

    

 Couperus, L. Van oude mensen, de dingen die 

voorbijgaan 

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. 

 

 
 

 Croutier, Alev 

Lytle 

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.  

 

 
 

 Dennison, 

Matthew 

Livia Augusta 

Li via Drusi l la II  was de echtgenote van 

keizer Augustus, de moeder van diens 

opvolger Ti berius, de grootmoeder van 

Cl audius en de overgrootmoeder van 

Cal i gul a. Meer dan zeven decennia bracht 

ze door in het pol i tieke machtscentrum 

van Rome. 

Kosmos Uitgevers,  2015.   304 blz. 

Geschiedenis 
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 Dierendonck, 

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. 

  
 

 Diome, 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. 

 

 
 

 Dis, A. van  Ik kom terug 

Een man probeert te achterhalen wat zijn 

bejaarde moeder altijd voor hem verborgen 

hield. 

Uitgeverij Augustus, 2014. 284 blz. 

  
 

 Dis, A. van  Tikkop 

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. 

 

 
 

 Dis, 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. 
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 Doerr, 

Anthony 

Als je het l icht niet kunt zien 

De jonge Marie-Laure is  bl ind. Ze woont 

met haar vader in Pari js  naast het 

Natuurhi storisch Museum, waar hi j  werkt 

al s curator. Als Marie -Laure twaal f is  

bezetten de nazi ’s  Pari js  en vader en 

dochter vluchten naar het Bretonse 

Saint-Malo. In een Dui ts mijnstadje 

groei t Werner Pfennig op i n een 

weeshuis. Via Rusland komt hi j  tensl otte 

in Saint-Malo terecht, waar zi jn verhaal  

en dat van Marie-Laure samenkomen.  

The House of Books, 2015. 544 blz. 

 

 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. 

 

 
 

 Dorrestein, 

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. 

 

 
 

 Dorrestein, 

Renate 

Mijn zoon heeft een seksleven en ik 

lees mijn 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. 
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 Dorrestein, 

Renate 

De stiefmoeder 

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. 

 

 
 

 Dorrestein, 

Renate 

Verborgen gebreken 

Tĳdens een vakantieverblĳf van een gezin in 

Schotland komt een lawine van schokkende 

gebeurtenissen los. 

Contact, 2004. 237 blz. 

  
 

 Dorrestein, 

Renate 

Weerwater 

Als de wereld vergaat, op Almere na, doet de 

schrijfster verslag van alle pogingen om te 

overleven.. 

Uitgeverij Podium, 2015. 301 blz. 

  
 

* Driessen, 

Martin 

Michael 

De pelikaan 

Twee mannen i n een slaperi g stadje aan 

de Adriatische Zee in communistisch 

Joegoslavië beginnen elkaar te chanteren 

met de geheimen di e ze van elkaar 

ontdekken. Geen van beiden zi jn 

sl echteriken, ze maken slechts gebruik 

van de si tuatie. 

Ui tgeveri j  Van Oirschot 2017 .  200 bl z. 

 

    

 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. 
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 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. 

 

 
 

 Eco, Umberto De begraafplaats van Praag 

Een verzonnen hoofdpersoon maakt ware 

gebeurtenissen uit 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 thuiskomst 

Het leven van Elizabeth Batts (1741-1835), 

de vrouw van de beroemde 

ontdekkingsreiziger James Cook. 

De Arbeiderspers, 2005. 415 blz. 
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 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. 

 

 
 

 Enquist, Per 

Olov 

De uittocht 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 

Compassie 

Een in de liefdesrelaties doorknede veertiger komt 

door een internetdate in contact met een half-

Duitse vrouw, een promovenda, die zelf onervaren 

is in relaties. 

Uitgeverij G.A. van Oorschot 2015.  154 blz. 

 
    

 Enter, 

Stephan 

Grip 

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. 
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 Fasseur, 

Cees 

Eigen meester, niemands knecht 

Pi eter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961) 

was minister-presi dent in de moei l i jkste 

peri ode van de Nederlandse 

geschiedenis, van 1940 tot 1945. Als 

hoofd van het kabinet in bal l ingschap in 

Londen weigerde hi j  zich neer te leggen 

bi j  de gedachte dat Nederland versl agen 

zou zi jn.  

Ui tgeveri j  Balans, 2014. 580 blz. 

Geschiedenis 

 

  

Februari, 

Marjolijn 

 

De literaire kring 

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, 

Elena 

De geniale vriendin 

Li la en Elena wonen met hun ouders en 

broertjes en zusjes in een volkswijk in 

het Napels van de jaren vi jfti g, een ti jd 

waari n het ondenkbaar i s dat meisjes 

hun ti jd verspi l len met leren.  

Wereldbibl iotheek, 2015. 344 bl z. 

 

 

 Ferrante, 

Elena 

De nieuwe achternaam 

Li la en Elena zi jn twee vri endinnen ui t 

een armoedige wi jk in Napels. Li la is op 

haar zesti ende getrouwd, maar haar 

ni euwe achternaam geeft haar al gauw 

het gevoel  dat ze zichzel f  kwijtraakt. 

El ena vol tooit als  voorbeeldi ge leerl ing 

het gymnasium, maar door haar 

eenvoudige afkomst worstel t ze met haar 

universi taire ambi ties.  

Wereldbibl iotheek 2015. 479 bl z. 
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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, 

Richard 

De smalle 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. 

 

 
 

 Flasar, Milena 

Michiko 

Een bijna volmaakte vriendschap 

Een jongeman verl aat zi jn kamer na een 

isolement van twee jaar. Hi j verzamelt al  

zi jn moed, verlaat op de tast het huis 

van zi jn ouders en gaat de straat op. 

Voorzi chti g betreedt hi j de werel d 

opnieuw en vindt zi jn weg naar een 

bankje in het park, zi jn toevlucht en 

ni euwe schui l plaats. 

Cossee Uitgeveri j , 2015. 160 bl z. 

 

 

 Foer, 

Jonathan 

Safran 

Alles is verlicht 

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 luid & ongeloofl i jk dichtbij 

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. 
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 Franck, Julia 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. 

 

 
 

 Fredriksson, 

Marianne 

Het mysterie 

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. 

 

 
 

 Fredriksson, 

Marianne 

Het raadsel van de liefde 

De liefde tussen een op feiten gerichte 

wetenschapper en op intuïtie vertrouwende 

verpleegster wordt geplaagd door veel 

onderling onbegrip. 

De Geus, 2005. 381 blz. 

 

 
 

 French, Nicci  Verloren 

Op een klein Waddeneiland voor de Engelse 

kust gaat een moeder wanhopig op zoek naar 

haar verdwenen vijftienjarige dochter. 

Anthos, 2006. 293 blz. 

 

 

 
 

 Galidi, 

Roldaan al 

Hoe ik talent voor het leven kreeg 

Semmier Kariem vlucht ui t Irak. Zeven 

jaar van honger, verdwalen en angst 

later l andt hi j  op el f  februari  om negen 

uur - of was het om el f  uur op negen 

februari  -  op Schiphol .  Hi j  vraagt asiel  

aan. Wat hi j  niet weet is  dat hiermee het 

langste wachten van zi jn leven begint. 

De Vri je Uitgevers, 2016. 472 bl z. 

 

    

http://images.google.nl/imgres?imgurl=https://www.webshopboekhandel.nl/Webshop/ProductImages/9789052266589.jpg&imgrefurl=https://www.webshopboekhandel.nl/Webshop/SearchResults.aspx?aue=Fredriksson,+M.&usg=__z7ZwSeSOE8WoX5jZ8LNPiEelabM=&h=500&w=308&sz=16&hl=nl&start=2&um=1&tbnid=lCxfmIOuLxFmCM:&tbnh=130&tbnw=80&prev=/images?q=mysterie+fredriksson&um=1&hl=nl&rlz=1T4ADBR_enNL280NL280


30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       24  

* Gardam, Jane Een onberispelijke man 

Al les aan Edward Feathers i s vlekkeloos - 

zi jn garderobe, zi jn manieren, zi jn naam 

en faam als topadvocaat met een 

gl ansri jke carrière in Hongkong.  Maar 

zi jn onberispel i jkheid is  bedriegl i jk en 

misl eidt vaak ook hemzel f. Na de dood 

van zi jn gel iefde Betty, zi jn echtgenote, 

l i jkt hi j onverstoorbaar en koestert hi j  

zi jn heri nneringen aan haar. Maar met de 

herinneringen komen ook de twi jfels.  

Cossee Uitgeveri j  2017.  320 blz. 

 

  

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. 

 

 
 

 
 

 Gelder, Roelof 

van 

Naar het aards paradijs –  Het 

rusteloze leven van Jacob Roggeveen 

De ontdekker van Paasei land was geen 

zeeman, maar een gepromoveerd jurist 

op leefti jd en een vermogend man. Toch 

besl oot hi j  een expedi tie te ondernemen 

op zoek naar het Onbekende Zuidl and, 

een groot en mythisch continent  in de 

Sti l le Oceaan. 

Bal ans, 2012. 335 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Gerritsen, 

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. 
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 Gerritsen, 

Esther 

Roxy 

Een jonge vrouw wordt door de dood van 

haar man én diens minnares plotseling uit 

haar angstige, gei ̈soleerde en beschermde 

leven getrokken. 

De Geus, 2014. 224 blz. 

 

 
 

 Gerritsen, 

Esther 

Superduif 

Het leven valt een elfjarig, wat ouwelijk 

meisje is zwaar, maar dan krijgt ze een 

vrolijk vriendinnetje. 

De Geus, 2010. 189 blz. 

 
 

 
 Gerritsen, 

Tess 

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. 

 

 
 

 Giordano, 

Paolo 

De eenzaamheid van de priemgetallen 

De levens van een door een ski-ongeluk 

getekend meisje en een hyperintelligente 

jongen met een zwakbegaafd, door zĳn 

toedoen verdwenen tweelingzusje, kruisen 

elkaar op de middelbare school; een 

bĳzondere vriendschap ontstaat waarin 

priemgetallen een grote rol spelen. 

Cargo, 2009. 318 blz. 

 

 
 

 Giordano, 

Paolo 

Het menselijk l ichaam 

Alessandro, legerarts in Afghanistan met een 

beladen verleden, kiest voor een avontuurlijk 

leven in vijandelijk gebied. 

De Bezige Bij, 2013. 350 blz. 
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 Giphart, 

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. 

 

 
 

 Glastra van 

Loon, Karel 

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. 

 

 
 

 Glastra van 

Loon, Karel 

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 

Honolulu King i s een op ware fei ten 

geïnspi reerd verhaal  over een Indische 

man, getekend door zi jn oorlogsverleden. 

Wanneer hi j  een geheim opbi echt i n de 

loge van de vri jmetselari j , stel t hi j  zi jn 

broeders voor een groot di lemma. Mogen 

zi j met hun geheimhoudingspl icht een 

misdaad verzwijgen?  

Ambo/Anthos, 2015. 347 blz. 

 

  

Goldschmidt, 

Saskia 

 

De hormoonfabriek 

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. 
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Cossee, 2012. 287 blz. 

 

 
 

 
 

 Grijzenhout, 

Frans ;van 

Sas, Niek; 

Velema, 

Wyger 

Het Bataafse experiment 

Het moderne Nederlandse pol i ti eke bestel  

zou zonder de Bataafse  Revolutie van 

1795 ondenkbaar zi jn. Deze revoluti e 

maakte ons l and voor het eerst tot een 

eenheidsstaat en gaf het een 

democratisch gekozen parl ement, een 

geschreven grondwet, gewaarborgde 

indi vi duele rechten en de scheiding van 

kerk en staat. 

Di t unieke staatkundige experiment 

wordt i n di t boek in een brede culturele 

context gepl aatst. Het gedachtegoed van 

de Bataafse revolutionairen komt daarbi j  

vanzel fsprekend ui tvoeri g aan de orde.  

Vanti l t   2013.  352 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Groen, 

Hendrik 

Pogingen iets van het leven te maken 

Hendri k Groen mag dan oud zi jn, hi j  is  

nog l ang niet dood en ni et van pl an zich 

eronder te laten kri jgen. Technisch 

gesproken is  hi j  bejaard. Maar waarom 

zou het leven dan al leen nog maar 

moeten bestaan uit koffi edri nken achter 

de geraniums zi tten en wachten op het 

ei nde? 

Meulenhoff, 2015. 328 bl z. 

 

 

 Grøndahl , 

Jens Christian 

Dat weet je niet 

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. 
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 Grøndahl , 

Jens Christian 

De tijd die nodig is 

Het bericht dat haar tienerzoon een 

buitenlandse jongen heeft mishandeld brengt 

bij een succesvolle Deense archi tecte de 

herinnering op gang aan de keuzes die ze in 

haar leven gemaakt heeft. 

Meulenhoff, 2008. 319 blz. 

 

 
 

 Grunberg, 

Arnon 

De man zonder ziekte 

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. 

  
 

 Grunberg, 

Arnon  

Moedervlekken 

Otto Kadoke werkt als psychiater in een 

crisi scentrum: zi jn special i tei t is  suici de-

preventie. Wanneer hi j  op een dag bi j  

zi jn oude en hulpbehoevende moeder op 

bezoek gaat, doet een van de Nepal ese 

verzorgsters de deur open, gehuld i n 

enkel  een handdoek. Hi j  wordt overmand 

door gevoelens van l iefde voor het 

mei sje. 

Lebowski  2016. 297 bl z. 

 

  

Grunberg, 

Arnon 

 

Tirza 

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 licht  

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. 
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 Haasse, Hella 

S. 

Fenrir: 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. 

 

 
 

* Harari, Yuval 

Noah 

Sapiens: een kleine geschiedenis van 

de mensheid 

In Sapi ens neemt Yuval  Noah Harari  ons 

mee op een fasci nerende reis door de 

geschiedenis van de mensheid. Wie zi jn 

we? Waar komen we vandaan? En hoe  

zi jn we geworden wie we nu zi jn? In zi jn 

aanstekel i jke rel aas laat Harari  ons 

kenni smaken met een raadselachti g 

fenomeen: de mens. 

Thomas Rap  2017.  461 blz. 

Geschiedenis  

 

  

Hanssen, 

Dörte 

 

Het oude land 

Twee beschadigde vrouwen van Oost-

Pruisische afkomst, ooi t al lebei  om 

verschi llende redenen gevlucht, vinden 

bi j  elkaar wat ze al ti jd hebben gemist, 

namel i jk fami l ie. 

Harper Col lins 2016.   320 blz. 

 

 
 

 

* Harl ine, Craig Jacob’s vlucht 

De vader van de oude Jacob Rol andus 

bekeert zich rond 1560 tot de n ieuwe 

(gereformeerde) godsdienst en moet als 

gevolg daarvan met zi jn vrouw en zoon 

Jacob vl uchten voor Alva. Jacob bl i jkt 

een begaafde jongen die, na studi es in 

Antwerpen en Bazel , een vooraanstaand 

predikant wordt in Amsterdam. Hi j maakt 
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naam als vertaler  van de  Statenbi jbel , de  

eerste offici ële Nederlandstal i ge bi jbel .  

Vanti l t  2016. 

351 bl z. 

Geschiedenis  

    

 Hart, Kees ‘t Teatro Olimpico 

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  

Lotte 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. 

 

 
 

    
 

 Hemmerechts, 

Kristien 

Haar bloed 

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. 
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 Hemmerechts,  

Kristien 

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. 

  
 

 Heijden, 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 

De bekeerl inge 

In een klei n dorp i n de Provence wordt 

si nds mensenheugenis over een pogrom 

en een verborgen schat gesproken. 

Stefan Hertmans ontdekt de sporen van 

een voorname christel i jke jonkvrouw ui t 

de el fde eeuw, di e haar leven vergooide 

ui t l iefde voor een joodse jongen. 

De Bezi ge Bi j  2016.  281 bl z. 

 

 

 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. 

 
 

 
 Hilberdink, 

Koen 

J.B.W.P. Het leven van Johan Polak 

Johan Polak  (1928-1992) groeide op i n 

wat hi j  zel f  noemde 'een zeer l iberaal  

joods mi l ieu met sterk atheïstische en 

sociaal democratische i nsl ag' . Dit 

ogenschi jnl i jk i dyl l ische bestaan in 

Amsterdam werd bruut verstoord door de 

vroege dood van Johans vader en de 

Dui tse bezetting vlak daarna. Deze 

ingri jpende gebeurtenissen en de 

verhouding met zi jn moeder bepaalden  
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voor een groot deel  Polaks verdere l even. 

Ui tgeveri j  G.A. van Oorschot B.V.   2017 

313 bl z. 

Geschiedenis  

    

 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. 

 

 
 

 Hoffman, 

Alice 

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. 

  
 

 Hosseini, 

Khaled 

Duizend schitterende 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. 

 

 
 

 Hosseini, 

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. 

 

 
 

 Hosseini, 

Khaled 

De vliegeraar 

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 
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elkaar dreef. 

De Bezige Bij, 2007. 350 blz. 

 

 Huijsen, Coos Nederland en het verhaal van Oranje 

In Nederland en het verhaal  van Oranje 

schetst Coos Hui jsen de aard en 

betekenis van het langduri g huwel i jk 

tussen Nederland en 

de Oranjes, een geschiedenis die 

teruggaat tot Wi l lem van Oranje. 

Bal ans, 2012. 528 bl z . 

Geschiedenis 

 

 

 Hulst, Auke En ik herinner me Titus Broederland 

Roman over een tweel ing di e probeert te 

overleven in een apocalyptisch 

landschap. De jongvolwassen broers 

groei en op i n een verlaten bos waar ze 

leven al s bannel ingen vanwege hun 

‘dui velse’  afkomst. Zi j l ezen verboden 

boeken en leren gitaar spelen. Als hun 

vader sterft vluchten ze naar zee. 

Ambo/Anthos 2016.  272 bl z. 

 

 

*  Ishiguro, 

Kazuo 

De rest van de dag 

Een oudere Engelse butler ki jkt na  een 

ontmoeti ng met een vroegere 

ondergeschikte terug op zi jn werkende 

leven, met name i n de jaren voor de 

Tweede Wereldoorlog. Hi j  was toen in 

di enst van een i deal istische Engelse l ord 

di e door contacten met Dui tse nazi 's  

probeerde de vrede te bewaren. Na de 

Tweede Wereldoorlog bl eek de l ord door 

Hi tler te zi jn gemanipuleerd, en was zi jn 

naam voorgoed besmet. 

Atlas Contact, Ui tgeveri j   2017.  276 blz. 
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* Isik, Murat Wees onzichtbaar 

Wees onzichtbaar van Murat Isik is een grootse 

epische roman over de wanhopige strijd van een 

gezin tegen een tirannieke vader en een 

prachtige coming of age van een sensitieve 

jongen die opgroeit in een onveilige wereld, 

gebaseerd op Murat Isiks eigen jeugd. 

Ambo/Anthos,  2017.  597 blz. 

 

    

 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. 

 

 
 

 Jansen, 

Suzanna 

Het pauperparadijs : een 

familiegeschiedenis 

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 opmerkel i jke geschi edenis van 

Oekraïne. 

Ui tgeveri j  G.A. van Oorschot, 2014. 269 

bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Japin, Arthur De gevleugelde 

Alberto Santos-Dumont groei t op i n de 

afgel egen binnenlanden van Brazi l ië. Hi j  

droomt ervan te kunnen vl iegen zoals de 

helden in de boeken van Jul es Verne. 

Wanneer hi j  ontdekt dat hun avonturen 
 



30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       35  

verzonnen zi jn, legt hi j  zich daar niet bi j  

neer. 

De Arbeiderspers, 2015. 320 blz. 

    

 Japin, Arthur Een schitterend 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 buiten 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. 

  
 

 Jensen, Stine 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. 
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 Jonasson, 

Jonas 

De 100-jarige man die uit het raam 

klom 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 bl ijkt 

te zijn met zwart geld. 

Signatuur, 2011. 358 blz. 

 

 
 

 Jong, J.J.P. De terugtocht 

Een koppig Nederland kon tussen 1945 

en 1950 geen afstand doen van zi jn 

kol onie. De conclusie van J.J.P. de Jong 

is  grensverleggend. Hi j  neemt niet al leen 

afscheid van Indië, maar ook van vele 

mythes. De terugtocht is  een fasci nerend 

rel aas van het zoeken naar een oplossi ng 

tegen een al les saboterende opposi tie in. 

Ui tgeveri j  Boom, 2015. 380 blz. 

Geschiedenis 

 

 

 Jong, Jurriën 

de 

Waterloo 

Het boek bel icht de Belgische en 

Nederl andse bi jdrage aan deze sl ag en de 

er aan voorafgaande stri jd bi j  Quatre-

Bras. Tevens wordt het grote verhaal  van 

Waterloo en de stri jd om de Europese 

geschiedenis voor en na Napol eons 

defi ni ti eve nederlaag vertel d. 

Ui tgeveri j  Boom, 2015.   240 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Kamphuis, 

Marco 

Een rusteloos leven 

Als een getrouwde vrouw hopeloos verliefd 

wordt op een docent filosofie, lijkt de relatie 

weinig perspectief te hebben. 

Wereldbibliotheek, 2006. 287 blz. 

 
 



30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       37  

 Kat, Otto de Bericht uit Berlijn 

Via zijn dochter krijgt een Nederlandse 

diplomaat in de Tweede Wereldoorlog 

geheime informatie. 

Van Oorschot, 2012. 205 blz. 

  
 

 Keilson, 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, 

Marie 

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 

Liefde heeft geen hersens 

Krachtige roman over de vele facetten van de 

liefde. Langverwachte nieuwe roman sinds 

'De laatste gasten' uit 2007. 

Atlas, 2012. 189 blz. 

 
 

 

javascript:LinkToWord('via','1*Index1')
javascript:LinkToWord('zijn','1*Index1')
javascript:LinkToWord('dochter','1*Index1')
javascript:LinkToWord('krijgt','1*Index1')
javascript:LinkToWord('nederlandse','1*Index1')
javascript:LinkToWord('diplomaat','1*Index1')
javascript:LinkToWord('in','1*Index1')
javascript:LinkToWord('tweede','1*Index1')
javascript:LinkToWord('wereldoorlog','1*Index1')
javascript:LinkToWord('geheime','1*Index1')
javascript:LinkToWord('informatie','1*Index1')
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://omslagen.nrcboeken.nl/omslag/afbeelding/250x300/9789045004037.jpg&imgrefurl=http://www.nrcboeken.nl/boek/de-gelukkige-druk-6-keulen-m-van&usg=__ka-HPSlB-UI1SYCkCT-TKdh9SwE=&h=300&w=190&sz=22&hl=nl&start=3&um=1&tbnid=QbTAMqrTvyqVfM:&tbnh=116&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3Dkeulen%2Bgelukkige%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4ADBR_enNL280NL280


30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       38  

 Keulen, 

Mensje van 

Schoppenvrouw 

Voor Paula, lui dt de vriendschap met een 

ni euwe kl asgenote en haar decadente 

broer een even onweerstaanbare als 

schokkende periode in haar leven in. De 

confrontatie die hieruit voortvl oeit met 

de mysteri euze heler en ziener dokter 

Adami , werpt een schaduw voorui t.  

Atlas Contact, 2016. 144 bl z. 

 

 

 Kieft, Ewout Het verboden boek 

Een diepgravende analyse van het boek 

dat al  zeventi g jaar verboden is  in 

Nederl and.  

Vel en hebben er een mening over, vr i jwel  

ni emand heeft het gelezen. Sinds het 

boek in januari  2016 opni euw in 

Dui tsl and verscheen, nadat het zeventi g 

jaar verboden was geweest, is  het debat 

over Mein Kampf weer in vol le gang, ook 

in Nederl and.  

Atlas Contact, Ui tgeveri j 2017  288 bl z.  

Geschiedenis 

 

    

 Kieft, Ewout Oorlogsenthousiasme 

Duizenden van Europa's meest 

vooraanstaande kunstenaars, schri jvers 

en wetenschappers waren euforisch toen 

in 1914 de Eerste Wereldoorlog ui tbrak. 

Om di t mysterie te begri jpen duikt Ewoud 

Ki eft in de levens  van een tiental  

intri gerende oorl ogsenthousiastel ingen, 

onder wie Herman Hesse, Si gmund Freud, 

Vladimi r Majakovski  en H.G. Wel ls. 

De Bezi ge Bi j , 2015. 544 bl z. 

Geschiedenis 
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 Koch, Herman De greppel 

Robert Wal ter, burgemeester van 

Amsterdam, heeft een vermoeden dat 

zi jn vrouw vreemdgaat met een  van zi jn 

wethouders. Niet veel  later beweert een 

journal iste dat de burgemeester 

betrokken is  geweest bi j  het mishandelen 

van een agent ti jdens een Vietnam-

betoging. 

Ambo/Anthos, 2016. 320 blz. 

 

 

 Koch, Herman Het diner 

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. 

 

 
 

 Koelemeijer, 

Judith 

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. 

 

 

 Koelemeijer, 

Judith 

Hemelvaart 

Zoektocht naar de dood van een 

jeugdvriendin die in 1985 op vakantie in 

Griekenland omkwam bij een ongeluk. 

Atlas Contact, 2013. 270 blz. 
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 Koelemeijer, 

Judith 

Het zwijgen van Maria Zachea : een 

ware familiegeschiedenis 

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. 

 

 
 

 Koelewijn, 

Jannetje 

De hemel bestaat niet : over het 

leven van mijn 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, Kim 

van 

Lieveling 

Puck is  vi jf  jaar en woont met haar 

moeder i n een achterstandswijk i n 

Rotterdam. Op een dag verhui zen ze naar 

een kapi tale vi l la in Zwijndrecht, waar de 

ni euwe man van haar moeder woont. Het 

l i jkt een sprookje: de man ontfermt zich 

over het mei sje. Puck is  zi jn l ievel ing. 

Het is  hun geheim. 

Lebowski , 2015. 224 blz. 

 

 

 Kornmehl, 

Ariëlla 

Een stil le moeder 

Een in Nederland wonende jonge Russisch-

Tsjechische moeder gaat op zoek naar haar 

wortels.. 

Cossee, 2009. 202 blz. 
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 Krabbe, Tim Marte Jacobs 

Een dichter, die bekend werd door een 

jeugdgedicht, denkt terug aan het meisje dat 

de inspiratiebron hiervoor was. 

Prometheus, 2007. 165 blz. 

 
 

 

* Krauss, 

Nicole 

Donker woud 

Jules Epstein, een vermogend New 

Yorker, besl ui t aan het einde van zi jn 

leven een andere weg in te sl aan en zi jn 

ri jkdom beetje bi j beetje te doneren. Met 

de l aatste restanten reist hi j  naar I sraël  

om daar een bl i jvend monument voor zi jn 

ouders op te richten. Ook een bekend 

Ameri kaans auteur begeeft zich naar 

Israël . Ze l aat haar gezin achter in 

Brooklyn en checkt i n bi j  het Hi l ton Tel  

Avi v -  waar ze al  haar hele leven elk jaar 

verbl i j ft -  in de hoop dat het hotel  als  

inspi ratiebron voor haar ni euwe roman 

kan dienen.  

Ambo/Anthos,  2017.  301 bl z. 

 

    

 Krielaars, 

Michel 

Alles voor het moederland 

Aan de hand van de bewogen levens van 

de grote Russisch-Joodse schri jvers Isaak 

Babel  en Vasi li  Grossman schetst Michel  

Kriel aars een beeld van een 

meedogenloze werel d, waarin het  

vermoorden van onschuldi ge burgers een 

gewone zaak was en het indi vi du kapot 

werd gemaakt. Aanvankel i jk waren Babel  

en Grossman net als vele anderen 

enthousiast over het Rusland van na de 

revolutie. In de loop van de jaren maakte 

enthousiasme pl aats voor desi llusi e en 

angst.  

Atlas Contact, Ui tgeveri j 2017  344 bl z. 

Geschiedenis 
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 Kwast, Ernest 

van der 

De ijsmakers 

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. 

 

 
 

 Langereis, 

Sandra 

De woordenaar 

Halverwege de zestiende eeuw was 

Christoffel  Pl anti jn al  een beroemdheid; 

zel fs  koning Fi l ips II was onder de indruk 

van zi jn drukkeri j . Op indri ngende wijze 

vesti gt Sandra Langereis met De 

woordenaar de aandacht op een 

opmerkel i jk leven in de zestiende eeuw, 

en op de geschiedenis van de 

Nederl anden in Antwerpen. 

Bal ans, 2014. 399 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 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, 

Rik 

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. 

 

 
 

 Leeuwen, Joke 

van 

De onervarenen 

Het zi t de jonge, in armoede levende 

Odi le en haar man Koben ni et mee als zi j  

in 1847 hun boerderi j  di enen te verl aten. 

Ze gaan in op het aanbod van de 

Maatschappi j  voor Overzeese 
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Volksplanting. Zal  het hun lukken  een 

ni euw, goed leven op te bouwen? 

Queri do, 2015. 240 blz. 

 

 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 

Vrije 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. 

 

 
 

 Lewinsky, 

Charles 

Het lot van de familie Meijer 

De lotgevallen van een joodse familie in 

Zwitserland in de jaren 1871-1945. 

Signatuur, 2007. 667 blz. 

 

 
 

 Lewinsky, 

Charles 

Terugkeer ongewenst 

De voormalige filmster Kurt Gerron moet in 

het concentratiekamp Theresienstadt een 

vernederende film over de joden maken. 

Signatuur, 2012. 445 blz. 

  
 

 Lieshout, Ted 

van 

Mijn meneer 

Een elfjarige jongen vertelt over de seksuele 

relatie die hij kreeg met een volwassen man. 

Querido, 2012. 253 blz. 
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 Lieske, 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 Harlekino, of Het boek van de twijfel  

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. 

 

 
 

* Loo, Tessa de Liefde in Pangea 

Fidel  Hulshoff verl iest zi jn hart aan een 

ui tzonderl i jk mooi , excentri ek meisje. 

Wanneer ze ti jdens een  schoolreis naar  

Rome voor de ogen van haar klasgenoten 

een eind aan haar leven maakt, bl i j f t hi j  

achter met een gevoel  van schuld en de 

kwel lende vraag: wat was er met haar 

aan de hand? 

Jaren l ater lukt het Fi del  haar fami l ie op 

te sporen. Als bi oloog doet hi j  onderzoek 

naar het leefgebi ed van kameleons. Hi j  

ontdekt hi j  dat er in de mensel i jke jungl e 

ni et zoiets bestaat als "een verl ossend 

antwoord' . 

De Arbeiderspers,  2017.  198 bl z.  

 

    

 Luyendijk, 

Joris 

Het zijn 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. 
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 Mak, Geert De levens van Jan Six 

Di t is  het verhaal  van Jan Si x, zi jn 

fami l ie en zi jn vele levens. Jan kende 

iedereen in het 17e-eeuwse Amsterdam, 

van Vondel  tot Spinoza. Maar wat gi ng er 

werkel i jk om in het hoofd van deze 17e -

eeuwse patriciër en kunstverzamelaar? 

Atlas Contact, Ui tgeveri j  2016. 448 bl z.  

 

 

 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. 

Literair/Geschiedenis 

 

 
 

 Mankell , 

Henning 

Italiaanse 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. 

 

 
 

 Mankell , 

Henning 

Kennedy’s brein 

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. 
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 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 Kentering van een huwelijk 

Vlak voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog staan de achtereenvolgende 

huwelijken van een vermogende Hongaarse 

ondernemer onder druk. 

Wereldbibliotheek, 2005. 415 blz. 

 

 
 

 Mathijsen, 

Marita 

Historiezucht 

In Historiezucht l aat Mari ta Mathi jsen 

zi en hoe het verleden in de negenti ende 

eeuw wordt gedemocratiseerd. In haar 

bekende persoonl i jke en meeslepende 

sti jl  komt ze met provocerende i nzichten, 

di e aansporen tot nadenken over wat 

geschiedenis ei genl i jk betekent, ook i n 

het heden. 

Vanti l t, 2013. 511 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 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. 

  
 

 McEwan, Ian De kinderwet 

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. 
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* McEwan, Ian Notendop 

De vertel ler is  een foetus van bi jna 

negen maanden. Zi jn 28-jarige moeder 

Trudy heeft haar man John ui t zi jn  dure 

Londense herenhui s gestuurd, 

zogenaamd om elkaar wat ruimte te 

geven. Ze heeft ondertussen een relatie 

met Claude, Johns broer, een nogal  

dommige, maar vi riele macho en 

vastgoedmakelaar. De ongeboren baby 

kri jgt l ucht van hun pl annen om zi jn 

vader te vergi fti gen.  

Ui tgeveri j  De Harmonie,  2016 .  190 bl z . 

 

    

 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 sleutel 

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. 
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 Melissen, 

Sipko 

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. 

 

 
 

 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 

Nachttrein naar Lissabon 

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. 
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 Mersbergen, 

Jan van 

De ruiter 

In zel dzaam mooie en boei ende taal  

wordt het verhaal  vertel d van een 

mei sje, Sandra, dat van haar loverboy 

moet l oskomen en daarom door vader bi j  

haar opa op het platteland wordt 

ondergebracht. Opa heeft een voor de 

sl acht gered oud paard, waarmee het 

mei sje een tere band opbouwt. 

Cossee, Uitgeveri j 2016. 224 bl z. 

 

    

 Meijsing, 

Doeschka 

Over de liefde 

Een lesbische schrijfster kijkt met 

verbittering, maar ook zelfspot terug op het 

overspel van haar geliefde met een man. 

Querido, 2008. 237 blz. 

  
 

 Meulen, Dik 

van der 

Koning Willem III 1817 – 1890 

De reputatie van koning Wi l lem III is  

bedroevend. Hi j  staat bekend als een 

agressieve man di e de grondwet aan zi jn 

laars l apte en zi jn l even in ledi gheid 

sl eet. Hi j  had echter ook een andere 

kant. Hi j  kon hartel i jk zi jn en betui gde 

vaak spi j t van zi jn ui tbarsti ngen. Meer 

dan men denkt was hi j  een betrokken 

koning, die vooral  de laatste jaren van 

zi jn leven onverwacht veel  macht had.  

Boom Amsterdam, 2014. 735 bl z . 

Geschiedenis 

 

 

 Moor, 

Marente de  

De Nederlandse 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. 
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 Moor, 

Margriet de 

Melodie d’amour 

De liefde speelt in de levens van enkele 

mensen een ontwrichtende rol. 

De bezige Bij, 2013. 332 blz. 

 

 
 

 Moor, 

Margriet de  

De schilder en het meisje 

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. 

 
 

 

    

 Morrison, 

Toni  

Een daad van barmhartigheid  

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. 

 

 
 

 Mortier, 

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. 

 

 
 

 Müller, 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. 
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 Münninghoff , 

Alexander 

De stamhouder : een famil iekroniek 

Beschrijving van de oorlogsgeschiedenis van 

een welgestelde Nederlands-Duits-Baltische 

familie in de twintigste eeuw. 

Prometheus, Bert Bakker, 2014. 329 blz. 

  
 

 Münstermann, 

Hans 

Ik kom je halen als het zomer is 

Een man heeft een gecompliceerde relatie 

met zijn oudere broer, die door een mentaal 

defect geen plaats 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. 

 

 
 

 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. 

 

 
 

* Mutsears, 

Charlotte 

Harnas van Hansaplast 

De enige broer van Charlotte Mutsaers was 

een kluizenaar, te slim en onaangepast voor 

deze wereld. Bij het leegruimen van zijn huis 

- waar ze samen opgroeiden - treft Charlotte 

een weergaloze puinhoop aan. En uiteindelijk 

een mannetje van Hansaplast, met daaronder 

de tekst ik. 

Das Mag Uitgeverij B.V., 2017.  306 blz.  
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 Natter, Bert Remington 

Een oude, gevierde di chter is  naar zi jn 

geboortestad Hamburg teruggekeerd om 

zi jn laatste bundel  te schri jven. Hi j bel t 

zi jn zoon, een succesvol le kunstenaar, 

met de vraag of die hem wi l  komen 

hal en. De zoon gaat naar Hamburg.  

Thomas Rap, 2015. 208 bl z. 

 

    

* Natter, Bert Ze zullen denken dat we engelen zijn 

Op een zonnige dag neemt een mooie vrouw 

op een terras plaats naast Alfred Ellerau, ik-

verteller in deze roman. Ze hebben nog maar 

enkele woorden gewisseld als de hel  

losbreekt: een auto rijdt in op het publiek en 

uit een politiebusje komen mannen naar 

buiten die om zich heen schieten. Alfred en 

de vrouw, Prunella, overleven en worden in 

elkaars armen gevonden. 

Thomas Rap, 2018.  288 blz. 

 

    

 Nevil le, Peter Mussolini 

Werd Mussol ini  gedreven door i deal isme 

of pol i tiek opportunisme? En sl aagde hi j  

eri n zi jn i dealen over te brengen op de 

gewone I tal ianen? Meesl epend wordt 

beschreven hoe Mussol ini 's  grootse 

ambi ties voor I tal ië struikel den over 

gevesti gde bel angen. 

Historisch Nieuwsblad  2015.   272 blz.  

Geschiedenis 

 

 

 Noordervliet, 

Nelleke 

Aan het eind van de dag 

Kathari na Donker, een ex-minister en 

auteur van twee bestsel lers over pol i tiek, 

kri jgt van een jonge vrouw de vraag om 

mee te werken aan haar ei gen bi ografi e. 

Meteen wordt duidel i jk dat Katharina 

goede redenen heeft om bepaalde 

passages uit haar leven ui t het dagl icht 
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te houden. 

Atlas contact, Ui tgeveri j  2016. 352 bl z.  

    

 Noordervliet, 

Nelleke 

Altijd roomboter 

Het bewogen levensverhaal van de 

overgrootmoeder (1856-1953) van de 

schrijfster. 

Augustus, 2005. 204 blz. 

 
 

 Noordervliet, 

Nelleke 

Snijpunt 

Een lerares geschiedenis wordt door een 

Marokkaanse leerling met een mes gestoken; 

deze daad doet haar wereldbeeld wankelen. 

Psychologische roman. 

Augustus, 2008. 376 blz. 

 

 
 

 Noordervliet, 

Nelleke 

Vrij 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. 

 

 
 

 Noordervliet, 

Nelleke 

Zonder noorden komt niemand thuis 

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. 
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* Novic, Sara Wie het mooist valt 

Zagreb, 1991. De tienjarige Ana Jurić leidt 

een zorgeloos bestaan. Maar wanneer in 

Joegoslavië de oorlog uitbreekt wordt haar 

idyllische jeugd ruw verstoord. Ana's gevoel 

van veiligheid brokkelt langzaam af. Wanneer 

ze er plotseling alleen voor komt te staan, 

moet Ana haar weg zien te vinden in een 

gevaarlijke wereld. 

Meulenhoff,  2017.  304 blz. 

 

    

 Oostindië, 

Gert 

Soldaat in Indonesië 

Tussen 1945 en 1950 voerden in Indonesië 

200.000 militairen in Nederlandse dienst een 

oorlog die achteraf zou worden beoordeeld als 

zinloos, 'fout' zelfs. Zeventig jaar later is 

deze grootste Nederlandse militaire operatie 

ooit nog steeds een open zenuw – vergeten 

en verzwegen.  Er is sprake van 

oorlogsmisdaden. Dit boek onderzoekt of, en 

hoe, militairen zelf in brieven, dagboeken en 

memoires schreven over oorlogsmisdaden. 

Prometheus Bert Bakker, oktober 2015. 320 

blz. 

Geschiedenis 

 

    

 Oostrom, 

Frits 

Nobel Streven 

Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel 

Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de 

meest gezegende omstandigheden. Een kleine 

veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als 

ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij 

Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als 

een historische detective, de loop van dit 

bizarre leven tot in verbluffende details. 

Prometheus   2017 

400 blz. 

Geschiedenis 
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 Op de Beeck, 

Griet 

Gij nu 

Vijftien heel verschillende mensen. Allemaal 

op een bepalend moment in hun leven, zo'n 

moment waarop de dingen ontploffen of 

imploderen, stilvallen of deblokkeren, 

kapotgaan of ten goede keren. Gij nu gaat 

over wurgende eenzaamheid. Over vluchten 

en ontsnappen, wat geenszins hetzelfde is.  

En over de heftige wereld die het soms zelfs 

de dappersten onmogelijk maakt. 

Prometheus, 2016. 272 blz. 

 

 

* Op de Beeck, 

Griet 

Het beste wat we hebben 

De zitting was in volle gang, maar Lucas 

stond op en liep de raadkamer uit. Hij stapte 

in zijn auto en zonder veel nadenken reed hij 

naar de brug, de brug waar elk jaar 

gemiddeld veertien mensen af sprongen. 

Het beste wat we hebben is een boek over 

stoppen met almaar doorgaan en stil blijven 

staan, over de complexiteit van collectief oud 

zeer, over hoever de schaduwen van het 

verleden reiken. 

Prometheus, 2017.  320 blz. 

 

    

 Op de Beeck, 

Griet 

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, 

Griet 

Vele hemels boven de zevende 

Vijf nauw met elkaar betrokken mensen 

vertellen ieder hun heel eigen verhaal. 

Prometheus, 2013. 270 blz. 
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 Oz, Amos Judas 

Jeruzalem, de winter van 1959. Sjmoeël  

Asj  besl ui t zi jn studi e af te breken. In 

di ezel fde ti jd verlaat zi jn vriendin hem 

en bl i jkt dat zi jn ouders hem niet meer 

fi nancieel  kunnen ondersteunen. Sjmoeël  

heeft er genoeg van en wi l  I sraël  

verlaten, maar dan ziet hi j een 

advertentie di e hem de mogel i jkheid 

geeft om toch te bl i jven. Hi j  komt terecht 

in het huis van een oude man, Gersjom 

Wald. 's  Avonds laat l eest Sjmoeël  hem 

voor; ze praten over het zioni sme en het 

confl ict tussen de joden en de Arabi eren. 

Ze praten, kortom, over God en de 

werel d.  

De Bezi ge Bi j , 2015. 400 bl z. 

 

 

 Oz, Amos Onder vrienden 

Acht verhalen over mensen in een kibboets in 

Israël in de jaren vijftig van de 20e eeuw.  

De Bezige Bij, 2013. 204 blz. 

 

 
 

 Palm, Jos Moederkerk 

De almacht van de priester, het 

gezi nsgeluk van de jaren vi j fti g: het 

waren de i dealen van het  Ri jke Roomse 

Leven waarmee Jos Palm werd opgevoed. 

Maar toen kwamen de verni euwing en 

verwarri ng van de jaren zesti g, de 

kathol ieke kerk begon na te denken en 

dat was de nagel  aan de doodskist van 

het geloof. Het was voor de gewone 

gel ovi gen alsof er geen God meer was, 

geen hemel en geen 'meneer pastoor' . 

Tot overmaat van ramp zagen ze hun 

ki nderen achter ni euwe, aardse goden 

aanlopen: Marx, Mao, Ché. Pas met de 

dood voor ogen wordt er soms weer 
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gebeden, een Weesgegroetje om 'het 

goed'  te maken.  

Ui tgeveri j  Contact, 2012. 288 blz. 

Geschiedenis 

 

 Palmen, 

Connie 

Jij zegt het 

Ted Hughes en Sylvi a Plath vormen het 

beroemdste l iefdespaar ui t de moderne 

westerse l i teratuur. In ‘ Ji j zegt het’  geeft 

Connie Palmen de in 1998 overl eden Ted 

Hughes een stem. Ze laat  hem 

terugki jken op zi jn gepassioneerde 

huwel i jk dat op 11 februari  1963 ei ndigt 

in de zel fmoord van zi jn vrouw, en op 

zi jn leven dat vanaf dat moment door 

deze dood wordt beheerst. 

Prometheus, 2015. 240 blz. 

 

 

 Palmen, 

Connie 

Logboek van een onbarmhartig jaar 

Autobiografisch verslag van het rouwproces 

van de schrijfster na het verlies van haar man 

Hans van Mierlo.  

Prometheus, 2011. 239 blz. 

 

 

 
 

 Panhuysen, 

Luc 

Oranje tegen de Zonnekoning 

Lodewijk XIV van Frankri jk, bi jgenaamd 

de 'Zonnekoning' , droomde ervan de 

machti gste vorst van zi jn ti jd te worden. 

Maar hi j  stui tte op een taaie pri ns, de  

jonge Wi llem III van Oranje . Luc 

Panhuysen beschri j ft het ontstaan en de 

ontwikkel ing van hun rel atie. Daarbi j  

komen ook de belangri jkste mannen en 

vrouwen in hun omgeving aan bod. 

Atlas Contact, Ui tgeveri j    2018 

589 bl z. 

Geschiedenis 
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 Parker, 

Geoffrey 

Fi l ips II, onmachtig koning 

De Spaanse koning Fi l ips II is  niet weg te 

denken uit onze schoolboeken. Zi jn 

bl oedige vervolging van de Nederlandse 

protestanten dreef de Noordel i jke 

Nederl anden tot een opstand di e aan de 

basi s l ag van de Republ i ek en de Gouden 

Eeuw. Parker schetst een nieuw beeld 

van de koning die worstel de met het 

besturen van een werel dri jk. 

Veen Media, oktober 2015. 512 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Patchett, 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, held  

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. 

 

 

 
 

 Peeters, 

Hagar 

Malva 

Malva is  de dochter van de Chi leense 

dichter Pabl o Neruda. Het meisje werd 

geboren met een waterhoofd en werd al  

snel  door haar vader verstoten. Ze 

woonde bi j een pl eeggezin in Nederland 

en sti erf op achtjari ge l eefti jd ti jdens de 

Tweede Wereldoorlog.  

Hagar Peeters l aat Malva na haar dood 

de pen oppakken die haar vader bi j  zi jn 

overl i jden uit zi jn hand heeft laten 
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gl i jden.  

De Bezi ge Bi j  2015. 320 bl z. 

 

 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. 

 

 
 

 Petterson, 

Per 

Twee wegen 

Twee jeugdvrienden die elkaar 35 jaar niet 

hebben gezien ontmoeten elkaar toevallig 

weer. 

De Geus, 2014. 315 blz. 

  
 

 Pfeijffer, Ilja 

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. 

  
 

 Pol, Marieke 

van der 

Bruidsvlucht 

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. 

 

 
 

 Porter, Max Verdriet is het ding met veren 

Een vader en zi jn twee jonge zoontjes 

worden geconfronteerd met de 

pl otsel inge dood van hun echtgenote en 

moeder. Dan dri ngt op een avond Kraai , 

het schelmse fabeldi er ui t Ted Hughes’  
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beroemde gedi chtencyclus Crow, hun 

Londense bovenhuis bi nnen. Kraai  –  

tegenspeler, hel per, bedri eger, genezer, 

ki nderoppas –  kondigt aan bi j  hen te 

zul len bl i jven tot ze hem niet meer nodig 

hebben. 

De Bezi ge Bi j  2016.    128 blz. 

 

 Prak, Maarten Gouden eeuw: Het raadsel van de  

Republiek. 

Namen van zeventiende-eeuwers als 

Rembrandt van Ri jn, Michiel  de Ruyter, 

Johan de Witt of de Verenigde Oos t-

Indi sche Compagnie (VOC), kl inken velen 

nog al ti jd bekend in de oren. Maar 

waarom waren ze ei genl i jk bel angri jk? En 

hoe komt het dat Nederland het in de 

zeventiende eeuw zo goed deed? Op 

dergel i jke vragen geeft Gouden Eeuw een 

antwoord. Daarnaast komen vel e andere 

aspecten aan de orde: pol i tiek, bestuur, 

godsdi enst, schi l derkunst en de 

verstedel i jking.  

Ui tgeveri j  Boom   2012.  382 blz.  

Geschiedenis 

 

    

 Provoost, 

Anne 

In de zon kijken 

Als de vader van een boerengezin in Australië 

overlijdt, probeert elk gezinslid dat op zijn 

eigen manier te verwerken. 

Querido, 2007. 202 blz. 

  
 

 Prud’homme 

van Reine, 

Ronald 

Moordenaars van Jan de Witt 

De moord op Johan en Cornel is de Witt is  

ongetwi jfel d een van de zwartste 

bl adzi jden uit de Nederl andse 

geschiedenis. Er zi jn meer pol i tieke 

moorden geweest in de l oop der eeuwen, 

maar geen enkele is  op zo'n brute, on -

Nederl andse wijze ui tgevoerd. 
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De Arbeiderspers, 2013. 230 blz. 

Geschiedenis 

 

 Ravell i De vliegenvanger 

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 zijn erotisch stempel te 

drukken. 

TVF International, 2011. 477 blz. 

 

 
 

 Reeser, 

Pepijn 

Desi Bouterse 

Geen Surinamer is  zo omstreden als Desi  

Bouterse. Sinds hi j  in 1980 met een 

staatsgreep de macht overnam, is  hi j i n 

verband gebracht met di ctatuur, moord, 

drugshandel  en oorlog. Toch kan hi j  bi j  

zi jn achterban weini g fout doen.  Het 

verhaal  van Bouterse is  dat van een 

Suri namer di e sterk gevormd werd door 

het kol oniale verleden en di e besl oot 

vorm te geven aan een ni euw Suri name. 

Prometheus Bert Bakker, 2015. 336 bl z.  

Geschiedenis 

 

    

* Rijneveld, 

Marieke Lucas 

De avond is ongemak 

De avond is ongemak is het schrijnende 

verhaal van een religieus boerengezin dat 

wordt getroffen door de dood van een kind. 

Matthies komt op een dag niet meer terug 

van het schaatsen en laat zijn zusje Jas in 

totale verwarring achter. Door de ogen van 

de tienjarige Jas zien we hoe de familieleden 

elk op hun eigen manier omgaan met het 

verlies.  

Atlas Contact, Uitgeverij     2018.  272 blz. 
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 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. 

 

 
 

 Rooy, Piet de Ons stipje op de waereldkaart 

Het verhaal  wi l  dat de Nederlandse natie 

langs l i jnen van gelei del i jkheid en in 

vreedzaamheid tot stand in gekomen. 

Datzel fde verhaal  wi l  dat Nederland nog 

al ti jd een oase van stabi l i tei t en 

redel i jkheid is , en dat ook zal  bl i jven. In 

di t baanbrekende boek laat Pi et de Rooy 

zi en dat het in werkel i jkheid heel  anders 

is  verlopen. 

Wereldbibl iotheek, 2014. 414 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Rosenboom, 

Thomas 

De rode loper 

Na een leven met veel beweging maar weinig 

vooruitgang als roadie en geluidstechnicus 

begint een jongeman een bioscoop 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, 

Tatiana 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. 
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 Ross, Tomas De tranen van Mata Hari 

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, Phil 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. 

 

 
 

 Sambeek, Ciel 

van 

Koninginnenrit 

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, 

Liza 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. 

 

 
 

 Schilperoord, 

Inge 

Muidhond 

Nadat Jonathan bi j gebrek aan bewi js is  

vri jgesproken van tbs, trekt hi j  weer in 

bi j  zi jn oude, eenzame moeder, met het 

vaste voornemen een ander, beter mens 

te worden. Met groot inl evingsvermogen 
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30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       64  

beschri jft Inge Schi l peroord hoe 

Jonathan ui teindel i jk in de fuik loopt di e 

tot een even onontkoombare als 

verrassende afl oop lei dt. 

Ui tgeveri j  Podium, 2015. 220 bl z. 

 

 Schlink, 

Bernhard 

De voorlezer 

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. 

 

 
    

 Siebelink, Jan Het lichaam van Clara 

Een getourmenteerde Haagse vrouw ontmoet 

een schrijver die haar leven beschreven blijkt 

te hebben. 

De Bezige Bij, 2010. 333 blz. 

 
 

 
 Siebelink, 

Jan 

Margje 

Een verhaal  over een heel  leven, dat van 

Margje en haar twee zoons. De jongste is  

haar l ievel ing, de oudste voert stri jd om 

di e pl ek in te nemen. Ruben Sievez, de 

zoon uit ‘Kniel en op een bed vi olen’ , is  in 

Margje een oudere man di e gedurende 

een lange oudejaarsnacht terugki jkt op 

zi jn leven, al  dwalend door de 

leegstaande vi l la van zi jn oom Anton.  

De Bezi ge Bi j , 2015. 264 bl z. 

 

 

 Siebelink, 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. 
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 Siebelink, 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. 

 
 

 
 Slee, Carry Ooggetuigen 

Als de zoon van een makelaar op school 

gepest wordt, heeft dit voor veel mensen 

verstrekkende gevolgen. 

The House of Books, 2007. 223 blz. 

  
 

 Sl i jper, Bart In dit gevreesd gemis – Het leven van 

Willem Kloos 

De dichter Wi l lem Kloos (1859-1938) was 

in de ogen van zi jn ti jdgenoten een held 

zonder weerga. Met zi jn opzienbarende 

kri tieken verpletterde hi j  rond 1885 

zowat de hele Nederl andse negenti ende -

eeuwse letterkunde, om zo ruim baan te 

maken voor een veel  stralender kunst.  

Maar in het dagel i jks bestaan was Kl oos 

kwetsbaar en werd hi j  beheerst door zi jn 

gekneusde passies. 

Ui tgeveri j  Bert Bakker, 2012. 325 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

* Slimani, Leïla Een zachte hand 

Myriam is moeder van twee ki nderen en 

wi l  haar baan als advocaat hervatten. 

Ondanks de bezwaren van haar man gaat 

ze op zoek naar een nanny. Na een 

intensieve zoektocht vinden ze in Louise 

de perfecte oppas, die al  snel  de harten 

van de kinderen verovert en een vaste 

pl ek inneemt in het gezi n. Al s ze 

ui teindel i jk doorheeft wat Louise dri jft, is  

het te l aat.  
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Nieuw Amsterdam,  2017. 

192 bl z. 

    

 Slot, Pauline 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. 

  
 

 Slot, Pauline 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, 

Timothy 

Zwarte aarde 

De Holocaust staat gel i jk aan de 

verschrikkel i jke dood van mi l joenen 

joden in de gaskamers. Maar nog voordat 

di e gaskamers werden gebouwd, was het 

grootste deel  van de Europese joodse 

bevol king al  door de nazi 's  gedood in de 

landen ten oosten van Duitsland. In 

Zwarte aarde geeft Timothy Snyder 

antwoord op de vraag wat Hi tler beoogde 

met de bezetti ng van Polen, de Baltische 

staten en delen van de Sovjet-Unie. 

Anbo/Anthos, 2015. 477 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Somervil le, 

Patrick 

De wieg 

De familiegeheimen van twee families blijken 

met elkaar te maken te hebben. 

De Bezige Bij, 2010. 235 blz. 
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 Spit, Lize Het smelt 

In Eva’s geboortejaar worden in het 

kl eine Vl aamse Bovenmeer slechts twee 

andere kinderen geboren, al lebei  

jongens. De drie maken er hun hele 

jeugd samen maar het beste van, tot de 

pubertei t aanbreekt. Opeens ontstaan er 

andere verhoudingen. De jongens 

bedenken wrede pl annen en de bedeesde 

Eva kan hieraan meedoen of haar enige 

vri enden verraden.  

Das Mag Ui tgeveri j  B.V. 2016.    407 bl z.  

 

 

 Starink, Laura De schaduw van de grote broer 

Het jaar 2014 was een di eptepunt in de 

verhouding tussen Poetins Rusland en 

het Westen. In Oekraïne sloeg de 

opluchting na Majdan om in verbi jstering  

over Rusl ands agressie. In Rusl and 

verdween de eufori e over de inl i jving van 

de Krim door de roebelcri sis . Poetin 

noemde Euromajdan een `fascistische  

coup van de Kiev-junta ’ . De angst voor 

de grote broer herleeft.  

Atlas Contact   2015.    344 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Starink, Laura Duitse wortels : mijn famil ie, de 

oorlog en Silezië 

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  
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 Steen, 

Paul van der 

Schampschot 

Een sti ppel l i jn op de kaart werd i n 

augustus 1914 plotsel ing de scheidsl i jn 

tussen oorl og en vrede. Het was een 

i l lusie dat door de Nederlandse 

neutral i tei t al les zi jn normale gang zou 

bl i jven gaan. De jaren 1914-1918 werden 

in een grensdorp als Ei jsden heel  anders 

beleefd dan in het hart van Nederl and. 

Toen de Dui tse keizer zich op een vroege 

ochtend i n november 1918 juis t hi er 

meldde, kwam het ei nde van de oorlog in 

zi cht. Maar de werel d was, ook i n 

Ei jsden, voorgoed veranderd.  

Ui tgeveri j  Balans, 2014. 224 blz. 

Geschiedenis 

 

    

 Steenbeek, 

Rosita 

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. 

 

 
 

 Steenbeek, 

Rosita 

Rose 

In haar nieuwe boek ‘Rose’  vertel t Rosita 

Steenbeek het bewogen leven van haar 

grootmoeder Rose en de l otgeval len van 

haar joodse fami l ie ti jdens de Tweede 

Wereldoorl og. 

Ambo/Anthos, 2016. 352 blz. 
 

    

 Steenbeek, 

Rosita 

Schimmenrijk 

Een Nederlandse beeldhouwster trekt in Italië 

door het gebied waar de Etrusken leefden, op 

zoek naar sporen van haar plotseling 

overleden minnaar. 
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Prometheus, 1999. 247 blz. 

 

 

* Steenberge, 

Kris van 

Woesten 

De negentiende eeuw loopt ten einde. In het 

dorp Woesten treedt Elisabeth, dochter van 

de smid, in het huwelijk met de jonge arts 

Guillaume Duponselle. Als Elisabeth acht 

maanden later van een tweeling bevalt, blijkt 

de eerstgeborene een prachtige zoon, 

Valentijn. Het tweede kind is zo mismaakt dat 

Guillaume weigert hem een naam te geven. 

Uitgeverij Podium B.V.,  2016.  384 blz.  

 

    

 Stockett, 

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 dit 

voor iedereen grote gevolgen. 

Mistral, 2011. 495 blz. 

 

 
 

 Stoel, Eveline Asta's ogen : de levenskracht van een 

Indische familie 

Geschiedenis van een Indische familie die na 

de onafhankelijkheid van Indonesië een nieuw 

bestaan in Nederland moet opbouwen. 

Nijgh & Van Ditmar, 2010. 350 blz. 

 
 

 

 Stoop, Chris 

de 

Dit is mijn hof 

De Hedwigepolder, de beroemdste polder 

van de l age l anden, moet en zal  onder 

water worden gezet. Deze polder is 

symbool  geworden voor het oude 

boerenland dat moet wi jken voor nieuwe 

natuurgebieden. Di t raakt de bevol king 

di ep in de ziel .  Chris de Stoop keert 

terug naar de ouderl i jke hoeve. 

De Bezi ge Bi j  2016.  288 bl z. 
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 Swift, Graham Moeders zondag 

30 maart 1924: 'Moeders zondag' , de 

jaarl i jkse dag waarop het Engelse 

huispersoneel  vri j  kreeg om moeder te 

bezoeken. Een prachti ge lentedag, maar  

het intel li gente 22-jari ge di enstmeisje 

Jane Fai rchi ld is  niet naar haar moeder: 

Ze l i gt naakt na te genieten op het bed 

van Paul  Sheri ngham, de enige zoon van 

een naburi ge welgestel de fami l ie die niet 

in de Eerste Wereldoorl og sneuvelde en 

met wie zi j  al  jarenl ang een geheime 

l iefdesrel atie onderhoudt.  

Hol lands Diep  2016.    84 bl z. 

 

 

 Swift, Graham Was je maar hier 

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 familieboerderij hebben 

doorgebracht. 

De Bezige Bij, 2011. 382 blz. 

 

 
 

 Tartt, 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. 

 

 
 

 Terrin, Peter Monte Carlo 

Een automonteur betaalt een hoge prijs als 

hij een filmster van de verbrandingsdood 

redt. 

De Bezige Bij, 2014. 173 blz. 
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 Terrin, Peter Post mortem 

Een schrijver ontloopt een etentje met een 

smoes over familieomstandigheden, maar dan 

wordt zijn gezin echt getroffen door een 

ramp. 

De Arbeiderspers, 2012. 283 blz. 

 

 
 

 Tex, Charles 

den 

De vriend 

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. 

 

 
 

 Thomese, P.F. De onderwaterzwemmer 

Bij  de nachtel i jke oversteek naar bevri jd 

gebi ed, in het laatste oorl ogsjaar, raakt 

de veertienjari ge Tin van Heel  zi jn vader 

kwijt. Een nacht en een dag en een 

avond bl i j ft de jongen in de ui terwaard 

waken, turen, zoeken, maar zi jn vader 

komt niet meer boven water. Als derti g 

jaar later, ti jdens een Afri kaanse reis 

met zi jn vrouw, het noodlot opni euw 

drei gt, voelt hi j dat de ti jd gekomen is 

om al les recht te zetten. 

Atlas contact, 2015. 256 bl z. 

 

 

 Toibin, Colm Nora 

Ierland, eind jaren zesti g. Nora Webster, 

ni et de makkel i jkste vrouw, is pas 

weduwe geworden. Ze probeert haar 

leven in het klei nsteedse Enni scorthy 

opnieuw gestal te te geven. Ni et al leen 

heeft ze i n haar eentje de zorg voor haar 

vi er kinderen, ze moet ook weer gaan 

werken. Tegen de achtergrond van het 

conservatieve, kathol ieke Ierland met 

zi jn strenge soci ale controle weet ze zich 
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door middel  van vri endschappen en 

muzi ek toch te ontworstel en aan de 

benauwenis van haar leven. 

Ui tgeveri j  De Geus, 2015. 378 blz. 

 

 Tremain, Rose Gustav en Anton 

Gustav Perle groeit op in een Zwitsers 

stadje, waar de Tweede Wereldoorlog ver 

weg l i jkt. Zi jn vader is  dood, zi jn moeder 

is  een harde, ongelukkige vrouw, di e 

haar best moet doen het hoofd boven 

water te houden en ni et echt van haar 

gevoel i ge zoontje l i jkt te kunnen houden. 

Al leen bi j  zi jn Joodse klasgenootje Anton 

vi ndt hi j wat warmte. Anton heeft een 

groot muzikaal  talent, maar is  zo nerveus 

van aard dat het de vraag is  of hi j i ets 

met di t talent zal  kunnen doen.   

de Geus 2016.  250 blz. 

 

 

 Treur, Franca Dorsvloer vol confetti  

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. 

 

 
 

* Treur, Franca Hoor nu mijn stem 

Ina verloor op driejarige leefti jd haar 

ouders en groeit op bi j  haar opa en zi jn 

twee ongetrouwde zussen . Deze ' fami l ie'  

bewandel t de paden van het 

gereformeerde gel oof, en de jonge, 

ambi tieuze Ina probeert te kl immen op 

de trappen van Gods genade. Naarmate 

ze volwassen wordt, l onkt ook de 

maatschappel i jke ladder, di e 
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gemakkel i jker te bekl immen l i jkt. Zal  ze 

haar mi l ieu ontsti jgen of belooft ze trouw 

aan God? 

Prometheus,  2017. 

320 bl z. 

    

 Trojanow, 

Il i ja 

De wereld is groot en overal 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. 

 

 
 

* Vanderstraete

n, Margo 

Mazzel tov 

Zes jaar lang begeleidt Margot 

Vanderstraeten de  kinderen van de 

Schneiders bij hun huiswerk. Via dochter 

Elzira en zoon Jakov krijgt ze geleidelijk aan 

toegang tot de gesloten joods-orthodoxe 

wereld van dit Antwerpse gezin. Hier heersen 

religieuze wetten en eeuwenoude tradities die 

de Vlaamse studente maar moeilijk kan 

rijmen met de tijd: de jaren negentig. 

Atlas Contact, Uitgeverij, 2017.  336 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. 
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 Verbeke, 

Annelies 

Dertig dagen 

Alphonse is  met zi jn gel iefde Kat 

verhuisd naar de Vlaamse Westhoek. Ver 

weg van het drukke Brussel  en het 

wi sselval l ige muzikantenbestaan is  hi j 

gelukkig met zi jn eenmansklusjesbedri j f . 

Zi jn klanten zi jn  l ovend over zi jn werk en 

stel len zich open voor hem en hebben 

behoefte aan zi jn adviezen. Maar 

Al phonse wi l  geen Jezus zi jn, geen 

goeroe worden. Hi j  hel pt omdat hi j  dat 

kan. 

Ui tgeveri j  De Geus, 2015.316 bl z. 

 

 

 Verbogt, 

Thomas 

Als de winter voorbij is 

Het kunnen maar een paar seconden zi jn 

di e je leven uiteindel i jk bepalen. Iemand 

aanki jken of juist ni et. Ineens gekust 

worden op een zomerse dag. Meer hoeft 

het niet te zi jn. Zo vergaat het de 

hoofdpersoon van deze roman, di e jaren 

leeft met de herinnering aan zo'n 

moment. Maar de herinneri ng al leen is  

ni et genoeg. 

Ni euw Amsterdam, 2015. 224 blz. 

 

    

 Verbogt, 

Thomas 

Perfecte stilte 

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. 
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 Verhulst, 

Dimitri 

Godverdomse dagen op een 

godverdomse bol 

Tragikomische recapitulatie van de 

geschiedenis van de mensheid. 

Contact, 2008. 186 blz. 

  
 

 Verhulst, 

Dimitri 

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, 

Dimitri 

Mevrouw Verona daalt de heuvel af 

Een oude vrouw overdenkt vlak voor haar 

sterven haar leven. 

Contact, 2006. 109 blz. 

 

 
 

 Vermij, Rienk De geest uit de fles 

Is de Verl ichting echt de periode van 

debat en fi losofische i deeën waaruit onze 

westerse waarden zi jn voortgekomen? 

Ri enk Vermij  veegt de i deeënri jkdom van 

de Verl ichting niet onder het tapi j t, maar 

pl aatst die wel  in de pol i tieke en 

maatschappel i jke context van die ti jd. 

Ui tgeveri j  Nieuwezi jds, 2014. 324 bl z .  

Geschiedenis 

 

 

 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. 

  
 

javascript:LinkToWord('zich','1*Index1')
javascript:LinkToWord('dement','1*Index1')
javascript:LinkToWord('voor','1*Index1')
javascript:LinkToWord('te','1*Index1')
javascript:LinkToWord('doen','1*Index1')
javascript:LinkToWord('denkt','1*Index1')
javascript:LinkToWord('gepensioneerde','1*Index1')
javascript:LinkToWord('bibliothecaris','1*Index1')
javascript:LinkToWord('zijn','1*Index1')
javascript:LinkToWord('kleurloze','1*Index1')
javascript:LinkToWord('bestaan','1*Index1')
javascript:LinkToWord('achter','1*Index1')
javascript:LinkToWord('zich','1*Index1')
javascript:LinkToWord('te','1*Index1')
javascript:LinkToWord('kunnen','1*Index1')
javascript:LinkToWord('laten','1*Index1')


30-1-2019 Leeskringcollectie 2018-2019       76  

 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. 

 

 
 

 Visser, 

Carolijn 

Selma 

De joodse Selma Vos groeide op in IJmuiden 

en wist tijdens de Tweede Wereldoorlog aan 

de nazi's te ontkomen. Tijdens haar studie in 

Cambridge ontmoette ze Chang Tsao, de man 

van haar leven. Na de geboorte van hun 

kinderen Greta en Dop bouwden ze een 

bestaan op in het China van Mao. Chang was 

vooraanstaand lid van de Partij en leidde het 

Psychologisch Instituut, toch bleven Selma en 

haar kinderen buitenstaanders. 

Atlas Contact, Uitgeverij  2016.  224 blz. 

Literair/Geschiedenis 

 

 

 Vlugt, Simone 

van der 

Jacoba, dochter van Holland 

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. 

 

 
 

 Vlugt, Simone 

van der 

Het laatste offer 

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. 
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 Vriend, Eva Het nieuwe land 

Aan de hand van haar  ei gen 

fami l iegeschiedenis onderneemt Eva 

Vriend een zoektocht naar het ontstaan 

van een nieuwe provincie: Flevoland. 

Bal ans, 2012. 302 bl z. 

Geschiedenis 

 

 

 Vuijsje, 

Robert 

Alleen maar nette 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. 

 

 
 

 Wallner, 

Michael 

April in Parijs 

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 
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het leven van een formidabele vrouw achter 

de troon. 

Boom Uitgevers Amsterdam, 2015. 400 blz. 

Geschiedenis 

 

 Weijers, Niña De consequenties  

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. 

 

 
 

 Weijts, 

Christiaan 

De etaleur : dansnovelle 

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. 

  
 

 Weijts, 

Christiaan 

Euforie 

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. 

 

 
 

 Weijts, 

Christiaan 

Het valse seizoen 

De verwikkel ingen in een geheimzinnige 

zomerklas van conservatoriumstudenten 

ei ndigen pl otsel ing in een drama, dat 

jaren later nog sporen nalaat. De 

charismatische l ei der, desti jds een 

gevi erd componist, ri jdt intussen rond 

al s taxichauffeur. En een van de vi ol isten 

worstel t met een mysterieuze 

aandoening.  

De Arbeiderspers   2016.   454 blz. 
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 Weil , Jiří 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 stiefmoeder 

Een jonge vrouw komt in een wespennest 

terecht als ze trouwt met een oudere 

weduwnaar met kinderen. 

Contact, 2009. 301 blz. 

  
 

* Wells, 

Benedict 

Het einde van de eenzaamheid 

Wanneer Jules Moreau na een ernstig 

motorongeluk in het ziekenhuis belandt, 

wordt hij geconfronteerd met herinneringen 

uit zijn jeugd. Al vroeg verloren Jules, zijn 

broer Marty en zijn zus Liz hun ouders door 

een tragisch ongeval. Op hen alle drie laat dit 

verlies zijn sporen na, en in de jaren die 

volgen groeien zij gaandeweg uit elkaar. 

J.M. Meulenhoff,  2017.  304 bl z. 

 

    

 Whitehead, 

Colson 

De ondergrondse spoorweg 

Cora is  slavin op een katoenplantage in 

Georgi a. Haar helse l even staat op het 

punt om nog erger te worden: de wrede 

ei genaar heeft zi jn oog op haar l aten 

val len. Ze beslui t om te vluchten, en met 

hulp van de Ondergrondse Spoorweg (een 

cl andestien netwerk van anti -

sl averni jactivisten) begint ze een l ange, 

huiveringwekkende reis door de 

zui del i jke staten van Amerika naar het 

vri je Noorden 

Atlas Contact,  Ui tgeveri j  2017.  352 blz. 
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 Wieringa, 

Tommy 

Caesarion 

Een jonge barpianist. zoon van een beroemd 

beeldend kunstenaar en een porno-actrice, 

vertelt over zijn avontuurlijke leven.  

De Bezige Bij, 2009. 365 blz. 

  
 

* Wieringa, 

Tommy 

De dood van Murat Idrissi  

De veerboot van Tanger naar Algeciras, een 

felle wind jaagt door de Straat van Gibraltar. 

In het ruim van het schip, verscholen in de 

kofferbak van een auto, sterft een jongeman. 

Met de dode verstekeling in hun auto rijden 

twee jonge Marokkaans-Nederlandse vrouwen 

even later Spanje binnen. 

Hol lands Diep, 2017. 128 blz. 

 

    

* Wieringa, 

Tommy 

De heilige Rita 

Melancholische en nostalgische roman over 

de zachtaardige vijftiger Paul, handelaar in 

militaria, die al zijn hele leven met zijn 

nuchtere vader Aloïs in een boerderij aan de 

Duitse grens woont. Zijn moeder ging er 

vandoor met een aangewaaide Rus toen Paul 

nog jong was. Een gebeurtenis die impact 

heeft op alles wat daarna komt.  

De Bezige Bij, 2017.  286 blz. 

 

    

 Wieringa, 

Tommy 

Dit zijn de namen 

In een Russisch stadje aan de rand van de 

steppe tobt een politiecommissaris met zijn 

identiteit. 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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 Wieringa, 

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. 

 

 
 

 Williams, 

John 

Augustus  

Het levensverhaal van de Romeinse keizer 

Augustus. 

Lebowski, 2014. 448 blz. 

 

 
 

 Williams, 

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. 

 
 

 
 Williams, 

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. 
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 Withuis, 

Jolande 

Juliana: Vorstin in een mannenwereld 

Juliana (1909-2004) was een door velen 

geliefde vorstin. Na een afgeschermde jeugd 

in de benauwenis van het hof en na haar 

opbloei tijdens haar verblijf in Canada 

gedurende de Tweede Wereldoorlog, waarbij 

ze zich veel actiever inzette voor de 

geallieerde zaak dan veelal wordt gedacht, 

begon Juliana in 1948 vol ambitie aan haar 

‘zware maar mooie’ taak.  

Withuis kon haar werk baseren op brieven en 

ander nooit eerder gepubliceerd 

privémateriaal. Daarmee schreef ze niet 

alleen een intieme en indringende 

levensgeschiedenis, maar ook een portret van 

een veelbewogen eeuw. 

De Bezige Bij  2017 

864 blz. 

Geschiedenis 

 

 Wortel, 

Maartje 

IJstijd 

Een jongeman die geteisterd wordt door 

liefdesverdriet probeert te achterhalen 

waarom hij zijn geliefde verloor. 

De Bezige Bij, 2014. 234 blz. 

 
 

 

 Woud,  

Auke van der 

De nieuwe mens 

In de late negentiende eeuw steeg de 

materiële welvaart spectaculair, en de 

mensen gingen anders kijken, ervaren en 

denken. Zo ontstond de nieuwe cultuur die 

tot op de dag van vandaag als de moderne 

wordt gezien. In de oude beschaving stond 

het streven naar 'het hogere' voorop, de 

hoogste waarden waren immaterieel, 

'geestelijk'. De nieuwe cultuur kwam met 

andere, heel aardse waarden en normen. 

Auke van der Woud beschrijft de culturele 

revolutie zoals die plaatsvond in de etalages, 

in de cafés, de theaters en de bioscopen, de 

musea en bij de monumenten, de 
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badplaatsen, de nieuwe modieuze bloemen en 

planten, in de scholenbouw en de nieuwe 

stadswijken. 

Prometheus Bert Bakker, mei 2015. 336 blz. 

Geschiedenis 

 

 Yanagihara, 

Hanya 

Een klein leven 

In New York worden vier jongens, begin 

twintig, vrienden voor het leven. Ze 

ontdekken hun seksuele geaardheid, werken 

aan hun carrière en het leven lijkt hen toe te 

lachen. Ondanks de nauwe band die ze met 

elkaar hebben, kan en wil Jude zijn geheimen 

niet met zijn vrienden delen. Hij slaagt er niet 

in zijn verleden te verwerken en het lijkt erop 

dat ontsnapping aan de demonen uit zijn 

jeugd onmogelijk is.  

Nieuw Amsterdam  2016.     752 blz. 

 

 

 Zijl , 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. 
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 Zijl , 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 

 

 

    

 


