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Een heerlijk boek voor alle fans van De 
honderdjarige man en Hendrik Groen. Frank is 
82, en blijkbaar is hij dus oud. Dat vindt hij zelf 
nog wel meevallen. Oké, alles piept en kraakt, 
hij slaapt maar een paar uur per nacht, en het 
duurt even voor hij ’s morgens op gang komt. 
Maar hij voelt zich verder gewoon zichzelf. Dus 
als hij een telefoontje krijgt van zijn dochter 
Beth in Amerika met het nieuws dat het 
allemaal niet zo goed gaat daar, wil hij alles 
laten vallen en naar haar toe reizen. 

 

In de vroege lente van 1415, op de stoffige 
wegen van Italië, heeft de ambitieuze heel-
meester en architect Isidorus van Rillington 
een ontmoeting die zijn leven totaal verandert. 
Isidorus’ zoektocht naar kennis, die hem tot 
aan de rand van de wereld bracht, is daarmee 
voltooid. Hij besluit met zijn verworven inzich-
ten naar Konstanz te reizen, waar op dat 
moment de groten der aarde bijeenkomen om 
de christelijke wereld van de ondergang te 
redden. Meeslepende historische roman over 
de mogelijkheden en beperkingen van het 
geheugen.  

 

Ierland, eind jaren zestig. Nora Webster, pas 
weduwe geworden, probeert haar leven in het 
kleinsteedse Enniscorthy opnieuw gestalte te 
geven. Niet alleen heeft ze in haar eentje de 
zorg voor haar vier kinderen, ze moet ook weer 
gaan werken. Verhaal tegen de achtergrond 
van het conservatieve, katholieke Ierland met 
zijn strenge sociale controle.  

 

Als je één Indische roman leest, laat het dan 
deze zijn. De geur van nootmuskaat en citroen-
gras, het flonkergroen van de rondvliegende 
parkietjes, het rode vruchtvlees van de 
pompelmoezen. Maar ook: de mysteries rond 
leven en dood, de opmerkelijke personages die 
voorbijkomen en, niet in de laatste plaats, de 
schoonheid van Dermoûts taal: poëtisch en 
geheimzinnig. 

 

 

 

Als je van historische literaire romans houdt, 
dan moet deze zeker op je lijstje. Vrijheid is het 
eerste deel van de trilogie Een veiliger oord, 
waarin je in het Parijs van vlak voor de Franse 
Revolutie wordt ondergedompeld. Veel 
aandacht aan familie en relaties, waardoor het 
persoonlijk en boeiend blijft. 

 

Deel 2 van de Een veiliger oord trilogie. De 
eerste doden zijn gevallen, de Revolutie is 
begonnen. Eén ding is zeker, de krachten die 
het volk drijven zijn onomkeerbaar. Voorals-
nog bestaat de monarchie en leeft de koning 
en lijkt het volk te willen vasthouden aan die 
stand van zaken. Maar we weten hoe snel de 
stemming kan omslaan naarmate honger 
groeit en wanhoop toeneemt door een man, 
een mening, een woord. Desmoulins, Danton 
en Robespierre zijn inmiddels volwassen. Ze 
bevinden zich in het centrum van de gebeur-
tenissen, die zich razendsnel ontwikkelen. 
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Deel 3 van de Een veiliger oord trilogie. 
Frankrijk, 1792. De jonge Republiek wordt 
vanbinnen verscheurd door burgeroorlog en 
vanbuiten bedreigd door de grootmachten van 
Europa, die de monarchie met geweld willen 
herstellen. De Revolutie hangt aan een zijden 
draadje. In de oplopende spanning klinkt 
steeds luider de roep om daadkrachtig optre-
den van de overheid, totdat de Terreur niet 
meer te stoppen is. 

 

Kristian Gidlund is journalist, drummer en in de 
bloei van zijn leven wanneer de gruwelijke 
ziekte kanker hem een tweede keer treft, dit-
maal definitief. Terwijl zijn lichaam hem meer 
en meer in de steek laat, vertelt hij over zijn 
gelukkige kinderjaren op het Zweedse platte-
land, de wereldreizen met zijn band, zijn lief-
des, angsten en dromen.  

 

 

Als verweesd meisje van tien belandde Ida met 
haar zusje Miep in de Hollandse kolonie van 
Tres Arroyos, vijfhonderd kilometer ten zuiden 
van Buenos Aires. Het verhaal van een gezin op 
drift, maar ook een ode aan generaties 
Nederlanders die een nieuw bestaan opbouw-
den in een onbekende wereld. 

 

De beheerder van een terrein met vakantie-
huisjes ontvangt een onverwachte bezoeker, 
die bonen bij hem koopt. Terwijl ze die samen 
doppen, vertelt hij hem het verhaal van zijn 
leven. De onbezorgde kindertijd op het Poolse 
platteland, zijn opleiding tot elektricien, zijn 
jaren in West-Europa als saxofonist, zijn werk 
ten slotte als huisjesbeheerder op de plek waar 
vroeger zijn dorp stond en waar zijn familie 
vermoord werd. Imposant episch panorama. 

 

 

Tijdens zijn eerste dag op een nieuwe school 
maakt Audun geen goede indruk. De jongen 
komt te laat, heeft moeite met het maken van 
vrienden en geeft geen antwoord als hij zich 
moet voorstellen. De verhalen over zijn alco-
holische en gewelddadige vader, zijn veronge-
lukte broertje en dakloze periodes houdt hij 
namelijk liever voor zichzelf. Vijf jaar later 
komt hij zijn vader tegen tijdens het lopen van 
zijn krantenwijk. 

 

Gebaseerd op het verhaal van de betover-
grootvader van de auteur. Holland-Amerika, 
begin twintigste eeuw: David Buijser is elf jaar 
als zijn vader Johannes het gezin in de steek 
laat. Jaren later volgt David het spoor naar 
New York, waarbij hij zijn doel voor ogen 
houdt: de man leren kennen die zoveel op hem 
zou lijken. 
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Een meesterlijke roman van António Lobo 
Antunes, Portugals grootste schrijver, vlijm-
scherp en trefzeker, maar ook vol mededogen 
en humor. António Lobo Antunes behoort tot 
de top van de hedendaagse Portugese schrij-
vers. Hij ontving onder meer de Prémio 
Camões en de FIL Literatuurprijs. 

 

Over een klein en lelijk nootje dat Nederland 
tot een heuse wereldmacht verhief. Een paar 
eeuwen geleden was het alleen te vinden op 
een handvol minuscule eilandjes. Het kleine 
nootje was destijds zijn gewicht in goud waard. 
Geen wonder dat de verschillende Europese 
naties zich haastten om een handelsmonopo-
lie te verkrijgen op deze exotische kostbaar-
heid.  

 

 

 

Een kijkje in het leven van Jane en Cassandra 
Austen. Hoewel de verhaallijnen zijn ontspro-
ten aan de fantasie van de schrijver, zijn veel 
elementen op waarheid gebaseerd. Wat als 
van Jane Austen een dagboek bewaard was 
gebleven? In 1843 kijkt Cassandra Austen 
terug op haar leven. Niemand had kunnen 
vermoeden dat Jane na haar dood in 1817 een 
beroemdheid zou worden. 

 

Op een herfstnacht schrikt ex-chirurg Fredrik 
Welin wakker: zijn huis, op een eilandje in de 
Oostzee, staat in lichterlaaie. Ternauwernood 
weet hij het brandende huis te ontvluchten. Hij 
heeft nog net tijd om twee linkerlaarzen aan te 
trekken. De volgende morgen is zijn woning tot 
de grond toe afgebrand. Fredrik moet zijn 
leven opnieuw vorm zien te geven, en dat 
terwijl hij wordt beschuldigd van brandstich-
ting. Hij voelt zich oud en ontheemd, zelfs als 
zijn grillige dochter opduikt om hem te 
steunen. Maar dan ontmoet hij de jonge 
journaliste Lisa. Zij wekt heel andere gevoelens 
in hem op; gevoelens die hij bijna vergeten 
was. 

 

 

Een monument voor een stad zoals er maar 
één is: Genua, La Superba (de hoogmoedige). 
Een alternatieve reisgids voor deze stad, een 
breed uitwaaierende, groteske, absurde quasi-
autobiografie, een ode aan de verbeelding en 
satire op de Italiaanse dramatiek en zijn eigen 
machogedrag en ijdelheid. Libris Literatuur- 
prijs 2014. 

 

Hoe wordt een Italiaan een Italiaan? De Brit 
Tim Parks woont al tientallen jaren in Italië. Hij 
heeft aan den lijve ondervonden hoe moeilijk 
het is niet te verdwalen in de doolhof van 
regels, gewoontes, normen en waarden die 
het alledaagse leven bepalen. Een fascinerend 
beeld van het leven in Italië, thuis, aan het 
werk en in de vrije tijd. 
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Van Straten groeide op in Eindhoven met drie 
oudere halfbroers, zijn stiefvader en zijn moe-
der, om in de weekenden met diezelfde moe-
der naar zijn vader in Rotterdam te rijden. Zijn 
stiefvader was hem liever kwijt dan rijk, dacht 
hij. Zijn moeder, gevangen tussen twee man-
nen, was aldoor somber en vertrok op zijn 
vijftiende naar Curacao. Zijn broers waren zijn 
broers, maar toch ook weer niet. Misschien is 
Henk wel de beste schrijver van Nederland. 
Gerbrand Bakker. 

 

Persoonlijke reisimpressies van het Grieken-
land vóórdat de grote stroom zomertoeristen 
dit schiereiland ontdekten. A. den Doolaard: 
Dit is een boek voor liefhebbers van Grieken-
land, die begrijpen willen wat er achter de 
altijd bekoorlijke oppervlakte schuilgaat. 

 

 

In een tijdperk waarin de grondbeginselen van 
de Verenigde Staten meer dan ooit onder druk 
staan, kijkt historicus Russell Shorto terug op 
de periode waarin deze beginselen werden 
gevormd. Op basis van bronnen die onlangs 
werden ontdekt, verweeft hij de levens van zes 
Amerikanen tot een prachtig verhaal dat een 
nieuwe blik werpt op de Amerikaanse Revo-
lutie (1765-1783). De lezer maakt kennis met 
een Native American, een Britse aristocraat en 
de eerste president, George Washing-ton, die 
alle drie een belangrijke rol speelden in de 
strijd, maar ook met drie gewone burgers (een 
vrouw, een slaaf en een ongeschoolde arbei-
der) die even heldhaftig streden om vrijheid 
voor zichzelf op te eisen. Ook beschikbaar: 
Amsterdam: geschiedenis van de meest 
vrijzinnige stad ter wereld en Nieuw Amster-
dam: de oorsprong van New York. 

 

Voor een Helmondse schoenmakersdochter, 
een Indische voormalige oorlogstolk en hun 
zoon bestaat er geen heden. Er is alleen een 
belast verleden: de jeugd van de moeder 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in Brabant; 
de jeugd van de vader, die na de oorlog van 
Oost-Java naar Nederland vlucht; en de jeugd 
van de verteller die, geterroriseerd door zijn 
paranoïde vader, zijn tienerjaren op een 
internaat doorbrengt. Jarenlang zal hij zijn 
ouders achtervolgen met vragen over de 
oorlog, die ook hij als een zware last met zich 
meedraagt. Libris Literatuurprijs 2017. 

 

De kleurloze Tsukuru Tazaki en zijn pelgrims-
jaren. Verlangen naar vriendschap, liefde, een 
verlo-ren jeugd: het is ondertussen een 
klassiek thema in het universum van Haruki 
Murakami, nu weer voortreffelijk verbeeld in 
zijn melan-cholieke, hoofdpersoon. 

 

Neel Zandee, geboren in 1907, groeit op in een 
streng katholiek gezin in de Bollenstreek. Haar 
lievelingszus gaat naar het klooster; zij vlucht 
in een huwelijk met een weduwnaar met zeven 
kinderen. De komst van nog drie kinderen 
maakt haar leven mooier en zwaarder tegelijk. 
Ze stroopt haar mouwen op, gesteund door 
haar geloof. Maar het moderne leven komt 
eraan, hun tuinderij moet wijken voor Haagse 
ministeries en het gezag van de kerk brokkelt 
af. Wanneer haar dochter in de jaren zeventig 
in Amsterdam samenwoont zonder papiertje, 
beseft Neel met pijn in het hart dat alle hou-
vast verloren raakt. Heeft ze het dan zó 
verkeerd gedaan? 
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Youri Egorov gold als de dichter onder de 
Russische meesterpianisten. Op 22-jarige 
leeftijd ontvluchtte hij de Sovjet-Unie en ves-
tigde zich in Amsterdam. Onthullend portret 
van een naar vrijheid hunkerende kunstenaar, 
van een door angsten verteerde musicus die 
de ondergang tegemoet snelt en van het uit-
zinnige Amsterdam uit de jaren tachtig, dat in 
een dodenstad verandert als de aidsepidemie 
uitbreekt. 

 

De jonge Duitser Hans Castorp bezoekt zijn 
neef in het sanatorium in het Zwitserse Davos. 
Betoverd door de verleidelijke, zieke Klavdia 
Chauchat, blijft hij er echter geen drie weken 
maar zeven jaar. In de hermetische wereld van 
de Toverberg maakt Castorp een leerproces 
door, zijn inwijding in het leven, waarbij de 
humanist Ludovico Settembrini en de sinistere 
nihilist Leo Naphta strijden om zijn ziel. Onbe-
twist hoogtepunt in het oeuvre van Thomas 
Mann. Nobelprijs voor Literatuur 1929. 

 

 

 

 

Een scherp portret van de familie Mann, 
geschreven door een legendarische criticus. 
Over Thomas en zijn broer Heinrich Mann als 
de koning en tegenkoning van Duitsland. Over 
Erika Mann, de trouwe dochter, over Klaus 
Mann, de veelbelovende, homoseksuele, aan 
drugs verslaafde zoon, over Golo Mann, die 
andere zoon die, na een moeilijke jeugd, uit-
groeide tot een markant historicus met een 
scherp politiek inzicht en over Katja, Thomas 
Manns echtgenote, die de dromer en zijn werk 
liefdevol afschermde van het dagelijks leven. 

 

Zeven montere dames van middelbare leeftijd 
vormen een leesclub. Met z’n allen verheugen 
ze zich op een literaire cruise in de Schotse 
wateren, onder leiding van hun lievelings-
auteur. Maar ze lijden al binnen een paar uur 
schipbreuk en bovendien blijkt de geadoreer-
de schrijver een blaaskaak. Alles loopt totaal in 
het honderd en de leesclub zal zich voor de 
rechtbank moeten verantwoorden. Met lees-
dossier én reistips! Renate Dorrestein overleed 
4 mei 2018 aan slokdarmkanker. 

 

‘Ik realiseerde me pas dat mijn moeder een 
mens van vlees en bloed was toen ik dertien 
jaar oud was en ze me wakker maakte, op de 
achterbank van de auto zette en we ons huis en 
mijn vader zomaar achterlieten. Ik dacht dat 
mijn moeder tevreden was met haar leven. Ik 
had het mis.’ Een moeder maakt met haar 
tiener een roadtrip dwars door de VS. De 
verschillende plekken die ze aandoen, zijn niet 
willekeurig door Alex’ moeder uitgekozen; ze 
zijn allemaal nauw verbonden met haar turbu-
lente jeugd en met de diverse Laura’s die een 
impact op haar leven hebben gehad. 

 

Sheldon Horowitz, 82 jaar, ongeduldig en 
onredelijk voelt zich nog altijd schuldig over de 
dood van zijn zoon in Vietnam. Tijdens een 
verblijf bij zijn familie in Noorwegen is hij 
getuige van de moord op een vrouw en redt hij 
haar zoontje. Sheldon is vastberaden het 
jongetje te beschermen tegen de moordenaar 
en diens Balkanbende en samen slaan ze op de 
vlucht. Voor de Noorse politie is Sheldon 
gewoon een verwarde oude man. Door een 
combinatie van handigheid en durf weet 
Sheldon iedereen een stap voor te blijven in 
een hem onbekende omgeving. Vijf sterren in 
de VN Thrillergids. 
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We spreken hun taal en delen hun humor. 
Denken we. Maar wie echt bij de Britten wil 
inburgeren, komt in een mijnenveld terecht. 
Dat ontdekte Hans Steketee toen hij met zijn 
jonge gezin in Londen ging wonen, waar hij 
zeven jaar als correspondent voor NRC 
Handelsblad verslag deed. In deze bekroonde 
columns beschrijft hij met zelfspot en een 
vleugje weemoed zijn dappere en niet altijd 
succesvolle pogingen de sociale codes van het 
eilandvolk onder de knie te krijgen. Over de 
valkuilen en het plezier van de Engelse taal. 
Over de kunst van het in de rij staan. Over de 
vraag waarom de Britten meer van huisdieren 
dan van hun kinderen houden. En over de 
vraag waarom de ene helft van de Britten bij 
‘tea’ aan eten denkt en de andere aan drinken. 

 

'Vannacht droomde ik dat ik weer naar 
Manderley ging.' De openingszin van de roman 
Rebecca van Daphne du Maurier heeft 
generaties lezers doen wegdromen. Van Du 
Mauriers romans gingen miljoenen exem-
plaren over de toonbank, haar werk werd in 
veertig landen vertaald en Jamaica Inn en The 
Birds werden succesvol verfilmd door Alfred 
Hitchcock. Wat is er bekend over Daphne du 
Maurier, over de hartstochtelijke ambities van 
deze schrijfster, haar nauwe band met Frank-
rijk en de verwevenheid van haar werk en 
leven? 

 

Wanneer Max de Winter zijn jonge bruid van-
uit zonnig Monte Carlo meeneemt naar het 
sombere Manderley, het huis waar hij met zijn 
mooie, overleden eerste vrouw Rebecca heeft 
gewoond, wordt ze geconfronteerd met de 
dominante huishoudster, Mrs. Danvers. Zij 
blijkt geenszins van plan de herinnering aan 
Rebecca op te geven voor de aanwezigheid van 
Max nieuwe vrouw, en doet er alles aan om 
haar het leven tot een hel te maken. 

 

Psychologische thriller over de kwetsbaarheid 
van familiebanden. Alex Mercer en zijn zoon 
Max vinden hun buurman dood in het bad. Het 
ziet eruit als zelfmoord, totdat de politie Milli-
cent ondervraagt over een armband die in het 
huis van de buurman is gevonden. Ze bekent 
een kortstondige flirt, niets meer. Maar Max 
weet dingen over zijn moeder die geen zoon 
zou moeten weten, en hij wil die last met zijn 
vader delen. Alex begint zich af te vragen hoe 
dicht hij bij het verliezen van zijn vrouw kwam. 
‘Indrukwekkend.’ The Guardian. 

 

 

 

Konstantin en Metodi wonen in hetzelfde Bul-
gaarse stadje en zitten bij elkaar op school. 
Ondanks deze gemeenschappelijke achter-
grond ontwikkelen de jongens zich tot twee 
totaal verschillende mannen. De anarchisti-
sche, intellectuele Konstantin wordt verzets-
strijder. Op zijn twintigste pleegt hij een 
aanslag op een standbeeld van Stalin. Het zal 
zijn leven bepalen. De gezagsgetrouwe Metodi 
wordt ondertussen agent van de staatsveilig-
heidsdienst. En zo komen de twee mannen, 
beiden overtuigd van de juistheid van hun 
keuze, lijnrecht tegenover elkaar te staan. 
Heinrich Boll-prijs 2018. 

 

De Britse auteur Terence White (1906-1964) 
werd beroemd met zijn roman over koning 
Arthur en de ridders van de Ronde Tafel, The 
Once and Future King (1958). Maar daarvóór al 
schreef hij dit meesterwerkje over zijn pogin-
gen om een wilde havik te temmen. Directe 
aanleiding voor zijn onderneming is de depres-
sie waarin de naderende Tweede Wereld-
oorlog hem heeft gedompeld.  
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De hoofdpersoon tracht zijn verleden, waar-

aan hij de herinnering is kwijtgeraakt, te her-

vinden. Zijn speurwerk wordt redelijk beloond, 

maar hij ontdekt tevens dat het verleden even 

definitief voorbij en afgesloten is als iemands 

leven nadat hij overleden is. Spannende 

roman, die veel dieper gaat dan een detective-

verhaal.  Bekroond is met de Prix Goncourt 

1978. Nobelprijs voor de Literatuur 2014. 

 

Sommige dichters, lijkt het, hebben geen aan-

leiding nodig om poëzie te schrijven. Zo'n 

dichter is Eva Gerlach. In haar oeuvre, dat nu 

tien indrukwekkende bundels omvat, schijnt 

alles een aanleiding tot gedicht. Arie van den 

Berg in NRC Handelsblad. P.C. Hooftprijs 2000. 

 

 

Wie de uitgestrekte Povlakte en de daaropvol-
gende Apennijnen achter zich heeft gelaten, 
mag zich verheugen in het uitzicht op een van 
de mooiste steden van Italië: Florence. 
Florence, waar de roemruchte Medici eeuwen-
lang de scepter hebben gezwaaid, vormt het 
decor voor enkele van de grootste klassiekers 
uit de wereldliteratuur.  Dante ontmoette er 
zijn Beatrice, het verwoestende effect van een 
pestepidemie op de stad was voor Boccaccio 
aanleiding om zijn Decamerone te schrijven en 
E.M. Forster liet er zijn beroemde roman A 
Room with a View beginnen. De stad is door 
bekende schrijvers en kunstenaars geroemd 
om haar schoonheid: Stendhal viel bijna flauw 
bij het zien van de schitterende Santa Croce en 
Shelley noemde Florence de mooiste stad die 
hij ooit gezien had. Onontbeerlijk voor wie 
naar Florence afreist. 

 

In een dertigtal kleurrijke portretten laat Eric 
van den Berg zien dat de stad Barcelona meer 
is dan Antoni Gaudí en zijn Casa Milà. Nieuws-
gierig kijkt hij naar de stad waarvan hij al vele 
jaren houdt. Hij volgt de vuurlinie waarachter 
George Orwell lag, klimt op het golvend dak 
van een rumoerig buitenhuis, verdwaalt in de 
doolhof van de liefde en doet rekensommen in 
de Sagrada Família. De vaak onbekende kanten 
van een van Europa's topbestemmingen. Voor 
iedereen die de stad echt wil leren kennen. 

 

In de vijftien verhalen van Halleluja ontdekken 
de personages dat elk begin een einde in zich 
draagt en dat een einde vaak, maar niet altijd, 
een nieuw begin inluidt. Annelies Verbeke is 
hier op haar best en weet zoals altijd verras-
sende en verontrustende situaties te creëren. 
Een verhalenbundel over onvermijdelijk verlies 
en de lastige lokroep van de schone lei. J.M.A. 
Biesheuvelprijs 2018. 

 

Met Tsjechovs blik reist Krielaars zijn held 
achterna, van Moskou naar Sint-Petersburg en 
Jalta, van Perm naar Jekaterinburg, van het 
Siberische Tomsk naar Vladivostok. Hij spreekt 
arbeiders, winkeliers en boeren, die moeite 
hebben te overleven in een archaïsche maat-
schappij, en ontmoet ook burgemeesters, 
oppositiepolitici, artsen en leraren, die hun 
uiterste best doen hun land te veranderen. Het 
resulteert in een bewogen en weemoedig 
verslag van een land dat in beweging probeert 
te komen, maar nog altijd vastgeroest zit in 
een mentaliteit die in veel opzichten dateert 
uit de Middeleeuwen. 
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Na de inval van de FBI op zijn landgoed veran-
dert het leven van de Wolf van Wall Street in 
een immense juridische strijd. Zijn huwelijk ligt 
in puin, hij dreigt zijn kinderen te verliezen en 
hij sluit een deal met Justitie om strafver-
mindering te krijgen, waarbij hij zijn beste 
vrienden en collega s verraadt. Daarbij moet 
Jordan Belfort zijn zelfrespect zien te 
behouden of terug te vinden. Hoe kan de man 
die verantwoordelijk was voor een van de 
grootste schandalen in de financiële wereld 
ooit weer een toekomst krijgen?  

 

Alle verhalen in deze Nederlandstalige zgn. 
anti-autobiografie van Michael Moore zijn 
waargebeurd. Van een toevallige ontmoeting 
op elfjarige leeftijd met Bobby Kennedy tot zijn 
confrontatie met Ronald Reagan op een 
begraafplaats voor Duitse soldaten. Van de 
homoseksuele buurjongen die in elkaar werd 
geslagen tot de avond dat Moore kerkgangers 
hoorde juichen omdat Martin Luther King 
vermoord was. Van zijn plannen om naar 
Canada te ontsnappen tijdens de Vietnam-
oorlog tot het overleven van een terroristische 
aanslag omdat hij twintig minuten te laat 
kwam. 

 

 

In februari 1862, twee dagen na zijn dood, 
wordt de elfjarige Willie Lincoln bijgezet op 
een begraafplaats in Washington. Die nacht 
bezoekt zijn rouwende vader, president Abra-
ham Lincoln, de marmeren crypte. Nog een 
laatste keer wil hij tijd doorbrengen bij het 
lichaam van zijn zoon. Op dezelfde begraaf-
plaats waren ook talloze geesten rond, 
mensen van allerlei allooi, die één ding 
gemeen hebben: ze kunnen nog geen afscheid 
nemen van het ondermaanse. Lincolns bezoek 
veroorzaakt grote opwinding. Misschien biedt 
hij een weg terug naar het leven? Man Booker 
Prize 2017. 

 

Praag, 1599. Christian Stern, de ambitieuze 
bastaardzoon van de prins-bisschop van 
Regensburg, is net in de stad aangekomen. Op 
zijn eerste avond daar vindt hij het lichaam van 
een jonge vrouw, half begraven in de sneeuw, 
haar keel op beestachtige wijze doorgesneden. 
Ze blijkt niemand minder dan de minnares van 
de keizer, en er zijn allerlei verdachten. Stern 
wordt door de keizer zelf in dienst genomen 
om de moord te onderzoeken. Tijdens zijn 
speurtocht naar de dader verdwaalt hij in de 
schimmige wereld van het hof, verzwegen 
zaken, in code geschreven brieven en bittere 
rivaliteit. Er is geen weg terug, Stern zit er tot 
over zijn oren in... 

 

 

Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige 
Mehmet groeit op in een dorp dat ooit door de 
Armenen werd gesticht. Zijn zachtaardige 
vader Selim, die in de Eerste Wereldoorlog 
bijna zijn hele familie verloor, is een geliefd 
verhalenverteller, zijn moeder Ame een krach-
tige vrouw die door iedereen gevreesd wordt 
vanwege haar scherpe tong. Samen met 
Mehmets broer Yusuf en zusje Elida vormen ze 
een hecht gezin. Maar daar komt abrupt 
verandering in als zijn vader een ongeluk krijgt 
met tragische gevolgen. Halsoverkop besluit 
hij met zijn gezin terug te keren naar zijn 
geboortedorp waar hij grond bezit. Maar daar 
wacht hun allerminst een hartelijke ontvangst. 
Integendeel, het gezin moet een strijd leveren 
op leven en dood. Van de auteur van Wees 
onzichtbaar (Libris Literatuurprijs 2018). 

 

De lezer wordt meegenomen op een duizeling-
wekkende reis door de Russische geschiedenis 
en door het leven van de auteur. Vertrekpunt 
is zijn huis in Sint-Petersburg, waar de auteur 
woont met zijn vrouw en drie poezen, midden 
in de buurt die honderd jaar geleden het 
epicentrum was van de Russische revolutie van 
1917. Behalve een kroniek over deze periode, 
die de loop van de Europese geschiedenis van 
de twintigste eeuw ingrij-pend zou bepalen, is 
de roman een verslag van het onwaarschijnlijk 
avontuurlijke leven van Waterdrinker, die de 
afgelopen kwarteeuw in de Sovjet-Unie en 
Rusland doorbracht. 
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Het eerste boek in het Ludwig Licht-kwartet, 
waarin de lezer kennismaakt met ex-CIA-agent 
Ludwig Licht: barkeeper en problem solver. 
‘Fenomenale thriller met internationale allure.’ 
(Aftonbladet). Genomineerd voor Beste 
Zweedse Boek van het Jaar 2013. 

 

Het tweede boek in het kwartet over Ludwig 
Licht, ex-Stasi-agent en CIA-topspion in de 
voormalige DDR, nu barkeeper en freelance 
problem solver. Pennsylvania, USA, verkie-
zingen 2012. Een jongeman wordt dood 
gevonden in een vervallen motel, met een 
brief waarin hij politicus Ron Harriman ervan 
beschuldigt zijn hart te hebben gebroken. 
Ludwig Licht wordt ingehuurd om te achter-
halen wat er is gebeurd. Zodra hij ter plaatse 
is, ontdekt Licht een complot. Naarmate hij 
dieper infiltreert in de groep die achter de 
samenzwering zit, worden zijn vermoedens 
over een onafwendbaar dodelijke afloop 
steeds sterker. 

 

 

Deze derde spionagethriller in het Ludwig 
Lichtkwartet speelt zich af in 2014: in Little 
Havana, Miami, ontploffen twee autobom-
men. De slachtoffers zijn prominente figuren 
binnen de anti-Castrobeweging in Cuba. 
Wanneer Ludwig Licht samen met de FBI de 
aanslag onderzoekt, wordt hij een samen-
zwering ingetrokken die al vijftig jaar bestaat: 
een die directe gevolgen kan hebben voor de 
diplomatieke relaties tussen de Verenigde 
Staten, Havana en Moskou. Het machtsspel 
om Cuba is begonnen. 

 

Mikael woont met zijn ouders op een afgele-
gen eiland tussen Schotland en Noorwegen. 
Op een dag verdwijnt zijn vader in zee en 
Mikael verzwijgt wat er is gebeurd. Schuld, 
troost en verwijten stapelen zich op, tot zijn 
moeder het onmogelijke van hem verlangt. 
Beste roman van 2014 volgens boekhande-
laren. 

 

 

Ex-crimineel Piet Hoffmann is op de vlucht 
voor zijn Zweedse verleden. In Colombia 
begint hij een nieuw leven. Ogenschijnlijk als 
persoonlijk beveiliger van de beruchte guerril-
lero El Mestizo, in werkelijkheid als infiltrant 
voor de Amerikanen, die strijden tegen de 
drugskartels. Hij is de beste infiltrant die ze 
ooit hebben gehad. Maar dan gaat het gruwe-
lijk mis. De Amerikanen publiceren een doden-
lijst. En ook Piet staat erop. Vijf sterren VN 
Thriller en Detectivegids 2017. 

 

Reis mee naar Schiermonnikoog. Op de boot 
ontmoet je Sterre, een redacteur en blogger 
van het vasteland, en Erik, auteur van een 
misdaadroman en een plaatselijke beroemd-
heid. Sterre heeft niet in de gaten wie ze 
tegenover zich heeft en kraakt waar hij bij is 
zijn thriller in geuren en kleuren af. Sterre en 
Erik hebben nog geen idee dat ze elkaar vaker 
zullen tegenkomen zodra ze voet op Schier-
monnikoog zetten. Sterker nog, ze zullen 
elkaar hard nodig hebben. Valentijnprijs 2018. 

 

https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Thomas-Engstrom/Ten-westen-van-de-vrijheid
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Thomas-Engstrom/Ten-zuiden-van-de-hel-2-Het-Ludwig-Licht
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Thomas-Engstrom/Ten-noorden-van-het-paradijs
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Jaap-Robben/Birk
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Borge-Hellstrom-Anders-Roslund/Drie-minuten
https://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks/Martin-Scherstra/Adempauze


 

De Ier Willie Dunne is nog maar net achttien 
jaar als hij zijn verloofde Gretta verlaat om in 
Vlaanderen met het Britse leger mee te 
vechten in de bloedige strijd die later de Eerste 
Wereldoorlog zou gaan heten. Tijdens zijn 
verlof breekt in Dublin de Paasopstand tegen 
de Engelsen uit. Willie sympathiseert met de 
opstandelingen en haalt zich daarmee de 
woede van zijn vader op de hals. Ook Gretta 
breekt met hem, nadat ze erachter is gekomen 
dat hij zich in Vlaanderen heeft misdragen. 
Verteerd door twijfel en verdriet keert Willie 
terug naar de loopgraven. Hij vecht voor zijn 
leven in een oorlog die slechts verliezers kent. 

 

Moeder in de ontwenningskliniek, vader met 
'assistente' op zakenreis: Maik zal de grote 
vakantie in zijn eentje doorbrengen bij het 
zwembad van de villa van zijn ouders. Maar 
dan duikt Tsjik op, niet bepaald een toonbeeld 
van integratie. Hij komt uit een van de aso-
torenflats in Berlijn-Hellersdorf en heeft het op 
de een of andere manier tot het gymnasium 
weten te schoppen. Tsjik heeft een lichtblauwe 
Lada gescoord en daarmee begint een tocht 
zonder landkaart over het Duitse platteland in 
hartje zomer. Hij wil graag naar Walachije waar 
zijn opa woont, maar er is in de hele provincie 
Brandenburg geen enkele wegwijzer naar 
Walachije te vinden. Wat volgt, is een reis die 
zo grotesk, droevig, dramatisch en grappig is 
dat je geregeld niet meer verder kunt lezen van 
het lachen, maar evenmin kunt ophouden. 

 

 

Het is 1866, en Walter Moody is naar Nieuw-
Zeeland gekomen om z'n geluk te beproeven. 
Wanneer hij aankomt in zijn hotel stuit hij op 
een groep van twaalf mannen die in het 
geheim bijeen zijn gekomen om een reeks 
onopgeloste zaken te bespreken. Moody raakt 
tegen wil en dank verstrikt in het mysterie. Een 
prachtige wereld, bevolkt door avonturiers, 
waarzeggers en goudzoekers. Man Booker 
Prize 2013. 

 

Klassieke geschiedenis van liefde, verraad en 
wraak. Het vormt een hoogtepunt in het kleine 
maar magistrale oeuvre van Carson McCullers 
(1917-1967), een van de grote schrijvers uit 
het zuiden van de Verenigde Staten. Miss 
Amelia, sterk en onafhankelijk, beheert een 
winkel. Afgezien van een huwelijk dat niet 
langer dan tien dagen standhield, is ze altijd 
alleen geweest. Dan verschijnt haar neef 
Lymon ten tonele. Deze gebochelde dwerg 
weet slapende gevoelens van tederheid in 
Miss Amelia wakker te maken. Samen maken 
ze van de winkel een café, tot groot genoegen 
van de omwonenden. Maar de idylle duurt niet 
lang. 

 

 

Vier gewone mensen worstelen met de raad-
sels in hun leven. De setting: een zuidelijk 
stadje in de VS, eind jaren dertig. Mick Kelly is 
een tomboy met muzikaal talent, maar heeft 
geen geld om dat te ontplooien. Jake Blount is 
een alcoholistische marxist op de vlucht. De 
verbitterde dokter Copeland vindt geen 
gehoor bij zijn eigen mensen. En Biff Brannon, 
de zachtaardige kroegbaas, kijkt toe. Hun 
levens kruisen elkaar. Allemaal zoeken ze naar 
verlossing. En allemaal vermoeden ze dat het 
antwoord op hun vragen zal komen van John 
Singer. Maar die kan niet spreken. Wie zal hen 
redden? Nooit eerder zijn de rafelranden van 
de maatschappij zo briljant voor het voetlicht 
gebracht. Oprah Winfrey’s Bookclub. 

 

Op ware feiten geïnspireerd verhaal over een 
Indische man, getekend door zijn oorlogs-
verleden. Wanneer hij een geheim opbiecht in 
de loge van de vrijmetselarij, stelt hij zijn broe-
ders voor een groot dilemma. Mogen vrijmet-
selaars met hun geheimhoudingsplicht een 
misdaad verzwijgen? 'Stoppen met lezen lukte 
niet. Wat een boek is dit zeg!' – Matthijs van 
Nieuwkerk. 
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Het is 1950 als de 22-jarige Jennifer Worth als 
vroedvrouw komt werken bij de nonnen van 
Nonnatus House, een kloosterorde die al sinds 
1870 actief is in de Londense docklands. Het is 
een plek waar behalve de politie en de 
bewoners niemand durft te komen: bordelen, 
straatbendes en alcoholisten tussen de 
gebombardeerde huizen. Kinderen worden 
geboren onder erbarmelijke omstandigheden 
in huizen zonder elektriciteit en veelal zonder 
stromend water. Geen gemakkelijke omgeving 
om in te werken, maar naast deze hardheid en 
onvermijdelijke drama's ervaart Jennifer 
Worth onverwachte vriendelijkheid en begrip, 
altijd vergezeld van een grote dosis Cockney-
humor. Een indringend, levendig en ontroe-
rend beeld van een kleurrijke achterbuurt uit 
vervlogen tijden. 

 

Het vervolg op de bestseller Haal de vroed-
vrouw! en de basis voor de BBC-serie Call the 
Midwife. 

 

 

Het laatste deel in de’ Call the Midwife’-trilogie 
over vroedvrouwen in de Londense achter-
buurt East End in de naoorlogse jaren. De jaren 
zestig zijn aangebroken. De vroedvrouwen 
krijgen te maken met illegale abortussen, 
kindersterfte en een veranderende buurt. 

 

Iedereen sprak erover en wilde ernaartoe: het 
Gooise buitenhuis Jagtlust, waar alles gebeur-
de wat in het burgermans Nederland van voor 
1968 nog niet kon. En dat met superieure stijl, 
ongebreidelde creativiteit en een even 
onstuitbare levenslust: Je stampte met je voet 
op de grond en het was feest, aldus Remco 
Campert. Maar toen Annejet van der Zijl op 
zoek ging naar de geschiedenis van dit 
mythische landhuis, ontdekte ze dat ook de 
prachtige chaos die Jagtlust heette, een onver-
moed donkere keerzijde had. 

 

 

‘Met mij als vriend hoef je voor niemand bang 
te zijn. Behalve voor mij.’ Het levensverhaal 
(tot 2015) van Willem Holleeder (1958) na de 
misdaad die van hem een bekende Nederlan-
der maakte: de ontvoering van Freddy Heine-
ken. Na zijn celstraf leek het dat Holleeder een 
normaal bestaan op wilde bouwen in de 
bovenwereld. Maar achter de schermen bleef 
de positie van de Neus in de Amsterdamse 
onderwereld onaangetast. Een simpele optel-
som van oude en nieuwe zaken leert dat de 
naam van Willem Holleeder sinds 1995 in ruim 
twintig onderzoeksdossiers voorkomt. Hij 
wordt in verband gebracht met de liquidaties 
van Heinekenontvoerder Cor van Hout (2003), 
vastgoedhandelaar Wim Endstra (2004), 
beroepscrimineel John Mieremet (2005), hasj-
handelaar Kees Houtman (2005) en kroegbaas 
Thomas van der Bijl (2006). 

 

Op 9 november 1983 verlaat biermagnaat 
Freddy Heineken zijn kantoor in Amsterdam. 
Buiten wordt hij overmeesterd door een aantal 
mannen. Samen met Ab Doderer, Heinekens 
vaste chauffeur, wordt hij een busje ingesleurd 
en afgevoerd. Diezelfde avond ontvangt de 
politie een brief waarin de ontvoerders het 
losgeld eisen: bijna 35 miljoen gulden. Gert van 
Beek werkt op dat moment als hoofdinspec-
teur bij de Amsterdamse politie en geeft 
leiding aan het team dat de ontvoering moet 
beëindigen. 
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Portret van een huwelijk. Tiffany uit Phila-
delphia trouwt met een wetenschapper in de 
hoop dat ze nooit meer hoeft te werken. Ze 
verhuizen naar Europa, waar ze erachter komt 
dat haar echtgenoot nog doortrapter is dan 
zijzelf, iets wat ze niet voor mogelijk had 
gehouden. Op een dag botsen Tiff en haar man 
met hun auto tegen een rots. Dit incident zet 
een keten van gebeurtenissen in gang. Tiff is 
niet langer zwanger en Stephen vangt zo’n 
beetje de mooiste vogel die er bestaat, de rots-
kruiper. ‘De rotskruiper is als geen enkel ander 
boek dat je hebt gelezen.’ – The New Yorker. 

 

Dublin, jaren zestig. Kevin groeit op met een 
dubbelganger, Gerald, een jongen die zo 
griezelig veel op hem lijkt dat ze om de haver-
klap met elkaar worden verwisseld. De een 
woont in Dublin Noord, in een rijtjeshuis naast 
dat van horrorauteur Bram Stoker, de ander 
groeit op in Zuid, aan Palmerston Park. Hoewel 
ze, net als de stad, verdeeld worden door 
verschillen in klasse en achtergrond, hebben ze 
dezelfde geur, hetzelfde uiterlijk, en, zo reali-
seert Kevin zich, misschien ook wel dezelfde 
ziel. Ze nemen elkaars identiteit aan als het 
hen uitkomt, maar als het lot hen naar Enge-
land en Amerika voert, ontdekken ze dat het 
aannemen van de identiteit van de ander 
gevolgen kan hebben die geen van beiden ooit 
had voorzien. 

 

 

Will Freeman is 36 en heeft niet de geringste 
behoefte aan kinderen. Hij is volmaakt geluk-
kig in zijn hippe appartement in Londen en 
geniet van zijn vrije tijd. Om met een leuke 
jonge moeder in contact te komen, verzint hij 
een tweejarig zoontje. Het wordt pas echt 
ingewikkeld als hij zich aansluit bij een praat-
groep voor alleenstaande ouders en zo de 
twaalfjarige Marcus ontmoet. Will glijdt onge-
merkt de vaderrol in en dat haalt zijn onge-
compliceerde vrijgezellen leventje behoorlijk 
overhoop. 

 

New York 1940. Op de marinebasis in Brooklyn 
wemelt het tijdens de oorlog van de vrouwe-
lijke arbeiders met banen die voorheen niet 
voor hen waren weggelegd. Onder hen bevindt 
zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter 
van een ondergrondse koerier die zijn gezin 
onverwachts in de steek liet. Na een zware 
duikopleiding waarbij ze veel moed en wils-
kracht toont, wordt Anna de eerste vrouwe-
lijke marineduikster. Ze is vastbesloten het 
mysterie rond de verdwijning van haar vader 
op te lossen, ook al betekent dit dat zij zal 
moeten infiltreren in de maffiawereld van New 
York. Pulitzer Prize 2011 voor A Visit From the 
Goon Squad. 

 

 

In 1950 vindt Norton Perina tijdens een antro-
pologische expeditie naar een afgelegen eiland 
in Micronesië de verloren gewaande primi-
tieve stam waarnaar hij op zoek was. Boven-
dien ontdekt hij er in de buurt een groep 
mensen die in bomen wonen. Ze blijken van 
een ongelooflijke ouderdom te zijn en in toe-
nemende mate seniel. Omdat hij de kans op 
eeuwig leven niet wil missen, doodt hij een van 
de schildpadden, wier vlees de bron tot lang 
leven lijkt te zijn, en neemt die mee naar Ame-
rika. Zijn onderzoek maakt Perina wereld-
beroemd en levert hem zelfs een Nobelprijs 
op. Maar het komt hem duur te staan. Al snel 
verliest hij controle over zijn eigen leven, met 
desastreuze gevolgen.  Een meeslepende, intel-
ligente en compromisloze roman die misleidt 
en verontrust. The Independent. Van de 
auteur van de bestseller Een klein leven. 

 

Het lijkt alsof Linda in het paradijs is beland in 
het dorp Unterleuten. Maar de plattelands-
idylle wordt wreed verstoord wanneer een 
investeringsmaatschappij besluit er een wind-
molenpark te gaan bouwen. Twee dorps-
genoten, een belegger en een boer, zijn bereid 
grond te verkopen voor een paar miljoen euro, 
maar dat grondgebied is nét te klein. Als Linda 
ook verkoopt is er wel genoeg plek. In gedach-
ten ziet ze haar droom in vervulling gaan: eige-
naar van een manege worden. Ze probeert het 
onderste uit de kan te halen. Dan is er nog een 
doorgewinterde herrieschopper, die alles op 
alles zet om het windmolenpark tegen te 
houden. Oude geschillen steken de kop op in 
het dorp; hoeveel intriges kunnen de bewo-
ners aan? Juli Zeh ontleedt de personages 
meesterlijk en met subtiele humor en laat hun 
ware gezichten zien. 
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Vlak voor het avondeten krijgt de vriend van 
Teds moeder een hartaanval. Terwijl zij met de 
ambulance mee naar het ziekenhuis rijdt, bidt 
haar thuisgebleven zoon van vijftien tot de 
Heilige Maagd Maria: hij hoopt dat ze oom 
Paul wil redden. Maar het is niet Maria die ant-
woordt. In 2012 publiceerde de veelbekroonde 
auteur een onthullende roman die gebaseerd 
was op zijn omgang als kind met een pedofiele 
man. Mijn meneer deed veel stof opwaaien 
door het precaire onderwerp. De vraag die 
hem daarna het meest gesteld werd was: wat 
voor invloed had die relatie op je verdere 
leven? In Schuldig kind geeft Van Lieshout al 
even onthullend en soms onthutsend ant-
woord op die vraag. 

 

Back to the future. Vanaf de jaren tachtig 
vulden we ons huis met spullen die nu allemaal 
in één smartphone passen. De walkman was 
supercool, de eerste computers werden het 
huis in gedragen. Met je cassetterecorder nam 
je Top 40-nummers op. We hadden de walk-
man in plaats van mp3 of Spotify; een telefoon 
met draaischijf; de girobetaalkaart in plaats 
van de bankapp. Het waren prachtige, veelbe-
lovende jaren waar je met enige nostalgie op 
terugkijkt. De opvolger van de bestseller 
Gouden jaren. 

 

 

De veertienjarige Tin van Heel raakt bij de 
nachtelijke oversteek naar bevrijd gebied in 
het laatste oorlogsjaar zijn vader kwijt. Een 
nacht en een dag en een avond blijft de jongen 
in de uiterwaard waken, turen, zoeken, maar 
zijn vader komt niet meer boven water. Als 
dertig jaar later, tijdens een Afrikaanse reis 
met zijn vrouw, het noodlot opnieuw dreigt, 
voelt hij dat de tijd gekomen is om alles recht 
te zetten. Thomése weet je aan het boek te 
kluisteren. Een literaire prestatie van formaat. 
Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs 
2016. 

 

Tijdens zijn zoektocht naar spoorloos verdwe-
nen documenten wordt Jonathan Kellaway na 
ruim veertig jaar opnieuw geconfronteerd met 
de raadselachtige dood van zijn jeugdvriend 
Oliver. Oliver was de jongste telg van de familie 
achter het bedrijf waar Jonathan zijn leven 
lang heeft gewerkt. Destijds is nooit duidelijk 
geworden of Oliver zichzelf van het leven heeft 
beroofd of dat hij vermoord is. Het traumati-
sche verlies van zijn jeugdvriend heeft Jona-
than in de loop der jaren verwerkt, maar als hij 
de kans krijgt om het mysterie rond Olivers 
dood eindelijk op te helderen, is hij vastbeslo-
ten om voorgoed achter de waarheid te 
komen. 

 

 

Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, 
de eerste anti-utopische roman. Hij speelt in 
de toekomst, ongeveer duizend jaar na nu, in 
de Eenheidsstaat. Alle huizen zijn van glas, de 
bewoners leven volgens een strikt rooster. Er 
wordt gewerkt aan de Grote Operatie, waarbij 
mensen hun fantasie wordt afgenomen. De 
hoofdpersoon, d-503, wordt verliefd op de 
kritische i-330, waardoor zijn loyaliteit aan de 
staat in gevaar komt. Wij kon niet in de Sovjet- 
Unie verschijnen, maar werd wel in onder 
andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk 
heeft het boek zowel Aldous Huxley als George 
Orwell beïnvloed. 

 

De tijd heeft Tony Webster ingehaald: ineens 
is hij een man van middelbare leeftijd, die met 
weemoed terugkijkt op zijn schooljaren. Hij 
heeft vriendschappen, een carrière en een 
huwelijk gehad, een best makkelijke scheiding. 
Hij heeft zeker nooit geprobeerd iemand pijn 
te doen. Maar het geheugen is niet perfect. 
Het kan altijd verrassen, zoals een brief van 
een advocaat zal bewijzen. Het verhaal van een 
man die voorgoed afscheid neemt van de 
beloftes van zijn jeugd. 
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Carry van Bruggen is een van die schrijvers 
waarvan het werk in hun eigen tijd niet op de 
juiste waarde is geschat. Ze was nu eenmaal 
een vrouw, en vrouwen schreven dames-
romans. Pas van een latere generatie kreeg zij 
de waardering die haar toekomt. In haar 
romans beschreef haar jeugd, zoals in Het 
huisje aan de sloot (ze was afkomstig uit de 
Zaanstreek), over haar leven als joods meisje 
uit een vroom en kleinburgerlijk milieu, com-
pleet met “kleinheidswaan” in De verlatene en 
in Heleen, en ze is openhartig over haar leven 
als lid van de "tweede kunne" in Een coquette 
vrouw en in Eva, haar meesterwerk. Zij leed 
aan klinische depressie en vanaf 1928 werd ze 
regelmatig in verpleeghuizen opgenomen. In 
1932 overleed ze in haar woonplaats Laren aan 
een longontsteking, opgelopen nadat ze door 
een overdosis slaapmiddelen in coma was 
geraakt. Zij ligt begraven op het algemene 
gedeelte van het Sint Janskerkhof in Laren. 

 

Engeland, eind twintigste eeuw. Kathy is een-
endertig en werkt op het platteland in een 
revalidatiekliniek. Ze heeft haar vriendschap 
met Ruth na jaren weer op kunnen pakken 
toen ze haar verzorger werd na een orgaan-
donatie. Ook haar oude jeugdliefde Tommy 
komt terug in haar leven. Gaandeweg wordt 
duidelijk dat de vrienden door hun gemeen-
schappelijke lot en afkomst een bijzondere 
band hebben, en dat achter hun idyllische 
jeugd een donkere werkelijkheid schuilgaat. 
Nobelprijs voor literatuur 2017. 

 

 

Met Moussa of de dood van een Arabier heeft 
Kamel Daoud een stem gegeven aan “de 
Arabier” uit de Franse klassieker De vreemde-
ling van Albert Camus. Haroen wordt al zijn 
hele leven gekweld door de zinloze moord op 
zijn broer door Meursault, de beruchte anti-
held uit Camus’ roman. Haroen besluit zijn 
broer uit de anonimiteit te halen door hem een 
naam te geven: Moussa. En een stem, die de 
gebeurtenissen beschrijft die leidden tot 
Moussa’s dood op een oogverblindend Alge-
rijns strand. Een liefdesverklaring aan en over-
peinzing van de Arabische identiteit, waarin 
het kolonialisme en de druk van het geloof een 
grote rol spelen. Prix Goncourt du Premier 
Roman 2015. 

 

Huisarts Marc Schlosser heeft een medische 
fout begaan waardoor één van zijn patiënten, 
de beroemde acteur Ralph Meier, is overleden. 
Hij zal zich moeten verantwoorden voor de 
Medische Tuchtraad. Over die Tuchtraad 
maakt hij zich niet echt zorgen: Een schorsing 
van een paar maanden, daar komt het op neer. 
We kennen elkaar allemaal, meer zal het niet 
worden. Maar is het wel een medische fout? 
Marc had immers een rekening te vereffenen 
met zijn patiënt, die net iets te veel belangstel-
ling toonde voor zijn mooie vrouw... 

 

 

Moskou, 1965. Het is de tijd van de Koude 
Oorlog. De Sovjet-Unie probeert zich na de 
gewelddadige moorden van Stalin en de chao-
tische jaren vijftig die daarop volgden, 
opnieuw te laten gelden. Voormalig agent bij 
de geheime dienst Leo Demidov heeft 
inmiddels een rustig leven opgebouwd met 
zijn vrouw Raisa en hun twee geadopteerde 
dochters. Wanneer zijn gezin wordt gevraagd 
naar New York te komen als onderdeel van een 
vredestoer om de verhoudingen tussen Amer-
ika en Rusland te verbeteren, mag Leo niet 
mee. Terwijl hij zich paranoïde afvraagt waar-
om juist zijn familie hiervoor is geselecteerd, 
worden zijn grootste angsten werkelijkheid. 

 

De geschiedenis van een middenstandgezin 
dat zijn wortels heeft in de Betuwe en vlak voor 
de oorlog naar Amsterdam verhuist. Het land-
schap van de Waal is het onderwerp van het 
'actuele' deel van deze autobiografische 
roman. De dijkverzwaringen van de jaren 
tachtig en negentig waren aanleiding tot het 
verzet van een aantal kunstenaars tegen de 
kaalslag van dat gebied. De deelname aan dat 
verzet valt voor de schrijver samen met het 
afscheid van zijn ouders. Door hun dood en op 
de vraag wat er te verdedigen valt aan een 
landschap opent zich zijn geheugen en moet hij 
alsnog het verleden een plaats zien te geven. 
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Familie leest als een grootse, hedendaagse 
Amerikaanse roman, maar dan met het onder-
scheidende scherpe noordelijke randje. Op het 
eerste gezicht leeft de familie Paul de Scandi-
navische droom. Max Paul is een gerenom-
meerd socioloog en zijn vrouw heeft een goed-
betaalde baan in de publieke sector. Ze wonen 
in een mooi appartement in Helsinki. Maar 
Max’ leven staat op losse schroeven. Hij is bijna 
zestig, heeft jarenlang niets gepubliceerd, 
drijft weg van zijn gezin en zijn volwassen 
dochters hebben hun eigen problemen. Als 
een journaliste en oud-studente hem een 
ander leven voorspiegelt, begint zijn gepolijste 
leven haarscheurtjes te vertonen. Voor de 
lezers van Jonathan Franzen, Richard Yates en 
John Updike. 

 

Pietro is veertien en lijdt aan het syndroom van 
Asperger. Het is voor hem moeilijk om met de 
buitenwereld te communiceren, maar in zijn 
tekeningen beeldt hij alles uit wat hij ziet, met 
veel oog voor detail. Hij vormt een gemakkelijk 
doelwit voor de jongens in zijn dorp. Vlak 
nadat Pietro weer eens is gepest, verdwijnt 
een van de pestkoppen. Een paar dagen later 
verdwijnen er nog meer jongens van het 
groepje, evenals Pietro's broer. Wanneer Alice, 
Pietro's lerares, hem vraagt een tekening te 
maken van wat er voorgevallen is, ziet ze een 
verontrustend detail: op de tekening staat een 
oude man, in het zwart gekleed, met witte 
schoenen en een wandelstok. Alice kent deze 
oude man goed: hij komt voor in haar nacht-
merries, het is de verslinder. 

 

 

Meer dan een jaar geleden vermoordde de 
vriendelijke Jason Getty een man die hij nooit 
had willen leren kennen. Het probleem 
begroef hij vervolgens iets te dichtbij. Wan-
neer hij eindelijk leert leven met de realiteit 
van zijn daad vindt de politie twee andere 
lijken in zijn tuin. 

 

Moet je elk boek uitlezen? Heeft je familie 
invloed op wat je leest? Wat is jouw leesstijl? 
Waarom houd je niet van dezelfde boeken als 
je vrienden? Wat gebeurt er in je hersens als je 
een goed boek leest? Dit boek had eerder 
moeten verschijnen: uitdagend en aangrij-
pend. Herald Tribune. Waarom ik lees barst 
van aanstekelijk enthousiasme. The Indepen-
dent. 

 

 

 

Hilarisch en beklemmend verhaal van een 
brave conrector in de grote stad die zich ergert 
aan de toenemende overlast van vandalen, 
buren en een studentenhuis in de straat. De 
politie doet niks. Daarom sluiten hij en z’n 
vrouw zich aan bij een ogenschijnlijk sympa-
thieke organisatie van elkaar helpende burgers 
die overlast aanpakt. Wat begint als een 
invoelbaar en ironisch verslag van wat ze 
meemaken, ontaardt geleidelijk in een nacht-
merrie, waarin het middel steeds erger wordt 
dan de kwaal. Het echtpaar raakt verder en 
verder verstrikt in het louche preventienet-
werk. 

 

Toegankelijke biografie over een jongen uit 
Queens die uitgroeide tot een wereldwijde tv-
beroemdheid. Trump is een meester in de 
omgang met de media en een onvermoeibare 
ondernemer. Maar zijn loopbaan is verre van 
smetteloos. Door de jaren heen zijn rechts-
zaken en controverses zijn deel. Van de 
oorsprong van zijn familiefortuin tot de groei 
van zijn zakenimperium; van het begin van zijn 
carrière tot zijn verrassende presidentiële 
campagne. Puttend uit interviews, financiële 
gegevens, gerechtelijke documenten en 
publieke verklaringen uit een periode van tien-
tallen jaren, biedt deze biografie een diep-
gaande blik op de man die door velen onder-
schat werd en nu president van de Verenigde 
Staten is. Het boek is een must-read, goed 
geschreven, goed geïnformeerd, up to date, ik 
heb het één in ruk uitgelezen. Harm Ede Botje, 
Vrij Nederland **** 
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Roald Dahl schreef zijn eerste brief aan zijn 
moeder toen hij negen jaar oud was en op een 
kostschool verbleef. In veel opzichten was zijn 
moeder Dahls eerste lezer en zonder zijn 
correspondentie met haar was hij misschien 
wel nooit schrijver geworden. Zij bewaarde 
elke brief van haar zoon. Zij was degene die 
hem aanmoedigde om verhalen te vertellen en 
die zijn verlangen stimuleerde om te verzinn-
en, te overdrijven en te vermaken. Hij vertelde 
haar wekelijks over zijn avonturen, meningen 
en frustraties. In deze brieven ontwikkelde 
Dahl de duistere humor en fantastische 
verbeelding waarmee hij later zijn tijdloze 
verhalen zou schrijven. De brieven, geschreven 
tussen 1925 en 1965 overspannen een groot 
deel van Dahls leven: we volgen hem op een 
Engelse kostschool, in Afrika bij Shell en de 
Royal Airforce en als diplomaat en schrijver in 
Amerika. 

 

Ze spreken er een eigen taal, hebben een eigen 
paardenras en doen er hartstochtelijk aan 
eigen sporten zoals kaatsen en fierljeppen. Ze 
mogen er nog kievitseieren rapen terwijl dat 
overal in Europa verboden is. Ze zeilen wed-
strijden met grote schepen die in de rest van 
Nederland gesloopt zouden worden. Wat 
schuilt er achter deze eigenzinnigheid en hang 
naar tradities? Een persoonlijk, vaak ironisch 
en soms vilein portret van de eigenzinnigste 
provincie: Mijn Friesland. 

 

 

Karl Oves dochter Anne is inmiddels twee jaar. 
Hij vertelt haar over tuinsproeiers, regenwor-
men, tranen en het wilgenroosje. De zomer is 
heet en broeierig, maar soms ook mild als een 
nazomeravond. Terwijl hij als nooit tevoren 
geniet van het gezinsleven schrijft Karl Ove 
over een Noorse vrouw die tijdens de oorlog 
een Oostenrijkse soldaat ontmoet. Haar leven 
krijgt daardoor een heel andere wending. 

 

Hella S. Haasse (1918) en Willem Nijholt (1934) 
werden beiden geboren op Java en brachten 
hun kindertijd door in Nederlands-Indië. Hella 
vertrok in 1938 naar Nederland om te stude-
ren, Willem maakte als kleine jongen in Indië 
de oorlog mee. Hij belandde in een Japans 
interneringskamp en kwam pas in december 
1945 vrij. Hun leven lang delen zij de liefde 
voor hun geboorteland met elkaar. In 2004 
begon Willem Nijholt zijn herinneringen op te 
schrijven in de vorm van brieven aan Haasse. 
Hij schrijft over het paradijselijke Indië en zijn 
aangrijpende kampervaringen, over zijn liefde 
voor het toneel en het omgaan met een 
ernstige ziekte. 

 

 

Een dochter bezoekt voor de laatste maal het 
huis van haar moeder. Om afscheid te nemen, 
maar ook in de hoop in het reine te komen met 
het verleden en met zichzelf. Het lijkt een 
hopeloze missie; bitterheid en verdriet over-
heersen. Het beeld kantelt wanneer ze haar 
moeders schoenen vindt, symbool van een 
gedroomd leven. Belangrijker nog is de vondst 
van het verloren gewaande jaarboek dat zijzelf 
als heel jong meisje bijhield. Waar de volwas-
sen dochter alleen kan omzien in wrok, blijkt 
het kind mild en zonder oordeel te zijn 
geweest. Deels autobiografische roman over 
het leven van een kind in de jaren vijftig. Een 
kind dat er niet had mogen zijn, maar deson-
danks vastberaden is te bewijzen dat het 
bestaansrecht heeft. 

 

Twee mannen hebben eind 18e eeuw onaf-
hankelijk van elkaar het absurde plan op om de 
wereld op te meten. De ene, Alexander von 
Humboldt, baant zich een weg door jungle en 
woestijn, vaart over de Orinoco, test gif uit op 
zichzelf, kruipt in de diepste spelonken, 
beklimt vulkanen en ontmoet kannibalen. De 
andere, de wiskundige en astronoom Carl 
Friedrich Gauß, die niet zonder vrouwen kan 
leven maar zelfs in zijn huwelijksnacht uit bed 
springt om een formule te noteren, verkrijgt 
dezelfde meetresultaten, al verlaat hij zelden 
zijn geboorteplaats. Oud, beroemd en ook een 
beetje zonderling geworden, ontmoeten ze 
elkaar in 1828 op een conferentie in Berlijn. 
Gauß is nog amper uit zijn koets gestegen, of 
het bekvechten neemt een aanvang. 
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