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‘Is een mens in staat zijn zielsverwant te herkennen? Of is iedere liefde een zinsbegoocheling, een verzengend
vuur gedoemd vroeg of laat uit te doven? Is er werkelijk voor ieder mens een andere helft? Is een mens die
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‘Naar de ene foto die van haar professie is bewaard, kan ik blijven kijken. Haar hoofd is ingepakt, omzwachteld bijna, in een zwarte nonnenkap waarop een wit
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Heeft u opmerkelijke feiten of bijzondere wetenswaardigheden
rondom boeken te melden? Wilde u altijd al een boze brief
schrijven, maar wist u niet aan wie? Losse delen plaatst niet alles,
maar ontvangt wel graag uw post.
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1 Nicci French
– Blauwe maandag
Anthos – € 19,95
Eerste deel van thrillerreeks
over psychoanalytica Frieda
Klein. Kan haar kennis de recherche helpen een verdwenen
kind te vinden?

redactie@boekenkrant.com

Leest u slank

‘Van lezen word je slank,’ zegt Margot
Vanderstraeten in haar column op bladzijde 4 van de Boekenkrant. Hierin heeft
ze gelijk. Wanneer je twee uur lang een
boek leest, beweeg je weliswaar niet,
maar je hersens zijn actief. In de frontale
kwabben worden neuronen afgevuurd,
dit kost energie, die wordt opgenomen
uit glucose. Lees je een boek, dan beperk
je het drankgebruik. Lees je een boek,
dan sla je de pagina’s niet snel om met
vette vingers. Daarom: geen chips maar
worteltjes als snack. Lees je een boek,
dan ben je verdiept in je eigen wereld.
Gezelligheid gaat gepaard met gebabbel, geknabbel en geklok. Lezen niet.
En maakt het uit wát u leest? Jazeker.
Mariëtte Wijne schreef Nou, nog eentje
dan, over haar overmatige drankconsumptie. ‘Goed verteerbaar,’ oordeelt
psychiater en doctor in de geneeskunde
Bram Bakker over het boek. Graag wijs
ik u hier op de wat dikkere boeken die
u dun zullen maken. Het bloed in onze
aderen van Miquel Bulnes, Geschiedenis
van een genotzoeker van Richard Mason,
De drie zusjes van Alice Hoffman, en Een
vrouw voor elk seizoen van Walter van
den Broeck. Het zijn geen dieetpillen,
maar ze vormen goede leeskost.
Met deze Boekenkrant leest u zich
zomerslank.
Siebe Huizinga
hoofdredacteur

Verstuur dit boek als covercard
www.covercards.nl

Letterenloop 2011

Abdelkader Benali, Kader Abdolah, Anke Kranendonk,
Mark Schalekamp en Roel Weerheijm vlnr op het podium
tijdens de Letterenloop 2011 (5 juni jl). Benali, Abdolah en
Schalekamp liepen vervolgens de 10 kilometer. En dit alles
voor het goede doel: Run4Schools. Volgend jaar weer.
Kijk op www.boekenkrant.tv

2 Suzanne Vermeer
– Bella Italia
A.W. Bruna Uitgevers – € 15,00
De elfjarige zoon van Hans en
Petra is getuige van een moord
bij een Italiaanse camping. Zijn
hulp aan het onderzoek blijkt
gevaarlijk.

Dagje Dublin zonder kroegen

James Joyce’s Ulysses daagde de lezer uit een kroegloze route door
Dublin te vinden. Na bijna honderd jaar is een computer hierin
geslaagd: een route dwars door de Ierse hoofdstad, maar dan zonder
kroeg. Sláinte.

3 Simone van der Vlugt
– In mijn dromen
Anthos – € 19,95
Rosalies droom is voorspellend:
haar man verongelukt met een
vliegtuig. Maar haar dromen
over de toedracht worden niet
serieus genomen.

Schrijver van nu

Justine le Clerq, die in 2011 debuteerde met De roemlozen, is door de ECIvakjury verkozen als ‘schrijver van nu’. ‘Schrijvers van nu’ begon in 1978.
Eerder waren onder andere Bernlef, Cees Nooteboom, A.F.Th. van der
Heijden, Dimitri Verhulst en Arnon Grunberg een ‘schrijver van nu’.

Nooit meer een dagje naar het strand
Heere Heeresma (9 maart 1932–26 juni 2011) is op 79-jarige leeftijd
overleden. Hij werd bekend met zijn korte verhalen en novelles, waaronder Een dagje naar het strand, Zwaarmoedige verhalen voor bij de C.V.
en Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Zijn laatste roman komt uit
2006: Kijk, een drenkeling komt voorbij.
Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp is er ook als luisterboek.

De Boekenkrant geeft een overzicht van de 3 meest verkochte boeken in de
eerste week van de maand van uitgave van de krant.
Bron: Stichting CPNB. De Stichting CPNB stelt De Bestseller 60 samen op
basis van door de Stichting Marktonderzoek Boekenvak / GfK Benelux
Marketing Services verzamelde verkoopgegevens van meer dan 900
Nederlandse boekwinkels.
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boek na 122 jaar terug in bibliotheek

Strippen in Tilburg

Silvester Strips, al twintig jaar in Den Bosch, heeft nu ook een vestiging
in Tilburg. Waarom is dat van belang? ‘Zien doet kopen. Zichtbaarheid
is de kracht,’ aldus Silvio van der Loo, de eigenaar. En zo maken lezers
kennis met al het nieuwe en goede uit de stripwereld. Zoals u doet op
pagina 15 van de Boekenkrant. Silvester Strips, Heuvelstraat 128, Tilburg.

3 FC De Kampioenen 67
– Supermarkske is weer fit
Standaard Uitgeverij – € 5,25
Markske is receptionist in een
fitnesszaak. De bodybuilders
daar doen er alles aan om hun
spierbundels te ontwikkelen tot
absurde proporties.
Bron: Boek.be

Suzanne Vermeer is niet meer

Sonja Kimpen, De 10 principes,
Standaard Uitgeverij, ISBN 978 90 022 4022 5

Thomése
gecensureerd?

Samen met Jan Siebelink,
Rosita Steenbeek en
Antoine Bodar reisde
Thomése naar Israël en
Palestina. De NRCV maakte een documentaire over de reis. Volgens Thomése
werden ze ‘doorgezaagd’ om emotionele
opmerkingen te plaatsen. Zijn kritiek op
de Palestijnen blijkt er achteraf te zijn
uitgeknipt. Zie ook de disussie op www.
boekenkrant.com

Bram
Dehouck
verfilmd

2

Een zomer zonder slaap,
het tweede boek van
Bram Dehouck, wordt
verfilmd. Eerder won
Dehouck de Gouden Strop met zijn thriller Een minzame moordenaar.

1 Jeroen Meus
– Dagelijkse kost
Van Halewyck – € 19,95
Tv-kok Jeroen Meus bewijst dat
het echt wel mogelijk is om na
een drukke werkdag een smakelijke, gezonde en betaalbare
maaltijd op tafel te toveren.
2 Sofie Dumont
– Goe gebakken
Linkeroever – € 19,95
Alle recepten uit het VT4programma Goe gebakken nu
verzameld als culinaire uitgave.
Bakken is hipper dan ooit en
Sofie Dumont leert het je.

In Camden, Australië is op 30 januari 1889 het boek Insectivorous Plants
van Darwin uitgeleend – en pas onlangs teruggebracht. De boete was
35.000 Australische dollar (ongeveer € 23.000,-). De boete hoefde niet te
worden betaald.

De auteur achter het pseudoniem ‘Suzanne Vermeer’ is overleden.
Het is een man, Paul Goeken, die slechts 48 jaar oud werd. Speculaties
naar de man of vrouw achter ‘Suzanne Vermeer’ kwamen nooit op
hem uit, zodat zijn geheim perfect bewaard bleef. Titels als Bella
Italia, De suite, Zomertijd en Zwarte piste vonden gretig aftrek.
All-inclusive van Suzanne Vermeer is er ook als luisterboek.
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1 Ann De Craemer
– Vurige tong
‘Het overlijden van haar tante,
die tegen heug en meug het
klooster betrok, maakt een
woede bij Ann los. Ze schrijft
met hartstocht over de religie,
die haar angst inboezemde en
beklemde.’
2 Jeffrey Deaver
– Carte blanche
‘Een nieuw actieboek over
James Bond, verplaatst naar
de 21e eeuw. Onder meer Irak,
Afghanistan, en Sudan zijn
het decor van James Bond –
die zijn martini’s nog steeds
shaken, not stirred wil.’
3 Kane – Singles only
‘Een van de meest succesvolle
Nederlandse bands maakt de
balans op. In dit boek verzamelen ze hoogte- en dieptepunten rond de uitgebrachte
singles. Met veel foto’s.’

Voor meer boekentips:
www.boekenkrant.com

bloemenkroontje prijkt – althans, op de foto ziet het er wit uit. Welke kleur de bloemen in het echt hadden, dat weet ik niet. Ik vermoed ook wit, maagdelijk wit,
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Volmaakte verdwijning

Derwent Christmas schrijft literatuur.
Zijn eersteling Twee tranen won
de prijs voor het beste spannende
debuut (de Schaduwprijs), en ook
Volmaakte verdwijning is spannend
– maar toch vooral literair.

‘Twee obers van het naastgelegen
etablissement schrobden zonder overtuiging het terras, voor de boulangerie
zat de bakker zijn krant te lezen, een
jogger sukkelde voorbij en de uitbater
van Le Grand Café poleerde wijnglazen
aan de bar. De ochtend ademde een
kalmte die er niet was, zoals ik mijn
publiek al jarenlang een werkelijkheid
voorhield die niet bestond. Ik dronk
van mijn espresso, keek naar Paulette
en wist het zeker: ons afscheid was
aanstaande.’
Will Freedom, illusionist, wil af van
Paulette, de vrouw die al vijfentwintig

jaar zijn assistente is. Maar hij krijgt
het niet uitgesproken, totdat ze aan
de laatste show van het seizoen bezig
zijn. Dan blijkt ze tijdens een van
zijn acts spoorloos verdwenen. Truc
mislukt, assistente weg. Paulette heeft
Will overtroffen, maar hoe deed ze
dat? Waar is ze nu en hoe komt Will
hiermee weg voor hij verantwoordelijk wordt gesteld? Voor de politie is
Will bij uitstek verdacht, maar zelf
verbaast hij zich meer over het feit dat
de illusionist is gefopt met een illusie.
Stukje bij beetje ontvouwt zich voor hem
de waarheid.
Derwent Christmas,
Volmaakte
verdwijning,
Uitgeverij Nieuw
Amsterdam, ISBN
978 90 468 1036 1 (€ 16,50)

uitgelicht

Jacht op jagers

James Worthy Foto Ilja Meefout

James Worthy door James
Worthy, over James Worthy
Meer dan 180 pagina’s lang schmieren:
het is niet eenvoudig. Zeker niet als je
jezelf als én schrijver én verteller én
hoofdpersonage van een schelmen
roman presenteert.
James Worthy schreef het boek James
Worthy, verteld door James Worthy, over
het personage James Worthy. Die seks
heeft, de dag door slentert, wat filosofeert... En dus seks heeft. Behalve over die
seks, en aanverwante sappen en activiteiten, gaat het boek echt helemaal nergens
over, maar dat weet James Worthy zelf
ook. Dus cultiveert hij dat. Daarmee is dit
wellicht het meest puberale en oppervlakkige boek van dit jaar, maar ook een
boek dat bijna ongeëvenaard getuigt

van het plezier waarmee het in elkaar is
gezet. Natuurlijk mislukt de hoofdpersoon in de liefde en verliest hij zich in de
drank en zelfbevrediging. Dat was het
hele plot, trouwens. James Worthy kan
ermee lachen, althans, hij kan zijn tragiek
relativeren met
een zelfspot als een
motorzaag: loeihard
schreeuwend en tot
bloedens toe destructief, maar ongelofelijk grappig.
James Worthy, James
Worthy, Uitgeverij
Lebowski,
ISBN 978 90 488 0868 7
(€ 15,95)
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Een pickup schiet over een
landweggetje. De wagen stopt naast
een kerkhof. Stilte, dan een bons. In
een juten zak ligt het bloederige, maar
nog ademende lichaam van een jong
meisje…
Het genootschap van de laatste
dieren is een pleidooi tegen de
jacht, verpakt in spannend proza.
Wanneer de hoofdpersoon en
man-on-the-run Nile Nightingale
tegen beter weten in besluit
het zwaar gehavende meisje te
verzorgen en achter de daders
aan te gaan, begint een jacht op

de jagers. De Canadese schrijver Jeffrey
Moore doet dit in de ik-vorm, met onderbrekingen waarin hij enkele onaangename feiten over de illegale jacht op
wilde dieren opdist. Jagers doen alsof ze
jagen uit liefde voor de dieren. Maar wat
precies de liefde is van aangeschoten mannen in een jeep die
een eland langs de weg zien,
stoppen, aanleggen, schieten en
luid lachend weer verder rijden –
dat begrijpt Moore niet.
Jeffrey Moore, Het genootschap
van de laatste dieren,
Uitgeverij De Arbeiderspers,
ISBN 978 90 295 7601 7 (€ 21,95)

bespreking

Het bloed in onze aderen
Durf – dat kan je Miquel Bulnes niet
ontzeggen. De half Spaanse, half
Nederlandse auteur schreef Het bloed
in onze aderen, een uitgebreid, volvet
en on-Nederlands epos over een
verdrongen periode uit de Spaanse
geschiedenis. Bulnes documenteerde
zich uitgebreid en bedt zijn fictieve
personages in een waarheidsgetrouwe
context in.

In de jaren 1920-1925 verliest Spanje
in rap tempo de controle over NoordMarokko in een oorlog met de Riffijnen,
de rauwe bewoners van het Rifgebergte.
Anno 2011 zijn alleen de exclaves Ceuta
en Mellila, en zeven onbewoonde
eilandjes voor de Marokkaanse kust nog
Spaans, hoewel betwist, grondgebied.
Bulnes beschrijft een waargebeurde,
rampzalige veldslag tegen de Riffijnen
vanuit de ogen van kapitein Augusto
Santamaría en zijn ondergeschikten.
Tientallen pagina’s lang regent het
kogels, kookt de woestijn, zweten en
bloeden de soldaten. Santamaría zelf
ontsnapt ternauwernood aan de dood
als hij in zijn been wordt geschoten.
Hoewel hij niets liever wil dan vechten,
ziet hij zich gedwongen het Afrikaanse
vasteland te ontwijken en terug te

keren naar “het schiereiland”, Spanje.
Santamaría moet genoegen nemen met
een baantje als politieagent in Madrid.
Een van zijn ondergeschikten gaf hem
in Afrika 10.000 peseta’s voor zijn aanstaande vrouw – maar hij stierf op het
slagveld. Santamaría zoekt de vrouw op,
haalt haar naar Madrid en vraagt haar
ten huwelijk. Het is een kille verstandsverhouding waar Santamaría behoefte
aan heeft, maar die haar ongelukkig
en eenzaam maakt. Intussen stelt ook
de nieuwe baan hem teleur. Maar dan
vindt er een aantal moorden plaats
op hooggeplaatste personen. In zijn
Madrileense wijk. Santamaría moet zijn
kalme afdeling
boven zichzelf uit
laten stijgen – en
zijn gebrek aan
kennis en ervaring
als politieagent zo
goed mogelijk zien
te verbergen. Of
kunnen de gebeurtenissen van hem
alsnog een belangrijk man maken?
Miquel Bulnes, Het bloed in onze aderen,

Uitgeverij Prometheus,
ISBN 978 90 446 1907 2 (€ 19,95)

uiteraard, want gelijkheid tussen non en priester is de katholieke kerk altijd al vreemd geweest. Eva is een flauw afkooksel van Adam, op haar best het zout bij de
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De laatste sigaret

Door Dennis Smits

factor tussen de verhalen in de bundel
is de thematiek van het verlagen naar
betere (vaak vroegere) tijden en mislukte
of mislukkende relaties.
Zo probeert de naamloze hoofdpersoon
in ‘Een groot project’ een depressie van
zich af te houden door zich te storten op
de zich onverwacht uitdijende stamboom
van zijn familie en duikt de verloofde
Angela in het verhaal ‘Wat moet ik in
Swindon?’ aan de vooravond van haar
huwelijk nog eenmaal de koffer in met
haar ex-vriend (“Het spijt me, Marty, ik
moet het gewoon weten.”). Kort samengevat bevinden de protagonisten zich niet
bepaald in de beste fase van hun leven en
staan ze op het punt waarop ze het tij nog
kunnen keren, of net niet.

De keuze om de titel niet letterlijk te vertalen tot Tien verhalen over roken, doet
de bundel groot recht. Het zijn immers
geen, althans niet allemaal, verhalen over
roken. Natuurlijk, de peuk speelt een rol
in alle tien de verhalen, een motief dat
met een piekfijn gevoel voor marketing
is doorgevoerd tot op het omslag, dat is
vormgegeven als een sigarettenpakje.
Maar wie hetzelfde levenspad bewandelt
als Stuart Evers’ personages, grijpt vanzelf wel naar een sigaret. De verbindende

Het zijn niet de vrolijkste verhalen die
Stuart Evers optekent, maar toch houdt
de bundel van begin tot eind iets luchtigs. Vaak komt dat doordat Evers de
afloop onbestemd of zelfs compleet in het
ongewisse laat. De vergelijking tussen
Evers en Raymond Carver, die in de Britse
literaire kritiek regelmatig opduikt, is
zeker niet ten onrechte. In het verhaal
‘Echt werk’, waarin Ben moeite heeft met
de nieuwe status van zijn vriendin Cara
sinds haar doorbraak als kunstenares,

Aanbeland in zijn
vijfendertigste
levensjaar heeft
Londenaar Stuart
Evers al vele
terreinen van
het boekenvak
verkend. Hij
werkte als boekverkoper, publiceerde
korte verhalen in verschillende Britse
literaire tijdschriften en recenseert voor
onder andere New Statesman en The
Independent. Zijn dit jaar verschenen
debuutbundel Ten Stories about Smoking
is nu in het Nederlands vertaald als De
laatste sigaret.

column

Van lezen
word je slank

Geen enkel blad had het niet over de
Ik bladerde een hele namiddag door
troef van een slanke lijn.
allerhande magazines die in een grote
Is het zomer, dan moet er aan de zwemstapel op een tafeltje binnen handbebanden worden gewerkt. Is het winreik lagen. Binnen handbereik scheen
ter, dan moet er aan de zwembanden
ook de zon, en er stond een groot glas
worden gewerkt. Herfst en lente: zelfde
mojito: vers geshaket een verrukkelijk
liedje - calorieën tellen, het aantal dat
verfrissende cocktail.
je inneemt, het aantal dat je verbrandt,
Ik amuseerde me danig.
het aantal dat zich in de
Uitgestrekt op een ligstoel las
plooien van je lichaam nestelt.
ik over de nieuwste mode; ik
Man en/of vrouw maakt in dit
merkte op dat die ook twintig
domein nog amper verschil.
jaar geleden nieuw was. Ik
Zo, bladerend, lezend en om
liet me informeren over de
me heen kijkend, kwam ik
meest uiteenlopende relatieplots op een lumineus idee.
problemen, en vernam dat
Het is goed mogelijk dat de
mannen vaker spijt hebben
mojito een bijrolletje speelt
van hun carrière en vrouwen
in mijn geniale vondst. En je
van hun relatie, maar dat
hoort me niet ontkennen dat
het omgekeerde evengoed
gebeurt. Ook werd in een lang Foto: Tom van Nuffel het heerlijke zomerweer en
de zonnebadende lijven misschien voor
en goed geschreven artikel uitgelegd
enige opwinding in mijn brein hebdat ontlezing een gevaar is waarmee de
ben gezorgd. In elk geval zag ik daar dé
hedendaagse, culturele mens absoluut
ultieme oplossing voor de bedreiging
rekening moet houden. In onze wereld
die ontlezing heet. Ik bedacht de reclawordt, zo stond er weinig verrassend,
meslogan die met de dreigende ontlealmaar minder gelezen; en àls er gelezing voorgoed korte metten zou maken.
zen wordt, is dat almaar meer hetzelfde.
‘VAN LEZEN WORD JE SLANK’.
Bestsellercultuur. (een stelling die
In een wereld waarin iedereen slank
rondom het zwembad bewezen werd:
wil worden, moet dit idee de boekenverik spotte Stieg Larsson meerdere malen,
koop wel de hoogte in jagen. En in een
Nicci French en Karin Slaughter moeswereld waarin Unilever mag zeggen dat
ten qua aanwezigheid evenmin klagen,
net als Hoesseini - mezelf zag ik in boek- Blue Band Wit brood al het goede van
volkorenbrood bevat, kan de eventuele
vorm helaas geen enkele keer!) Verder
misleiding van de boodschap, geen prowekten de magazines, ondanks de heerbleem stellen.
lijke rietsuiker in mijn mojito, de indruk
Toch?
dat een gemiddeld Westers mensenleMargot Vanderstraeten
ven gerust als een aaneenschakeling
van diëten kan worden samengevat.
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verlaat Ben de opening van een tentoonstelling met de woorden “Ik ga alleen
even sigaretten halen.” Daarmee eindigt
het verhaal. Of Evers zich al dan niet
bedient van een filmcliché, mag de lezer
zelf uitmaken.
Er is nog een aspect dat De laatste sigaret
zijn luchtige karakter geeft en ook hier
doemt de geest van Raymond Carver op.
Evers verklaart niet minutieus hoe het
allemaal zover heeft kunnen komen met
zijn tragische helden, maar zoomt in op
kleine, veelzeggende details. In ‘Het lijkt
allemaal zo ver weg, hier’ komt de broze
fysieke en mentale gezondheid van
Linda schitterend tot uitdrukking in het
verschil tussen de moeizame omgang
met haar broer Daniel en diens vrouw
Christina en de vrolijke ongedwongen
band die ze heeft met Daniels dochter
Poppy.
De rol van het korte verhaal als het
stiefbroertje van de literatuur is er altijd
geweest en zal er nog een tijdje blijven.
Na het verschijnen van een debuutverhalenbundel is de vraag “en wanneer
komt je roman uit?” geen uitzondering.
Hoe onterecht dat imago is, bewijst
Stuart Evers weer met De laatste sigaret. Dat het niet het
laatste verhaal heeft
mogen zijn.

Het land
van de angst
Carlos’ zoon wordt afgeperst, gepest
en zelfs mishandeld. Zijn jonge
leventje is gedicteerd door angst en
onzekerheid. Ook Carlos zelf wordt
door iemand afgeperst. Hij probeert,
als volwassene, het tij te keren voor
hem en zijn zoontje – maar dat leidt
tot een tragisch einde.
Ook Carlos is gegijzeld door een angst
die onrealistische vormen aanneemt.
Zal zijn zoontje ontvoerd worden, zullen ze zijn vrouw komen verkrachten,
wat gaan de straatbendes tegen hem
en zijn gezin ondernemen? Ook als zijn
ooit comfortabele leven al lang op de
helling staat en het gezin in een draaikolk wordt meegesleurd, kan hij niets
doen om de angst te bezweren, om zijn
lot een gunstiger wending te geven.
Zijn irrationele, verzonnen angsten zijn
sterker dan hij. Ze bepalen het dagelijks
leven van Carlos, en ze maken dat het
waanbeeld dat hij aanvankelijk verzon,
langzaam maar zeker
realiteit wordt…
Isaac Rosa, Het land
van de angst, Uitgeverij

Stuart Evers, De

Wereldbibliotheek,

laatste sigaret,

ISBN 978 90 284 2393 0

Uitgeverij Podium,

(€ 19,90)

ISBN 978 90 575 9435 9
(€ 17,50)
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Live registratie van de eenmalige, exclusieve voorstelling in
DeLaMar Theater op 16 december 2010.

Gescoord wordt door middel van
verhalen en altijd scherpe anekdotes
over het leven op en naast het veld.
Het Hard gras-team staat garant voor
een enerverende en hemeltergend
spannende 90 minuten.
2 cd-luisterboek
ISBN: 9789047610946
Prijs: € 12,95

LUISTERBOEKEN KOOP JE BIJ DE BOEKHANDEL,
WARENHUIS OF VIA INTERNET

Uitgeverij Rubinstein ● Prinseneiland 43 ● 1013 LL Amsterdam ● Tel 020 4200772
E: info@rubinstein.nl ● www.rubinstein.nl
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Pleidooi voor de vrije geest
Ann De Craemer, geboren en getogen
Tieltse, schreef Vurige tong. Een fel boek
over haar jeugd, die zich afspeelde in
katholieke scholen. Vurige tong: een
pleidooi voor de vrije geest en tegen de
angstcultus van religie.

Je bent ongemeen fel in Vurige tong.
‘Vind je? Ik beschrijf mijn persoonlijke
ervaringen, Vurige tong is een combinatie
van herinneringen en gevoelens, vervlochten met feitelijke gegevens over de
kerk. Maar ik heb de lezer niet weg willen

jagen, zó fel moest het niet zijn.’

In Vurige tong ageer je tegen de angstcultuur van religie. Hoe ver ging die?
‘Je wist niet beter of het was zoals het je
werd opgelegd. Je nam deel aan de rituelen omdat het moest, maar die dwang
was niet expliciet, zo sterk was die.
Bidden, katholieke liedjes zingen, naar
de mis gaan: je werd niet geacht erover
na te denken. Het hoorde zo. Ik heb, en
had, een fantasierijke geest, stelde me
van alles voor bij die verhalen. Ik dacht
er wél over na. Maar dat werd afgestraft.’
Angst is het bindmiddel van religie?
‘Tielt is waarschijnlijk de meest katholieke stad van Vlaanderen. Onder meer
angst houdt die kerk overeind. Van
jongs af aan waren wij gewaarschuwd:
doe goed en je gaat naar de hemel, doe
slecht en je gaat naar de hel. Het lijkt een
keuze, maar je verlamt daarmee mensen,
en zeker kinderen, van angst. En zelfs als
je je hebt losgemaakt van de kerktoren,
blijft er altijd nog een deel kerktoren in
je mentaliteit zitten.’

‘Gelovige mensen bewapenen zich met
cirkelredeneringen en dogma’s. “Het is
zo omdat het zo is” is de verdediging van
veel religieuze mensen. “Het staat in de
bijbel.” Het houdt het denken en de vrije
geest tegen. Duizenden jaren geleden
bedacht men goden om de wereld mee
te verklaren, en gold die redenering als
houvast. Intussen is de wetenschap toch
dermate vergevorderd, dat het onzinnig
is om nog te geloven?’
Wat biedt wetenschap wat religie niet
heeft?
‘Wetenschap boezemt mensen geen
angst in. Het zegt niet: je bent geen goed
mens als je dit of dat doet. Het probeert
de feiten zo goed mogelijk in kaart te
brengen, en daar een zo consistent mogelijk wereldbeeld uit te destilleren. En
tja, sommige dingen weten ze nog niet.
Soms kun je dat toch
beter een fantastisch
mysterie laten dan er
een instituut rondom
te bouwen?’
Ann de Craemer,

Vurige tong,

Wat is volgens jou het gevolg van die
kerktoren, in de mentaliteit van gelovige
mensen?

Ann De Craemer

Uitgeverij De Bezige
Bij, ISBN 978 90 854 2318 8
(€ 19,95)

interview

Ode aan de vrouw en de vrouwelijkheid
De verhalenbundel Een vrouw voor elk
seizoen is een ode aan de vrouw en de
vrouwelijkheid. Geschreven vanuit het
geestelijk bescheiden perspectief van de
man. ‘De vrouw weet hoe ze de man kan
controleren en verleiden,’ meent Walter
van den Broeck.
‘Het theater is naakt en meedogenloos.
Als theaterschrijver ben ik gedwongen
niets anders te doen dan levendige personages maken. Een schrijver heeft nog

Walter van den Broeck

indirecte rede, beschrijvingen en gedachtes, maar in het theater is er enkel de
directe rede. Daarbij zijn het daar levende
mensen, in tegenstelling tot de personages in een boek.’

Vrouwelijke hoofdrol
In Een vrouw voor elk seizoen eist de
vrouw de hoofdrol op, de man dart daar
omheen. Bewust diepte Van den Broeck
hun karakters niet uit. ‘Het draait om de
vrouw. Vele in het boek zijn sterk, sommigen hebben tegenslagen, zoals armoede.
Ze zijn zelfstandig en eigengereid.’ Eén
verhaal slechts geeft een gedeelde hoofdrol aan twee mannen die beiden dezelfde
vrouw begeren. ‘En beiden zijn ze jaloers
op elkaar, willen ze hebben wat de ander
heeft.’ Verder passeert een trits nogal
archetypische mannelijke figuren, zoals
de onvermijdelijke macho, de vader die
zichzelf moet bewijzen jegens zijn zoons,
de autoritaire chef. De vrouwen hebben
hen onder controle, ook al zijn ze zich
daar niet allemaal van bewust. Vanwaar
deze mannelijke ode aan de vrouw?
Superieur geslacht
‘Ik ben er zeker van dat de vrouw van
het superieure geslacht is. Daarom is
zij onderdrukt door onder meer de kerk,
daarom was er eeuwenlang een heksenjacht. Het wantrouwen door de man is
ook een geweldige waardering van de
vrouw. Aan de andere kant krijgt zij, van
oudsher, de zware verantwoordelijkheid over de opvoeding van de kinderen
toebedeeld. Sterker nog, ze draagt de
verantwoordelijkheid van het voortbestaan van de mens, omdat zij baart. Met
pijnen overigens die alleen een vrouw
kan dragen.’ Een man kan volgens Van
den Broeck enkel ijdele pogingen ondernemen om in de buurt te komen: met

kunst, boeken en schilderijen. Maar
waardering is er opmerkelijk genoeg niet
altijd. Misverstanden wel. En dat terwijl de vrouw én de man, op hun eigen
manier, allebei zorgzaam zijn. ‘Vraagt
een man aan zijn vrouw: “Waar heb je
deze wijn gekocht?”, dan vreest de vrouw
dat de wijn niet goed is – haar manier
van zorgen en verzorgen: goede wijn
kopen. Vraagt een vrouw dit aan haar
man, dan zal hij zeggen dat hij het in een
winkel heeft gevonden waar de wijn 50%
was afgeprijsd – zijn manier: voldoende
voedsel vinden voor weinig geld.’

controleren en verleiden. Zo weet een
vrouw dat ze een man kan voeden met
kleine brokjes informatie, zodat de man
die informatie gaat overnemen. Ze zal
bijvoorbeeld elke dag iets zeggen over
Venetië, waarnaar ze graag op vakantie
wil. De man stelt vervolgens voor om
naar Venetië te gaan. Hij denkt dan werkelijk dat hij het zelf
heeft uitgevonden.
Onnozelaar.’

Controleren en verleiden
‘Hoewel de man haar fysiek de baas
is, weet de vrouw hoe ze de man kan

Walter van den Broeck,
Een vrouw voor elk
seizoen, Uitgeverij
De Bezige Bij,
ISBN 978 90 854 2319 5
(€ 22,50)
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of minder komt het och here och god toch niet aan, maar nonnen staan nu eenmaal een trede lager op de trap die leidt tot Gods eeuwige
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‘Fenomenaal
goed boek. Vol
menselijkheid
en mededogen,
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superieure
thriller.’
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Geschiedenis van een genotzoeker
Amsterdam, 1907: Piet Barol reist van
Leiden naar Amsterdam in de hoop
privéleraar te worden van de zoon van
een puissant rijke familie. Niet alleen
krijgt hij de baan, hij weet zich geliefd te
maken bij alle (veeleisende) gezinsleden.

Was je
maar hier

‘Ik wilde een boek schrijven over
Amsterdam. Want ik kom hier graag
en vaak. Een bezoek aan een museum
Willet-Holthuysen maakte een verpletterende indruk. Op precies die plek moest
mijn nieuwe roman spelen.’
Wat trof je aan het huis?
‘Zoals veel huizen in de grachtengordel is het huis groot en duur, maar niet
pompeus. Ze zijn monumentaal maar
stil. Wanneer je hier rondloopt, kun je de
eeuwen aan de grachten opsnuiven.’
De panden aan de grachtengordel stammen veelal uit de zeventiende eeuw, je
verhaal speelt begin twintigste eeuw.
Wat fascineert je aan die verschillende
periodes?
‘Steden zijn tijdmachines, overal vind
je gebouwen, objecten, muziek, verhalen uit het verleden. Begin twintigste
eeuw was het hier, voor de upper class
die in dit boek centraal staat, de beste
tijd uit de menselijke geschiedenis. Amsterdam was rijk,
dankzij de koloniën; de Eerste
Wereldoorlog was nog geen
feit, er was luxe, overdaad zelfs.
De gemakken van nu, zoals
elektriciteit, waren er, maar de
maatschappij had nog niets van
de gewelddadigheid die later
zou uitbreken.’
In Geschiedenis van een genotzoeker geef je muziek een centrale plaats.
‘Het was alleen in de upper class gewoon,
en dat kwam goed uit: ik houd van
muziek en schrijf mijn boeken op basis
van klassieke muziekwerken. De spanningsbogen, wendingen in het verhaal
en dialogen komen vaak rechtstreeks
voort uit ontwikkelingen in bepaalde
muziekstukken. Voor Geschiedenis van
een genotzoeker stond Carmen, de opera
van Bizet, centraal.’
Die opera speelt ook in het verhaal zelf
een belangrijke rol.

uitgelicht

Richard Mason Foto Benjamin Morse
‘Dat is niet zomaar. Het verschaft een jongen uit een lagere
klasse toegang tot de familie.
Hij heeft van zijn moeder leren
pianospelen en weet via zijn
Carmen de juiste snaren te raken bij
zijn nieuwe werkgevers. En niet alleen
Carmen, maar ook La Traviata, nocturnes
van Chopin…’
Zo is het boek in veel opzichten een
historische, of juist een tijdloze roman
geworden?
‘Om dat beeld compleet te maken: ik
schreef deze roman geheel met pen, in
een chique dik cahier met een leren kaft.
Alles moest tijdloos zijn aan dit boek –
waarmee ik trouwens ook bedoel dat het
verhaal ook nu actueel is.’

a d v e r t e nt i e

EEN MYSTERIEUS
MANUSCRIPT.
EEN EEUWENOUD VERBOND
DAT WORDT VERBROKEN.
EEN LIEFDE DIE NOOIT
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‘Spanning, magie, romantiek
- een opwindende en
betoverende pageturner.’
Marie Claire

BOEKERIJ.NL/ALLERZIELEN

‘Soldaat gedood in Irak’: het staat
bijna wekelijks in de krant. Graham
Swift neemt die onpersoonlijke vier
woorden als basis van zijn roman Was
je maar hier.
Hoofdpersoon is Jack Luxton, ooit boer
en nu gepensioneerd. Hij woont met
zijn vrouw Ellie in een oud caravanpark
op het Isle of Wight. Hij hoort dat zijn
broer Tom in Irak is omgekomen. Tom
en hij hadden al jaren geen contact. Hij
moet naar Irak, om het lichaam van
zijn broer terug te halen, en ziet zich
gedwongen om zijn duistere herinneringen en weggestopte geheimen
onder ogen te komen.
Swift dringt diep door in de menselijke
psyche van Jack. Was je maar hier telt
bijna 400 pagina’s waarin Swift de
tragiek van zo’n verstoorde verhouding
tussen min of meer gebrouilleerde
broers analyseert – en de gevolgen van
de dood voor zo’n
verhouding, en voor
Jack zelf. Het contact
mag dan verloren
zijn: brothers will be
brothers.
Graham Swift, Was je

Richard Mason, Geschiedenis van een

maar hier, Uitgeverij

genotzoeker, Uitgeverij De Bezige Bij,

De Bezige Bij, ISBN 978

ISBN 978 90 234 6374 0 (€ 18,90) Vertaling:

90 234 6659 8 (€ 19,90)

Dennis Keesmaat

nieuwe titels
Russisch water

Gijs en Alma zitten aan de Wolga in
een landschap van
sneeuw en ijs. Gijs is
werkloos, Alma heeft
vakantie. Ze moet en
zal zwanger worden,
maar vreest dat ze
onvruchtbaar is. Gijs
wil haar bijstaan,
maar tobt met zijn eigen leven, dat volgens hem eigenlijk nog niet eens begonnen is. Als hij weet hoe hij Alma moet
benaderen, kan hij hun beider levens
overhoop schoppen…
Caroline Ligthart, Russisch water,

Uitgeverij Nieuw Amsterdam, ISBN 978 90
468 1048 4 (€ 15,95)

De incunabel

De rampzalige lengte
van Philip Asjkenazi

Asjkenazi is getuige
van de brand die zijn
kloosterboerderij
vernielt. Juist vandaag
deed hij de deur op
slot, zijn leerlingen
konden er niet uit.
Hij kijkt terug op zijn
leven, waarin hij ooit
de beslissing nam
‘belangrijk’ te worden. Hij kleedt en
gedraagt zich anders, en besluit kansloze
jongeren tot zijn leerlingen te maken. In
een kloosterboerderij, die nu compleet is
uitgebrand.

Nol de Jong, De rampzalige lengte van

Philip Asjkenazi, Uitgeverij Meulenhoff,
ISBN 978 90 290 8757 5 (€ 18,95)

De Lichtstraat

Snijders schrijft uitsluitend op afroep, en
vrijwel alleen maar
ZKV’s (Zeer Korte
Verhalen). Een novelle
is voor hem een uitdaging op de “lange
baan”. De Incunabel
telt 96 pagina’s en
neemt ons mee naar de
jaren zestig. David, student Nederlands,
probeert zijn leven onder controle te houden. Als hij toch eens van het gewezen
pad afwijkt, gaat dit niet zonder straf.

Poëzie die geschreven
is op het spanningsveld tussen uiterlijke
tijd, en innerlijke tijd.
Belangrijke gebeurtenissen in ieders leven,
zoals geboorte, liefde
en dood, trekken zich
niets aan van de tijd.
En door taal laten die
gebeurtenissen zich al helemaal niet
vatten. Deze dichtbundel doet niettemin
een poging.

Thomas Rap, ISBN 978 90 600 5988 3 (€ 15,90)

De Arbeiderspers, ISBN 978 90 295 7591 1 (€ 18,95)

A.L. Snijders, De incunabel, Uitgeverij

Fleur Bourgonje, De Lichtstraat, Uitgeverij

maar geheel en al vormloos zijn – aangezien vrouwen toch maar het zout bij de patatten zijn, moeten de schoondochters van God er niet over inzitten omgehuld
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bespreking

De nieuwe James Bond

uitgelicht

Typisch Stan
Lauryssens

Thrillerauteur Jeffrey Deaver creëerde de
nieuwe James Bond. Eigentijds, tactisch
in de omgang en bomvol actie. ‘Een
historische Bond schrijven? Ik kan het
niet.’

Weinig schrijvers komen weg
met woorden als BÁÁÁÁNGGG of
WHOÓÓÓSHHH. Wie heeft het overigens over een bazooka in een vervallen Antwerpse wijk? Stan Lauryssens
natuurlijk! In zijn onnavolgbare stijl
rijgt de kleine Antwerpenaar gewelddaden, moslimextremisten, seksistische agenten en een nymfomane commissaris aaneen in één en hetzelfde
verhaal over ’t stad aan de Schelde.

‘Mijn James Bond loopt rond in 2011.
Hij is een veteraan van de oorlogen in
Irak en Afghanistan. Hij komt ook in de
Verenigde Arabische Emiraten, Soedan
en elders. Lezers kennen die landen uit
het nieuws en de krant, ik vertel mijn verhaal over James Bond het best door deze
voorkennis te gebruiken. Een historische
Bond schrijven, wéér die Koude Oorlog uit
de kast trekken, ik kan het niet.’
Tactische schaker
Thrillerauteur Jeffrey Deaver schreef
de nieuwe James Bond. Ian Fleming
Publications, die de merknaam ‘James
Bond’ nauwgezet bewaakt, liet de schrijver hierbij behoorlijk vrij. Zoals ze dat ook
deden bij auteurs zoals Kingsley Amis en
John Gardner. ‘James Bond is een icoon.
Hij blijft de ultieme ridder die op draken
jaagt. De draken in de moderne tijd zijn
criminelen, drugssmokkelaars, terroristen,’ aldus Deaver.
Tactische. schaker
James Bond “à la Deaver” is een man
die onophoudelijk anticipeert op het
kwaad. In zijn omgang met mensen is
hij een tactische schaker, en als schaker met zijn intelligente tegenstanders
moet hij minstens vijf zetten vooruit
denken. Daarnaast gaf Deaver hem een
zeer persoonlijk tintje. ‘James Bond is
een wees die niet weet wat er met zijn
ouders is gebeurd. Ian Fleming heeft aan
het overlijden van Bonds ouders nooit
veel aandacht geschonken. Het geplande
boek over Bonds moeder is er nooit
gekomen. Ik heb James Bond zijn ouders
teruggegeven.’
Bomvol actie
‘James Bond is altijd bezig, on the

Jeffrey Deaver
move. Hij heeft een hekel aan wachten, zeker op zoiets als bureaucratie.
Hij is individualistisch, een cowboy, en
trekt graag zijn eigen plan. Maar hij
kan zich ook opofferen voor anderen,
hij is professioneel en getalenteerd in
zijn werk en geniet er enorm van.’ Met
name de eerste eigenschap eerste heeft
Deaver uitgebuit. ‘Mijn thrillers zitten
altijd bomvol actie. Ook mijn James
Bond moest geen moment stilzitten. Je
hebt natuurlijk die scènes met mooie
vrouwen, maar verder is het een en al
beweging.’

column

Het krat van Korevaar

Stan Lauryssens, onterecht zeer ondergewaardeerd. Een zomer zonder slaap
door Gouden Stropwinnaar Dehouck
is ook al gelezen, dus blijft eveneens
thuis. Van Nederlandse bodem is er Als
de dood van Corine Hartman,
De handen van Kalman Teller
door Gauke Andriesse en Op
klaarlichte dag, de nieuwe van
Simone van der Vlugt. Daarbij
nog Thilieux en Grangé uit
Frankrijk om het horrorgehalte op te vijzelen en ik ben
bijna klaar. Een Scandinaviër
mag ik trouwens niet verWat voor iets (ont)spangeten, en is er nog ruimte
nends stop ik dit jaar in het
Foto: Tom van Nuffel
voor een Suzanne Vermeer,
krat? Blauwe Maandag van
Bella Italia, of toch een enkele
Nicci French is een must, maar
Amerikaan?
al door mij gelezen. Carte blanche, de
nieuwe James Bond door Jeffrey Deaver,
Voor elke gemoedstoestand gaat er iets
gaat sowieso mee. Voor licht vermaak
in het krat. Gewoon mezelf met een
neem ik Nul uur, de nieuwe van Andy
boek. Dan is het leven goed. Heeft u al
McNabb, en Koortsdroom van het duo
spannende plannen voor de zomer?
Preston & Child. Vlaams vermaak kreeg
Gijs Korevaar
ik al eerder met Dromen zijn bedrog van
Tijd voor mezelf. Tijd voor ontspanning.
Met een spannend boek in de hand.
Juist, vergeet vooral de boeken niet.
Want boekennood is de ergste nood
die ik op vakantie ken. Erger dan een
vergeten handdoek, onderbroek of kurkentrekker. Die
kun je overal en altijd kopen.
Boeken in de eigen taal niet.
En zonder boeken kan ik niet.
Ik neem ze mee zoals anderen aardappelen of pakken
appelsap.
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Statement?
Wanneer James Bond landen als Irak en
Afghanistan bezoekt, ligt een statement
op de loer. Wil Deaver misschien protesteren tegen de oorlogen van Amerika?
‘Nee,’ zegt hij. ‘Mijn éigen mening doet
niet ter zake. Ik kan James Bond geen
eigen mening geven, omdat die niet
bij het icoon past. En een thriller moet
niet engageren. Het moet een spannend
boek zijn. Daarbij:
het was al moeilijk
genoeg, voor mij
als Amerikaan, om
overtuigend een
Brit neer te zetten.’

Voor de fans van Lauryssens is het
weer genieten van zijn nieuwe boek:
Dromen zijn bedrog. Commissaris Sofie
Simoens moet het hoofd koel houden
als in Antwerpen jonge mannen uit de
getto’s komen nadat een moslimgeestelijke een been is afgehakt met een
kromzwaard. Het zet de moordbrigade
op het spoor van een terroristische
cel in de havenstad. Ongelikt, politiek volkomen incorrect, spectaculair,
vulgair… Typisch Stan Lauryssens.
Hij stelt problemen aan de orde die
velen liever niet willen zien. Hij kiest
partij voor de underdog – en dat is niet
altijd degene die de samenleving als
underdog ziet. De plots in de thrillers
van Lauryssens zijn soms nauwelijks
te volgen, de gebeurtenissen lijken los
zand. Maar dan wel zand van een en
hetzelfde strand. Pas veel later valt er
langzaam maar zeker enige orde in de
chaos te ontdekken. De vreemde personages, de bizarre gebeurtenissen, de
wrede moorden, de harde seks, het zijn
standaardingrediënten. Zijn mooiste
boek – Dali and I – wordt momenteel
in Hollywood verfilmd. Wie eens een
echt verbijsterend leuke thriller wil
lezen, die moet voordat die film op de
markt komt dat
boek eens pakken.
Zeker en vast!
Stan Lauryssens,
Dromen zijn

Jeffrey Deaver, Carte

bedrog, Uitgeverij

blanche, Uitgeverij

Manteau, ISBN 978

Unieboek, ISBN 978 90

90 223 2650 3 (€ 19,95)

475 1716 0 (€ 19,99)

adve rte n ti e

in patattenzakken door het aardse leven te gaan. Want in de hemel, ja, o ja, daar wachten hun gewaden genaaid en gestikt door Jezus’ persoonlijke couturier, daar

zomers lezen
Het beste licht is leeslicht. En daarvoor
is geen beter seizoen dan de zomer.
En wat u zoal kunt lezen, dat leest u hier.

zomerschrijver 2011

Geert Kimpen Foto Petra van Vliet
‘Hoe kan het dat liefde door de ene
onbeantwoord blijft terwijl de andere
ervan overtuigd is dat het eeuwige liefde
is? Komen zielsverwanten elkaar altijd
tegen in dit leven? Kan iemand meerdere
zielsverwanten hebben? Is het mogelijk
om opnieuw je hart te openen wanneer
het eenmaal gruwelijk is vertrapt? Is het
waar dat in zaken van het hart alleen de

vrouwelijke natuur zinnige dingen heeft
te vertellen?’ Voor het stellen van deze
vragen – en het schrijven van Rachel,
of het mysterie van de liefde, is Geert
Kimpen onze Zomerschrijver 2011.
Rachel, of het mysterie van de liefde is
geïnspireerd op oude Joodse legenden.
Verhalen met inzichten over leven en

liefde, en alles wat mensen drijft. Rachel
moet haar vader verraden, omdat hij
teveel van haar houdt. Ze ontvlucht het
ouderlijk huis en belandt in de armen
van een helse priester, die uit is op haar
ziel en haar Joodse natuur wil vernietigen. Rachel verandert van een onschuldig
meisje tot een bewuste vrouw die haar
missie vindt en de kracht van haar seksu-

aliteit ontdekt. Rachel, of het mysterie van
de liefde is een verhaal over het grootste
mysterie van de menselijke
natuur…. het vermogen om
ondanks alles lief te hebben.
Geert Kimpen, Rachel, of het
mysterie van de liefde, De
Arbeiderspers, ISBN 978 90 295
7299 6 (€ 18,95)

Geert Kimpen (1965) debuteerde met de roman De kabbalist, die ook zijn internationale doorbraak betekende. Het werd gevolgd door De geheime Newton,
door ParaVisie bekroond als de meest inspirerende roman van 2009. Over Kimpens boek Stap voor Stap schreef Susan Smit in tijdschrift ‘Happinez’: ‘Dit boek
is zo openhartig, toegankelijk en met humor uitgewerkt dat het met kop en schouder boven de andere boeken over dit onderwerp uitsteekt.’

Waar is onze moeder

‘Het meest dierbare dat je kunt hebben
is je moeder. Wat gebeurt er als mijn
hoofdpersonages haar verliezen?

Waar is onze moeder speelt zich af in
het Seoul van nu. Een grote, drukke,
anonieme wereldstad. Mijn boek is een
emotioneel verhaal in een omgeving die
totaal niet emotioneel is.’
Hoe geeft u die moederfiguur vorm?
‘De moeder heet So-nyo, dat betekent
‘klein meisje’ in het Koreaans. Dat deed ik
bewust: ook een moeder is ooit een hulpeloos meisje geweest. En in dit boek is
zij opnieuw hulpeloos. Ze kan niet lezen
en durft niet om hulp te vragen. Ook een
moeder heeft soms een moeder nodig.’
De kinderen hebben een moeder nodig.
Wat doet het met hen, als zij vermist is?
‘Ze zijn in complete verwarring. Ze
nemen weliswaar beslissingen, zoals een

flyer verspreiden om hun moeder terug
te vinden, maar eigenlijk weten ze niet
wat te doen. Hun verwarring en besluiteloosheid heeft verregaande gevolgen
voor hun eigen ontwikkeling, voor hun
eigen levens...’

De kinderen verliezen wat ze het meest
dierbaar is?
‘In deze samenleving vind ik het heel
belangrijk dat mensen zich realiseren
hoe belangrijk een moeder is. De moederfiguur in dit boek symboliseert hetgeen
je verliest als je opgroeit en een eigen
leven gaat leiden – maar ook dat wat
ervoor zorgt dát je opgroeit en een eigen
leven kan leiden.’
Hoe bewerkstelligt u die intense ervaring
bij de lezer?
‘Het boek is grotendeels in de tweede
persoon geschreven. Dat komt veel directer aan bij de lezers, voor wie de verdwe-

nen moeder ook een nijpend probleem
wordt. Het moet de lezers achtervolgen.’
Wat is de belangrijkste levensles die de
moeder aan haar kinderen zou kunnen
meegeven?
‘Haar generatie groeide op het platteland
op, de jonge generatie trok naar de grote
stad en leidt een modern, druk leven. De
oude generatie is sociaal begaafd en kent
genegenheid en liefde. Daar kan de jonge
generatie veel van leren. Want de uitvindingen die ons gelukkig moesten maken,
maken ons ongelukkig. De maatschappij van nu is een systeem-zonder-mens
– maar het is intussen zó diep ingebed,
dat ik het niet met een geëngageerde
roman kan bekritiseren. Een moederfiguur is echter universeel en tijdloos, en
staat overal ter wereld voor
warmte, genegenheid, liefde
en menselijkheid.’
Kuyng-Sook Shin, Waar is
onze moeder, Uitgeverij
Meulenhoff, ISBN
978 90 290 8630 1 (€ 18,95)

Waar is onze moeder is een vertaling van een Engelse vertaling. Teun Meeuwsen, tolk Zuid-Koreaans tijdens het interview met Kuyng-Sook Shin,
merkt op dat er inhoudelijke verschillen zijn tussen het origineel en de Engelse versie. Cosmetische wijzigingen maakten het verhaal toegankelijker en geschikter
voor Europese en Noord-Amerikaanse lezers. De vertaling naar het Nederlands is van Maaike Bijnsdorp en Lucie Schaap.
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Een crazy boek

‘Het verhaal lees je in een rush. Je begint
er ’s middags aan en gaat pas slapen als
het uit is. In zo’n zelfde rush heb ik het
boek ook geschreven.’
Je dankt je debuut Vrienden voor het
leven aan een hartaanval. Geluk bij een
ongeluk?
‘Ik overleefde de hartaanval, maar lag
daarna wekenlang op de Intensive Care.
‘Daar kwam het boek tot mij. Ik lag daar
maar, ik sliep niet eens – deels uit onrust
door de hartritmestoornissen, deels

omdat ik niets deed – en zat toch al met
dit boek in mijn hoofd.’
Waarom is het een goed boek?
‘Het is spannend en vlot terwijl er geen
seks en geweld in voorkomt. Het balanceert op het randje tussen leven en dood
– en de terminaal zieke hoofdpersoon
wil zijn bucket list nog afmaken voor hij
sterft. Het blijkt allemaal anders te lopen.’
Je noemt het een thriller maar er komt
geen bloed of geweld aan te pas?
‘De seriemoordenaars groeien tegenwoordig in trosjes aan de bomen. In
Vlaanderen schrijven auteurs aan thrillerseries over Vlaamse dorpjes, met meer
moorden dan inwoners. Dat is toch bizar?
Ik wilde niet de zoveelste in de rij zijn.
Dit is een spannend,
maar optimistisch,
spontaan, crazy
boek.’
Kristoffel François,
Vrienden voor het
leven, Reality Bites
Publishing,
ISBN 978 94 907 8326 6

Kristoffel François

wat leest…

(€ 19,95)

Rob Kamphues

zomertitels
Geweer

Fabienne vermoordde een vrouw.
Ze sloeg haar met
een marmeren
borstbeeld op haar
schedel, die daarop
krakend spleet.
Fabienne deed dit
niet in een donker
steegje of in een
verlaten bos. Ze deed het tijdens een
televisieshow, voor honderdduizenden
kijkers. Daarop verdween ze in de gevangenis. Zeven jaar. Vanaf het moment dat
ze er belandde, zette ze haar hoofd stil.
Psychiaters, medegevangenen, cipiers:
niemand kon haar bereiken. Ook zijzelf
niet. Ze leefde als een robot. En nu, na
die zeven jaar, komt ze vrij. De koude
ochtend en de vrijheid doen haar rillen.
Het verleden valt niet weg te stoppen,
ontdekt Fabienne. Het haalt haar in.

Ann Ceurveld, Geweer, Uitgeverij Manteau,

ISBN 978 90 223 2609 1 (€ 19,95)

Zomervlinders

Anna, Dawn, Grace en
Raychel. Vier vrouwen
op een kantoorafdeling. Ze zien en spreken elkaar elke dag.
Maar ze weten eigenlijk niets over elkaar.
Niet over elkaars
verbroken relaties,
liefdeloze huwelijken,
geheimen en ook hun donkere eigenschappen blijven voor elkaar verborgen.
Dan komt Christie op de afdeling werken.

Zij smeedt de band die tussen de vier
collegae ontbreekt. Met z’n vijven –
Christie is er soepel bijgekomen – leren
ze elkaars levens beter kennen. Dan
blijkt dat ze echt meer aan elkaar hebben
en een hechtere vriendschap kunnen
vormen dan ze zich ooit hadden kunnen
voorstellen.

Milly Johnson, Zomervlinders, Uitgeverij
Mistral, ISBN 978 90 499 5169 6 (€ 17,95)

De duizend monden
van de dorst

De Tweede
Wereldoorlog is een
jaar geleden afgelopen. Marzia, die in
Zwitserland op een
kostschool zat, leert
Emma kennen op haar
achttiende verjaardag.
Hoewel Emma en zij
elkaars tegenpolen
zijn, voelen Emma en Marzia zich tot
elkaar aangetrokken. De twee vrouwen
vinden echter geen goedkeuring voor
hun liefde bij hun families. Marzia
wordt naar Argentinië gestuurd en uitgehuwelijkt aan een oudere man. Emma
bouwt in de Italiaanse kunstwereld
naam op als critica. Marzia schrijft, en
blijft schrijven. Brieven, lange brieven,
aan Emma. Allemaal blijven ze onbeantwoord. Op zeker moment reist Marzia
naar Italië, om Emma op te zoeken. Om
uit te vinden wat er nog van hun oude
liefde over is.
Guido Conti, De duizend monden

van de dorst, Uitgeverij Cargo,
ISBN 978 90 234 6340 5 (€ 18,90)

adve rte n ti e

Foto Ron van der Slik

‘Dankzij Giovanni’s Room
leerde ik mezelf accepteren’
‘Het genre dat mij het meest bekoort, is de roman. Maar ook populair wetenschappelijke boeken, zoals Het lied van de dodo van David Quammen over bedreigde
diersoorten, mag ik graag lezen. Welk boek mijn leven veranderde? Tja, het eerste dat me te binnenschiet is Giovanni’s Room van James Baldwin: een prachtige
roman over een negerjongen die zijn seksuele identiteit in Parijs in de jaren vijftig
ontdekt. De manier waarop het boek geschreven is: indringend, openhartig en
hartverscheurend, deed me realiseren dat je altijd je eigen identiteit moet accepteren. En hoewel ik zelf geen negroïde homoseksueel ben en ook niet van Parijs
houd, heeft het ervoor gezorgd dat ik besloot die eigenschappen van mezelf te
leren accepteren waar ik me eigenlijk voor schaam, zoals mijn driftigheid, ijdelheid en een iets groter ego dan gezond is voor mijn omgeving. Op dit moment
lees ik de biografie over Johnny Rep, de Nederlandse voetballer. Ik ben voor het
tv-programma “KRO De Reünie” met hem op reis geweest naar Argentinië, een
van de leukste tripjes die ik ooit maakte. Ik heb Johnny leren kennen als een zeer
aimabele man die het, net als de meeste topvoetballers, moeilijk heeft met de stilte
na zijn actieve loopbaan. Hij gaat daar zeer openhartig mee om en dat bewonder ik
in hem. Op mijn nachtkastje ligt nog een hele stapel: van Arthur Japins Vaslav tot
Martin Brils boekje over Napoleon. Allemaal boeken die ik inkijk, een stukje inlees,
maar die mijn aandacht om de een of andere reden niet vast kunnen houden in het
tumult van alledag. Dat wil zeggen: als ik op vakantie ben lees ik ze waarschijnlijk
in één adem uit.’
Rob Kamphues (51) is een Nederlandse televisiepresentator en cabaretier
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Een bloedstollende, actuele thriller
over piraterij, kapingen en wraak.
WWW.BOEKERIJ.NL
Adv. BK-Smith-128x193@2.indd 1
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interview

Drie zusjes verloren in de fantasie
nen worden.’

Claire, Elv en Meg: drie zusjes die met
hun moeder Annie in een groot, oud
huis op Long Island wonen. Annie wil
haar dochters voor het kwaad bewaren,
maar beseft niet dat hen (en zeker Elv)
het ergste al is overkomen.

Ik wilde er net naar vragen: de kracht
van fantasie heeft toch prachtige kunst
opgeleverd?
‘Zelfs de grootste kunstenaar moet communiceren met mensen die anders denken dan zij. Ik ben verpletterd als ik in
het Van Gogh-museum naar zijn schilderijen kijk. Van Gogh had niet alleen een
grote fantasie, maar hij slaagde erin om
te communiceren met mensen die niet zo
artistiek zijn. Niet-creatieve mensen kunnen hem ook begrijpen.’

‘Claire, Elv en Meg schiepen hun eigen
wereld. Daar zijn ze heel ver in gegaan.
Fantasie, verhalen en gebeurtenissen
lopen in elkaar over, en de zusjes raken
erin verstrikt. De magie en warmte die
hun fantasie ze schenkt, maakt ook dat
ze in de echte wereld nauwelijks kunnen
functioneren.’
Hoe ver is “ver” in hun eigen
fantasiewereld?
‘Zo ver dat ze hun eigen taal ontwerpen,
hun eigen manier van communiceren
ontwikkelen, hun eigen denkbeelden
uitwisselen die niemand anders begrijpt.
Die wereld, die ze gecreëerd hebben,
wordt te groot. Ze raken geïsoleerd, hun
fantasie blijkt krachtiger dan zij zelf. En
ze moeten een keuze maken: leven ze
door in die verzonnen wereld, of sluiten
ze dat af? Elv is al te ver heen, zij kan
niet meer “gered” worden en verliest zich
definitief in de fantasie.’
Maar het kan toch geen kwaad als kinderen zich in hun fantasiewereld vermaken?
‘Wel als ze het contact met de echte

Alice Hoffman

‘De wereld die ze gecreëerd hebben,
wordt te groot. Ze raken geïsoleerd, hun
fantasie blijkt krachtiger dan zij zelf.’
wereld verliezen – wat die “echte wereld”
trouwens ook mag zijn. De zusjes krijgen essentiële dingen niet mee, en hun
moeder helpt ze ook niet. Zij wil de lieve

vrede bewaren en haar dochters beschermen, zonder zich te realiseren dat dit ook
kwaad kan doen. Nuttig is het niet, het
zou alleen kunstzinnig interessant kun-

Hoe stimuleerde u uw eigen fantasie, om
boeken te kunnen schrijven?
‘Mijn grootmoeder is Russische. Ze
vertelde toen ik klein was verhalen uit
haar jeugd, en dat Rusland – de tsaren
waren nog aan de macht – was ronduit
sprookjesachtig. Wolven, grote bossen,
meren, haar vader die in het leger van de
Tsaar diende: alsof het een sprookje was.
Later maakte The catcher in the rye een
verpletterende indruk op mij. Niet alleen
begreep ik de hoofdpersoon, ik had ook het idee
dat Salinger míj perfect
begreep.’
Alice Hoffman, De drie

zusjes, Uitgeverij Orlando,
ISBN 978 90 229 5998 5
(€ 18,95)

interview

Nicci French Foto Annemarieke van den Broek

Tijd voor Blauwe Maandag
Het schrijversechtpaar Nicci French
(Sean French en Nicci Gerard) is
een achtdelige serie begonnen rond
psychotherapeute Frieda. Het eerste
deel heet Blauwe Maandag. Ieder boek
in de serie verwijst naar een dag van de
week. ‘Ja, acht delen, maar slechts zeven
dagen. De achtste is strikt geheim. De
titel zal nog blijken,’ lacht het duo.
Gijs Korevaar
Sean French: ‘We wilden schrijven over
de tijd die voorbij gaat. Over pijn, over
veranderingen in een mensenleven.
Maar ook over veranderingen in de stad
Londen. Wij wonen zelf in een dorp, in de
stad gaan de tijd en de mensen sneller
voorbij.’
Nicci Gerard: ‘In onze serie zie je de tijd
passeren. Het speelt telkens in Londen en
Frieda, de hoofdpersoon, wordt ouder.’
Sean French: ‘Wij kijken naar een leven,
naar de dingen die voorbij gaan. Dat kan
niet in één boek, daar is een serie voor
nodig.’
Frieda
In Blauwe Maandag wordt Frieda geïn-

troduceerd. Ze is tegen de veertig, single,
woont in Londen en heeft een eigen
praktijk als psychoanalyticus. Door toeval raakt ze door een van haar patiënten
betrokken bij de ontvoering van een
kind. Ze biedt de politie haar hulp aan,
maar die gelooft haar niet. Als ze vervolgens zelf op onderzoek uitgaat, dreigt
het vreselijk mis te lopen. In een uiterst
spannende ontknoping staat het leven
van het kind op het spel.
Nicci Gerard: ‘In onze boeken zoeken
we niet naar experts in de misdaad,
zoals politieagenten, maar naar gewone
mensen die in extreme omstandigheden
belanden. In het geval van Frieda zitten
we er tussen in. Ze wil geen detective zijn,
maar ze is wel een ‘detective of the mind’.
Ze werkt op het punt waar problemen
van de geest problemen van de echte
wereld ontmoeten. Politiewerk is toch
eigenlijk ook zoiets?’
Sean French: ‘Het is vreemd om menselijk te zijn. Hoe normaal je ook bent, er
kan een moment komen dat je dingen
doet die je nooit van jezelf had verwacht.
Daarom zochten we iemand die nadenkt
hoe het leven en hoe de geest in elkaar
zitten. Een psychoanalist.’

Tweeling en tijd
Blauwe Maandag gaat ook over eeneiige
tweelingen, die in verschillende omstandigheden zijn opgegroeid. En tijd speelt
een belangrijke rol. Langzaam veranderende wijken in Londen, mensen die
ouder en niet altijd wijzer worden…
Sean French: ‘De eeneiige tweeling is
interessant voor ons, omdat hun keuzes
samenhangen met de vraag hoe verantwoordelijk iemand is voor zijn eigen
daden.’
Nicci Gerard: ‘Hoeveel is vrije wil en
wat wordt er door opvoeding en omgeving aan bijgedragen?’

Sean French: ‘En tijd… Iedereen is altijd
met tijd bezig. En tijd gaat sneller naarmate je ouder wordt.’
Nicci Gerard: ‘Tijd voelt anders als je
kind is verdwenen. Dan
wordt de tijd in elkaar
geduwd. Dan telt iedere
seconde...’
Nicci French, Blauwe
Maandag, Uitgeverij
Anthos, ISBN 978 90 414 1464 9
(€ 19,95)

De bekende titels
van Nicci French zijn er
nu ook als luisterboek

luisterboekenvakantietips
Mama Tandoori

De Indiase moeder van
Ernest van der Kwast
leeft bij het motto ‘Gratis
is goed’ en heeft altijd
een deegroller op zak.
Voorgelezen door Sieger
Sloot.
Ernest van der Kwast,
Mama Tandoori,

ISBN 978 90 476 1093 9 (€ 16,95)
Luisterduur: circa 4 uur.

Hard gras Live

Henk Spaan, Matthijs
van Nieuwkerk, Hugo
Borst, Herman Koch,
Anna Enquist en anderen staan garant voor
een enerverende negentig minuten zonder
verlenging.
Hard gras Live,

ISBN 978 90 476 1094 6 (€ 12,95)
Luisterduur: circa 90 minuten.

Bibi’s bijzondere
beestenboek

Ken je de luiaard die maar
eenmaal per tien dagen
poept? Voorgelezen door
Midas Dekkers, Toon
Tellegen, Dieuwertje Blok
en Jeroen Kramer.
Bibi Dumon Tak,

Bibi’s bijzondere
beestenboek,
ISBN 978 90 476 1087 8 (€ 9,95)
Luisterduur: circa 80 minuten.

Asta’s ogen

Vertelling over de
Indische familie Hoyer,
die in de jaren ’50 van
Soerabaja naar Nederland
vertrok. Voorgelezen door
Eveline Stoel met muziek
van Floor Minnaert.
Eveline Stoel, Asta’s ogen,

ISBN 978 90 476 1095 3 (€ 22,95)
Luisterduur: circa 8 uur.
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Trots en Vooroordeel
Als Elizabeth Bennet, de hoofd
persoon uit dit boek, de charmante
Wickham en de trotse, hooghartige
Darcy ontmoet, zijn haar gevoelens
ten opzichte van beiden snel bepaald.
Haar belevenissen en die van haar
vriendin Charlotte Lucas en haar zusje
Jane dwingen haar echter om haar
mening over vele zaken te herzien.
Elizabeth is telkens weer in staat
de humor van haar situatie in te zien.
ISBN 9789054021544
Prijs: 10,00 euro
Kemper Conseil Publishing • Westvlietweg 67-F • 2495 AA - Den Haag
tel.: 070 - 386 80 31 • fax: 070 - 386 14 98 • website: www.kemperconseil.com
Boeken zijn verkrijgbaar via de boekhandel of via de uitgever
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interview

Geluidloze kwelling

In IJzige stilte luistert Jan obsessief
naar een cassette. Daar staan de laatste
woorden van zijn broer op, die al vele
jaren vermist is. Na zijn woorden volgt
stilte. Jan denkt daar aanwijzingen
in te horen over het lot van zijn broer.
Langzaam draait hij door…

‘Ik leef samen met mijn personages, denk
na over hun levens. Als ik tv kijk, denk
ik: “Wat zouden zij hiervan vinden?” Je
moet het perfecte
verjaardagscadeau
voor hen kunnen
verzinnen. Maar
het blijft acteren,
het is een rol die
ik mij eigen maak.
Ik verander niet in
mijn personages.’

tert, denk je nog meer te horen. Hersenen
zijn zo actief dat ze iets creëren als het er
niet is. Voor Jan heeft het deels de plek
van zijn broer ingenomen.’
Hij draait door, door iets wat er niet is?
‘Jan wil te graag iets horen, een teken van
zijn broer vernemen. In vrijwel het hele
boek houd ik onduidelijk wat het lot is
van zijn broer. Intussen gaat Jan bijna ten
onder aan de stilte en aan zijn eenzaamheid. Aan het eind
heeft Jan de mogelijkheid om het antwoord te weten, af
te rekenen met zijn
obsessie. Hij twijfelt
echter. Wil hij het
weten? Kan hij het
antwoord aan?’

‘Als iets er niet is,
in een boek, vult de
fantasie dat aan.
Dat is vaak enger
dan een schrijver
kan bedenken’

Hoe krachtig kan
stilte zijn?
‘Jaren geleden
was ik in Ness,
Schotland, bij het
beroemde meer. Zoveel wetenschappers
hebben gezegd dat daar niets zit, dat het
maar een legende is. Maar als je daar
bent, in de ruige natuur en de overweldigende stilte, blijkt de plek te bijzonder om
niets te herbergen.’
Hoe komt de stilte tot leven?
‘Jan, het hoofdpersonage, luistert obsessief naar de stilte op zijn tape. Daar staan
de laatste woorden van zijn verdwenen
broer op, maar ook in de stilte na die
woorden denkt Jan hem terug te horen.
Wanneer je goed naar stilte luistert, is het
ruis, en wanneer je nog intensiever luis-

Je bent ook psychotherapeut. Komt dit
soort gevallen voor
in je praktijk?
‘Ik had een vrouw
die dacht dat ze haar dode moeder zag.
Ze praatte tegen haar moeder. Ook na
haar dood was zij deel van het leven van
die vrouw geworden. Moet zij afscheid
nemen van iemand die al dood is?
Iedereen heeft een, grotendeels onontdekt universum in het hoofd. Stilte kan
helpen om delen van dat universum te
ontdekken, jezelf beter te begrijpen. Zo’n
vrouw heeft dat nodig. Voor Jan is de
stilte juist de kwelling geworden.’
In veel thrillers speelt bloed, geweld en
moord een belangrijke rol. Bij jou is het
stilte. Waarom werkt dat?

bespreking

De vuurwerkramp
van Harmen Saliger:
een genot om te lezen
De vuurwerkramp (2000) en de enorme
rookwolken boven Enschede zal vrijwel
iedereen zich herinneren. Ten tijde van
de ramp was schrijver Peter de Zwaan
journalist bij Tubantia.
Met zijn nieuwe boek,
De vuurwerkramp van
Harmen Saliger, keert hij
terug.
Harmen Saliger is een
ondernemer uit Enschede
die van de ramp gebruik
maakt om er vandoor te
gaan. Zijn vrouw, die de
ramp maar net overleeft,
weet niet beter dan dat
Harmen in de ramp is
gebleven. Maar de kring
van ondernemers in
Enschede heeft nog een
flink bedrag van Harmen tegoed. En als
blijkt dat er een levensverzekering is voor
een zoon van de verdwenen zakenman,
gaan die ondernemers op zoek naar geld.
Maar zij zijn niet de enigen die op het
geld van Harmen Saliger jagen.

Peter de Zwaan verlaat met dit nieuwe
boek zijn serie met de eenzame cowboy
Jeff Meeks in de hoofdrol. Maar ook in
dit boek over zijn thuishaven Enschede
laat de schrijver zien wat
hij waard is. Een doldwaas plot dat alle kanten
op zwengelt, een stoet
van prachtige personages bevolkt het verhaal
en geeft het de nodige
humor mee. Het is de
glimlach waar de boeken van Peter de Zwaan
bekend om staan. Wat dat
betreft bevindt de Twentse
schrijver zich in het goede
gezelschap van Elvin Post
en de Belgische schrijver
Bavo Dhooge: vreemde
personages, bizarre plots
en geschreven met veel humor. Een genot
om te lezen.

Wulf Dorn
het suggereert in plaats
van opschrijft.’

‘De manier waarop Jan langzaam doordraait is een psychologische spanning,
die veel overtuigender is dan grafische
scènes. De afwezigheid van Jans broer
levert veel onzekerheid, en dus spanning
met zich mee. Als iets er niet is, in een
boek, vult de fantasie dat aan. Dat is vaak
enger dan een schrijver kan bedenken –
en veel overtuigender, omdat de schrijver

Wulf Dorn, IJzige stilte,
Uitgeverij Van Holkema
en Warendorf,
ISBN 978 90 475 1748 1
(€ 18,99)

nieuwe titels
Het oog van de rode tsaar

Een privéspeurder van
de tsaar valt in ongenade en komt in een
kamp in Siberië terecht.
Maar het communistische bewind heeft
hem nodig als de lijken
van de Romanovs – de
tsaar, zijn vrouw en zijn
kinderen – gevonden moeten worden.
Inspecteur Pekkala pakt de draad weer
op. Bijna net zo goed als Kind 44 van Tom
Rob Smith.
Sam Eastland, Het oog van de rode tsaar,

Verbrijzeld

Een verbijsterende ontvoering van een finaliste
met haar dochter van
een Engelse X-factor zet
Aberdeen op zijn kop. De
ontvoerders eisen dat de
fans geld bij elkaar brengen voor het losgeld. Alle
fans geven gehoor aan de oproep, maar
de politie wil er niets van weten, want
dat zou het sein zijn voor een nieuwe
industrie: ontvoering van tv-sterretjes.
Een uitstekend werk van een prima
schrijver.

Uitgeverij Anthos, ISBN 978 90 414 1671 1

Stuart McBride, Verbrijzeld, Uitgeverij

(€ 19,95)

Unieboek, ISBN 978 90 475 1969 0 (€ 18,99)

Postscriptum

Zondvloed

Zelfs de fans van
de Vlaamse schrijver Pieter Aspe zijn
misschien wel de tel
kwijt van de serie
over inspecteur Van
In en zijn vriendin
Hannelore. Dit keer
draait het om de
moord op een pelgrim
die de route naar Santiago volgt, om een
ontsnapte misdadiger en een geheimzinnige goudschat van een voormalige
huurling. Een boek voor op vakantie.

Pieter Aspe, Postscriptum,

Peter de Zwaan, De vuurwerkramp van

Uitgeverij Manteau,

Harmen Saliger, Uitgeverij Cargo, ISBN 978

ISBN 978 90 223 2607 7 (€ 24,95) (hardcover),

90 234 5825 8 (€ 19,90)

ISBN 978 90 223 2606 0 (€ 21,95) (paperback)

Een hard boek van een
harde Amerikaanse
schrijfster die furore
maakte met spijkerharde thrillers – bijna
horrorverhalen – over
een vrouwelijke seriemoordenaar. Dit keer
schrijft zij over een
seriemoordenaar die gebruik maakt van
een overstroming om van zijn lijken af te
komen. Journalist Susan Ward duikt op
de zaak om de identiteit van de moordenaar te achterhalen. Goed plot, geloofwaardige personages, snel geschreven en
gemakkelijk leesbaar.
Chelsea Cain, Zondvloed, Uitgeverij

Luitingh, ISBN 978 90 245 3323 7 (€ 18,95)

zullen ze schitteren, daar is iedereen een ster, daar zijn niet alleen de lepels van goud, maar verandert alles wat je nog maar aanraakt in puur goud! Honderden
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matched
Ally Condie, Matched, Uitgeverij Lemniscaat, ISBN 978 90 477 0319 8 (€ 16,95)

In de Unie is alles zo geregeld dat de
inwoners een gelukkig leven kunnen
leiden. Cassia heeft nooit vraagtekens
geplaatst bij de keuzes die voor haar
worden gemaakt. Ook niet als ze gematcht wordt aan haar beste vriend
Xander. Maar dan maakt de Unie een
fout…
Mijn maaltijd stoomt als ik hem openmaak. Ik eet zo snel mogelijk – en brand
mijn mond een beetje – want ik weet
al precies wat ik in deze zeldzame vrije
tijd in een bijna leeg huis wil doen. Ik
ben nooit echt alleen; op de achtergrond
zoemt het contactscherm dat alles in de
gaten houdt, alles registreert. Ik vind het
niet erg. Ik heb het scherm nodig voor
wat ik ga doen. Ik wil mijn microkaart
bekijken zonder dat mijn ouders of Bram
over mijn schouder mee kijken. Ik wil
meer over Xander lezen voordat ik hem
vanavond weer zie.
Als ik de microkaart invoer, verandert het
gezoem in een doelgerichter geluid. Het
contactscherm licht op en vol verwachting begint mijn hart sneller te slaan,
ook al ken ik Xander nog zo goed. Wat
heeft de Unie besloten dat ik over hem
moet weten, over de persoon met wie ik

14

feit is, ben ik uitermate nieuwsgierig,
geïntrigeerd, en een
beetje bang om te
ontdekken hoe onze
vriendschap hierdoor
zal veranderen. Maar
vooral gelukkig.
Ik wil net het woord
‘Romanceregels’ op
het scherm aanraken
als Xanders gezicht
donker wordt en verdwijnt. Het contactscherm piept en de
stem zegt opnieuw:
‘Cassia Reyes, de Unie
laat je met genoegen
kennismaken met
jouw Match.’

het grootste deel
van mijn leven zal
doorbrengen?
Weet ik echt alles
over hem, zoals ik
denk, of heb ik iets
gemist?
‘Cassia Reyes, de
Unie laat je met
genoegen kennismaken met jouw
Match.’
Ik glimlach als
Xanders gezicht
direct na de opgenomen boodschap
op het scherm
verschijnt. Het
is een mooie foto. Zoals altijd is zijn
lach stralend en oprecht, en staan zijn
blauwe ogen vriendelijk. Ik bestudeer
zijn foto goed en doe alsof ik hem nog
nooit eerder heb gezien; alsof ik alleen
de vorige avond tijdens het Banket een
eerste glimp van hem heb opgevangen.
Ik bestudeer de lijnen in zijn gezicht, de
vorm van zijn mond. Hij is knap. Ik had
natuurlijk nooit mogen hopen dat hij
mijn Match zou zijn, maar nu het een

Mijn hart houdt op met kloppen. Ik kan
niet geloven wat ik zie. Op het scherm
voor me verschijnt weer een gezicht.

maar voordat ik ze kan lezen wordt het
scherm leeg. Alweer.
‘Wat is er aan de hand?’ zeg ik hardop.
Het contactscherm blijft leeg. Ik voel me
ook leeg. Dit is duizend keer erger dan
het lege scherm gisteravond. Toen wist ik
wat het te betekenen had. Nu heb ik geen
idee. Ik heb nog nooit gehoord dat dit
eerder is voorgekomen.
Ik snap het niet. De Unie maakt geen
fouten.
Maar wat kan dit anders zijn? Niemand
heeft twee Matches.
‘Cassia?’ roept Xander buiten.
‘Ik kom eraan,’ roep ik terug. Ik trek de
microkaart uit het contactscherm en stop
hem in mijn zak. Dan haal ik diep adem
en maak ik de deur open.

Het is niet Xander.
Wat? Volkomen van slag raak ik het
scherm aan, en het gezicht vervaagt
onder mijn vingertoppen tot stippeltjes
die op stof lijken. Er verschijnen woorden,

keren heb ik naar die vergeelde foto van de intrede van tante Denise gekeken, en telkens veegt een gevoel van weerzin de glimlach van tederheid van mijn
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De laatste dagen
van Marco Pantani
Het openingshot is een wielrenner in de
achteruitkijkspiegel van een taxi. In die
taxi zit Pantani, op weg naar zijn einde.
Het is 9 februari 2004, vijf dagen voor
zijn dood.
De laatste dagen van
de legendarische
wielrenner Marco
Pantani (1970 – 2004)
waren zeker niet
de mooiste van zijn
leven. Il Pirata, oftewel De Piraat, won in
1998 zowel de Giro
d’Italia als de Tour
de France. Een jaar
daarop begon zijn val.
Bij een dopingtest
tijdens de Giro werd
hij positief bevonden.
Met de eindzege zo
goed als op zak moest
hij de race verlaten.
In 2003, na de Giro,
werd Pantani met een
depressie opgenomen in een psychiatrische instelling. In 2004, op Valentijnsdag,
ligt de legendarische wielrenner dood
in een hotelkamer in Rimini. Naast hem

antidepressiva, kalmeringsmiddelen en
cocaïne. Was het zelfmoord? Een ongeluk? Philippe Brunel, journalist en vriend
van Pantani, onderzocht de hypothesen
in zijn boek Leven
en dood van Marco
Pantani. En dit boek
was de basis voor de
strip van Marco Rizzo
en Lelio Bonaccorso:
Marco Pantani: de
laatste dagen van De
Piraat.
Het album is sepia
getekend. Sober.
Filmisch. Met Il Pirata
als antiheld. Enkele
bladzijden na het
openingsshot springt
de kalender vooruit
naar 14 februari 2004.
Pantani’s lichaam is
gevonden. De reconstructie en speculatie
kan beginnen.
Rizo & Bonaccorso, Marco Pantani:
de laatste dagen van De Piraat, Uitgeverij
Silvester, ISBN 978 90 5885 678 4 (€ 19,95)

uitgelicht
THE
HET

AMSTERDAM

OF
VAN

THEO VAN DEN BOOGAARD

Blind vertrouwen

Pastoor Vanderlinden die onder de schuilnaam
‘Haas’ het verzet in Drimmelbergen hielp, is door
de Duitsers vermoord. De Joodse rabbijn Ben Eli,
die vanuit Antwerpen naar Nederland is gevlucht,
neemt zijn plaats in. De nieuwe pastoor waagt zich
in het hol van de leeuw, als hij de ter dood veroordeelden in een nabijgelegen Nazi gevangenis de
laatste sacramenten toedient. Hij raakt bekend met
de gevangenis, wat goed van pas komt als hij besluit
zijn bondgenoten te bevrijden. Haas – Blind vertrouwen is het tweede deel uit de stripreeks van eigen
bodem.
Van Bavel & De Heij, Haas – Blind vertrouwen,

Don Lawrence Collection, ISBN 978 90 8886 086 7 (€7,95)

De reizen van Tristan

Tristan is fictief, maar Filips de Goede, hertog van
Bourgondië, heeft werkelijk geleefd. Dat was in de 15de
eeuw en naar dat tijdperk – en naar Brugge – voeren ons
de avonturen van Tristan. Hieraan gaat trouwens een
groot aantal reeds gepubliceerde belevenissen vooraf.
Tristan en zijn trawant Francesco Prelati hebben Venetië
verlaten en keren over zee terug naar Vlaanderen. In
de stad Brugge gaan ze aan land. Daar kruisen ze het
pad van Filips de Goede, liefhebber van vrouwen, lekker
eten en wapengekletter. Na spannende lotgevallen zal
Tristan spoedig in Brussel aankomen. En ook dat avontuur is verstript.
Ferry & Jacques Martin, De reizen van Tristan – Brugge,
Casterman, ISBN 978-90-303-6410-8 (€ 6,95)

Het Amsterdam van
Theo van den Boogaard
Theo van den Boogaard (1948) maakte furore met de
Sjef van Oekel-strips. Niet zelden was Amsterdam het
decor, en niemand heeft zo vaak en zo gedetailleerd
de hoofdstad geportretteerd als Van den Boogaard.
Het Amsterdam van Theo van den Boogaard is een
overdadige en overrompelende rondgang door de stad.
Inclusief een tekstloze strip over het nooit gerealiseerde
Centraal Station. In het Stadsarchief Amsterdam is een
overzichtstentoonstelling van het werk van deze unieke
tekenaar te zien.
Het Amsterdam van Theo van den Boogaard, Oog & Blik,
ISBN 978 90 5492 328 2 (€24,90)

lippen. Weerzin voor de kap op haar hoofd. Weerzin voor de leugen die haar ertoe heeft aangezet die te dragen. Weerzin voor het kruis van Jezus dat tussen haar
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Singles Only

In 1998 begonnen Dinand Woesthoff en Dennis van Leeuwen een band. Een jaar later had de band een eerste single: ‘Where do I go
now’, en kort daarna verkocht het eerste album van de band, ‘As long as you want this’, meer dan 100.000 exemplaren. Kane is vanaf
dat moment een begrip in de Nederlandse muziekwereld. Het is een jongensdroom die uitkomt. Het is ook een verhaal over tegenslag,
zoals het overlijden van Guusje Nederhorst (de vrouw van Woesthoff) aan kanker, en de single ‘Dreamer’ die aan haar opgedragen
werd. Kane schrijft muziek en geen boeken. Maar na twaalf jaar succes mag je terugblikken. Singles Only vertelt het verhaal van de
band, met tekst, foto’s en herinneringen. Kane, Singles Only, Uitgeverij Carrera, ISBN 978 90 488 1053 6 (€ 24,90)

bespreking

Bezint, voor u zich bedrinkt
Met grote regelmaat verschijnen boeken
waarin een ervaringsdeskundige zijn
of haar visie geeft op de ziekte waaraan
werd geleden. Meestal is de kwaal
overwonnen, en wil de schrijver andere
lijders aan dezelfde ziekte een hart
onder de riem steken. En veel goede raad
geven, en zeggen wat je zeker niet moet
doen als patiënt.
Door Bram Bakker
Zonder over het nut van dit
soort boeken te willen strijden
(sterker nog: als ik een zeldzame kwaal krijg, spoed ik me
naar de boekwinkel voor dit
type boek), heb ik wel enkele
kanttekeningen bij veel van
dit soort egodocumenten: ze
zijn vaak gortdroog, zwaar op
de hand en niet prettig leesbaar. Van deze
kanttekeningen is bij Nou, nog eentje dan
van Mariëtte Wijne geen sprake. Sterker
nog: het is een vlot geschreven, goed
verteerbaar boek waarin humor en milde
zelfspot niet ontbreken. Dat terwijl het
onderwerp, de buitensporige alcoholconsumptie van de schrijfster, en een groot
deel van de mensen in haar omgeving,

toch serieus is. Iedereen die wel eens een
biertje of wijntje drinkt, wordt in dit boek
met zichzelf geconfronteerd, en dat kan
helemaal geen kwaad. Wijne schetst een
overtuigend beeld van een samenleving
waarin alcohol nuttigen vanzelfsprekend
is geworden, en niet-drinken een eigenaardigheid. Tegelijkertijd laat ze zien met
hoeveel ellende dat gepaard gaat, vaak
zonder dat de drinkers zich dat van zichzelf bewust zijn. Ze beschrijft
een moeilijk jaar uit haar
eigen leven, waarin ze zich
ten doel stelde om helemaal
te stoppen met drinken. Dat
valt natuurlijk helemaal niet
mee, en op zeer invoelbare
wijze maakt ze duidelijk hoe
dat komt. Op een heel vanzelfsprekende manier heeft ze het
boek verrijkt met veel feitelijke informatie, en precies dat wat je wilt
weten. Hoeveel mensen drinken er nu
eigenlijk te veel, wat gebeurt er vervolgens met ze, et cetera. In haar dagelijkse
leven werkt Wijne als tekstschrijfster en
illustrator. Dat ze kan schrijven bewijst
ze in dit boek, maar ook de illustraties
waarmee ze de tekst verrijkte zijn de
moeite waard. Sinds ik dit boek las ben ik

Mariëtte Wijne,

minder gaan drinken, en omdat dat voor
de meeste lezers het overwegen waard
zal zijn, kan ik niet anders dan iedereen
dit boek van harte aanraden. Het is niet
voor Mariëtte Wijne te hopen dat ze nog
eens een ernstige ziekte krijgt. Mocht het
onverhoopt toch gebeuren, dan hoop ik
dat ze nog zo’n boek maakt...

Nou, nog eentje dan,
Uitgeverij
Nieuw Amsterdam,
ISBN 978 90 468 0881 8
(€ 18,95)
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uitgelicht
Intimidatie op het werk

Het volmaakte leven

Werknemers langdurig
onder onredelijke druk
zetten, mensen direct
of indirect kleineren
en beledigen en andere
vormen van pesterijen,
terreur en intimidatie
komen geregeld voor.
Het psychische geweld
is bijna onmogelijk te bewijzen, zeker
omdat geen sprake is van direct waarneembaar, fysiek geweld. Werknemers
voelen zich nutteloos, bang, gestrest,
onzeker en kunnen verkrampen in hun
houding, met blijvende schade, paranoia
of depressie tot gevolg.

Een tijdschrift daagt haar
lezers uit met de prijsvraag ‘Wat is geluk en
hoe is het te bereiken?’
Vier inzendingen blijken
in de smaak te vallen,
een redacteur moet er
een boek van maken.
De vier essays, van een
Freudiaan, een boeddhist, een wetenschappelijke en een spirituele schrijver,
zijn overtuigend en goed onderbouwd,
maar staan vaak lijnrecht tegenover
elkaar. Hoe kan dat? Michael Hampe
onderneemt een zoektocht naar de
(on)mogelijkheid van geluk.

het werk, Uitgeverij De Wereldbibliotheek,

Uitgeverij De Wereldbibliotheek,

ISBN 978 90 284 2288 9 (€ 22,50)

ISBN 978 90 284 2377 0 (€ 24,90)

Marie-France Hirigoyen, Intimidatie op
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Michael Hampe, Het volmaakte leven,

in dit nummer

De kunst van
het ontpolderen
John huige

Omgang met dieren
onder vuur

J a n S ta m a n � m a a rt e n D o o r m a n

‘...en voorbij
het grazen’

Koeientuinen

Jan Dobbe � gerrie honDiuS

Melkkleuren
a z i z b e k k ao u i
en verder met

Loethe Olthuis
Boer Tupker
Frans Ellenbroek
A.L. Snijders
Karin Luiten

Word abonnee! voor slechts € 25,Meldt u aan op www.kasteelgroeneveld.nl

borsten hangt. Het past daar niet, niet op die plek en nog minder bij haar. De hele foto vloekt, van het schreeuwerige kruis tot de mouwen van haar kleed die te
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De verdronken paarden van Ameland
‘Op 14 augustus 1979 ging er iets
vreselijk mis. Een Duits zeiljacht met
vier opvarenden liep vast en seinde om
hulp. De reddingsboot, getrokken door
acht paarden, werd gelanceerd. Eeuwen
lang was dit goed gegaan, nu werd het
de ramp van Ameland’, aldus Frank
Jonker.

Over die ramp vertelt De verdronken
Paarden van Ameland. Tien paarden
denderden met de reddingsboot naar het
strand. Vier paarden aan weerszijden
van het onderstel lanceerden de boot.
De dieren werden losgekoppeld van het
onderstel en liepen terug naar het strand.
Althans, dat had moeten gebeuren. Maar
toen de reddingsboot door de vloedlijn
schoot, bleek het onmogelijk ze los te
maken. Het onderstel, tienduizend kilo
zwaar, trok de dieren naar de diepte. ‘Voor
de Amelanders was het een dramatische
gebeurtenis. Hun levens waren nauw
verweven met die van de paarden.’
Ooggetuigen
Frank Jonker noteerde het waargebeurde verhaal uit monde van de ooggetuigen en schreef het uit tot scenario.
Vervolgens werd dit tot album gemaakt.
Jonker, een van de meest productieve
maar bij het publiek weinig bekende
scenarioschrijvers van Nederland, toog
ervoor naar Ameland. Hij sprak er met
onder anderen de voerman Leo Kranger
en Oene de Vries. De Vries verloor bij
het drama twee paarden. ‘Veel van de

Tekeningen: Alberto Saichann en Eduardo Lago

gebeurtenissen waren al bekend. Het
drama speelde zich immers af onder de
ogen van reddingswerkers en badgasten. Het was wereldnieuws en stond in
de kranten. Toch gaven de verhalen van
de ooggetuigen een nieuw beeld. En op
basis van die getuigenissen schreef ik
het scenario. Heel duidelijk bleek vooral
dat het drama nog steeds leeft – diep van
binnen. De Amelanders praten er weinig
over. Daarom bevat het album ook een

bespreking

Wouter Deprez
ontdekt de wereld

Cabaretier-auteur Wouter Deprez en
persfotograaf Jonas Lampens trokken
er samen op uit om reportages te
maken voor De Morgen. Nu zijn tien
reportages en ten minste zoveel foto’s
gebundeld in een prachtige
uitgave: Wouter Deprez ontdekt
de wereld.
Door Wendy Claes

Deprez, die naast comedy en
vaderschapsboeken vaak reportages voor krant en radio maakt,
licht in het voorwoord de opzet toe:
verhalen van ‘gewone wonderlijke’
mensen die hem fascineren. ‘Niet uit
nostalgie, maar om die tijden beter te
begrijpen, of op zijn minst te voelen
en te beschrijven.’ Zo onderzoekt hij
Belgische fenomenen als koterijen,
Stock Américains en de Barakken, draait
hij een dag mee met een schaapherderleraar-acteur-regisseur, gaat hij op de
koffie bij een groothandelaar-voyageur
en interviewt hij onder meer cafébazen,
een fietsenmaker en kasseienlegger
over het wielerseizoen.
Een ander onderzoek diende
zich aan in een kringwinkel,
waar hij een postkaart van
hotel-restaurant de Kosmos
vond. Helemaal verknocht

zoekt hij het op, maar helaas overleefde
het vakantieparadijs de tand des tijds
niet. Het is mooi om de gloriejaren
en de ondergang gereconstrueerd te
zien. Vooral de getuigenissen van drie
dienstmeisjes (een die moest,
een die zelf wilde en een die
het nu nog altijd is) intrigeren.
Deprez: ‘Mijn moeder werd
‘maarte’ (dienstmeid) bij een
zelfstandige. Ze at er voor
het eerst niet alleen met een
vork, maar ook met eens mes.’
De tweede dienstmeid blikt
tevreden terug: ‘Nu vind jij alles klein,
maar in vergelijking waar wij vandaan
kwamen, vonden wij alles heel, heel
groot…’
Stuk voor stuk zijn het liefdevolle portretten van ‘gewone wonderlijke’ mensen – geen rare vogels. Verwacht u dus
niet aan reportages à la Man Bijt Hond.
De combinatie van Lampens’ gevoel
voor beklijvende beelden met Deprez’
geslepen reporterspen is ontwapenend.
De humoristische ondertoon en zijn
persoonlijke bedenkingen maken van
het lezen een plezier.
Wouter Deprez, Wouter

Deprez ontdekt de wereld,
Uitgeverij De Bezige Bij,

aantal stille plaatjes, waarin niet wordt
gesproken.’
Paardengraf
Voerman Oene de Vries was ook een
van de mannen die de weg blokkeerden,
om te voorkomen dat de in hun harnas
gestorven dieren naar een destructiebedrijf op het vasteland zouden worden
gevoerd. ‘Dit mocht niet gebeuren. De
Amelanders waren ze te veel verschuldigd.’ Het span van acht kreeg uiteindelijk bij het oude reddingbootpad van
Hollum een graf. Ze zijn er begraven
zoals ze voor de boot liepen, vier aan
vier.

Collectief drama
Een scenario zoals De verdronken paarden van Ameland is uniek. Het album is
de realistische weerslag van een collectief drama, dat dieper gaat dan niet-Amelanders kunnen weten. ‘Het is geschreven vanuit een aantal perspectieven. Zo
was er bij toeval een fotografe aanwezig,
die de ramp in beelden vastlegde. De verdronken paarden van Ameland is inderdaad uniek, maar het schrijven van zo’n
scenario is wel vergelijkbaar met dat van
elk verhaal,’ vertelt Jonkers. ‘Dialogen,
spanningsbogen, maar dan plaatje voor
plaatje. De tekenaar volgt daarna het scenario. Het is een beetje als een filmscript.’
De verdronken paarden van Ameland is
tot oktober 2011 alleen op Ameland te
koop. ‘Als bedankje aan de Amelanders,
als eerbetoon aan de reddingswerkers
en als herinnering aan de gebeurtenis,’ legt Jonker uit. ‘Dat bedankje aan
de Amelanders heeft uiteraard alles te
maken met de opnames van de film
Penny’s Shadow, die sterk is gebaseerd op
de gebeurtenis.’
Op Ameland worden trouwens nog
steeds paarden gebruikt voor het te
water laten van een reddingsboot. Maar
uitsluitend voor demonstraties.
Frank Jonker, De
verdronken paarden
van Ameland, Uitgeverij
Holco Publications
(€ 6,95). Tot oktober 2011
exclusief op Ameland te
koop.

Dit artikel is onderdeel
van de Groeneveldreeks
over landschapsliteratuur

nieuwe titels
Vrouwen van Rome

Wie waren de vrouwen
achter de succesvolste
mannen van Rome?
Welke belangrijke rol
speelden bijvoorbeeld
Agrippina en Livia
terwijl hun mannen, de keizers Nero
en Augustus, een
wereldrijk bestuurden?
Freisenbuch vertelt hun verhaal.

Annelise Freisenbruch, Vrouwen van Rome,
Seks, macht en politiek in het Romeinse
Rijk, Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van
Gennep, ISBN 978 90 253 6839 5 (€ 34,95)

De rollen van de Dode Zee

In 1947 vonden wetenschappers in een
grot bij dichtbij de
Dode Zee een groot
aantal rollen met
Bijbelboeken, zowel
vertalingen als interpretaties, en poëzie.
Ze zijn geschreven in
de tweehonderd jaar
voor de geboorte van Jezus. De teksten
gaven nieuwe inzichten in de bijbel, en in
de historie van het gebied. Voor het eerst
zijn de vertalingen gebundeld.

Florentino García Martínez, Adam van

ISBN 978 90 854 2284 6

der Woude, De rollen van de Dode Zee,

(€ 19,95)

Uitgeverij Ten Have, ISBN 978 90 259 5797 1
(€ 25,00)

De Everestboys

Dertig jaar na de eerste
beklimming van de
Mount Everest, probeert
een groep avontuurlijke
mannen het bergbeklimmen opnieuw uit te
vinden. Met een minimum aan voorbereiding
en bepakking, en een
maximum aan adrenaline en risico’s
ondernemen ze een levensgevaarlijke
tocht. Euforie leidde tot grootse prestaties, maar ook tot vele slachtoffers.
Clint Willis, De Everestboys, Uitgeverij

National Geographic, ISBN 978 90 488 0946 2
(€ 15,00)

De cirkel rond

Michael Palin is,
behalve een van de
acteurs van Monty
Python, ook een
befaamd wereldreiziger. In De cirkel rond
beschrijft hij zijn
tocht over, en langs,
de grootste oceaan ter
wereld. Van een oud
strafkamp in Siberië tot koppensnellers
op Borneo, van een maaltijd van wormen
in Mexico tot een wereldvreemd klooster
in Japan: Palins avonturen zijn divers en
indrukwekkend.
Michael Palin, De cirkel rond, Uitgeverij
Ambo, ISBN 978 90 263 2261 7 (€ 19,95)

lang zijn, waardoor haar handen nog amper zichtbaar zijn. Maar het zijn vooral haar blik en de trek om haar lippen waar mijn ogen steeds weer naartoe glijden.
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Verliefd op Roger
– en Camiel?
Noa leidt het typische leven van een
pubermeisje. Ze is verliefd op een
jongen, maar weet niet of het wederzijds
is. Ze haalt soms slechte cijfers op school
en ze weet nog niet precies wanneer ze
bepaalde dingen beter niet kan zeggen.
Vooral als de jongen op wie ze verliefd
is, Roger, in de buurt is.
Roger en zij hebben zowaar een
afspraakje. Maar natuurlijk moet alles
weer verkeerd lopen op die avond. Snel
daarna ontmoet Noa een andere jongen
die óók heel leuk is: de knappe en lieve
Camiel. En wat heeft Camiel wel wat
Roger niet heeft? Hij vindt het niet erg
als ze weer eens iets geks zegt. Bij hem
kan ze zichzelf zijn. Maar Roger dan…?
Noa krijgt Camiels mobiele nummer,

Renske Derkx Foto Martijn Schruijer

verzamelt al haar moed en belt Camiel
op. Maar in plaats van Camiel hoort
ze… Roger! Ze blijken broers te zijn. Hoe
moet ze dit oplossen? Noa wil niet liever
dan het bespreken met haar twee beste
vriendinnen, Maud en Lola. Maar zelfs nu
zit het haar tegen:
Maud en Lola hebben een geheim,
dat zelfs Noa niet
mag weten…
Renske Derkx,

Bekentenissen
van een flapuit,
Uitgeverij De
Fontein,
ISBN 978 90 261 2303 0
(€ 12,95)

JEUGD
nieuwe titels

uitgelicht

Elvis

Voor
ik val

Elvis groeit
op in een arm
gezin. Geld is er
niet, maar Elvis
kan muziek
maken. Als hij
tien jaar wordt,
heeft zijn vader
een verrassing
voor hem: een
gitaar. Zo kan
hij iedereen laten lachen en dansen, en
liedjes schrijven.

Samantha dankt
dat ze het allemaal
goed voor elkaar
heeft. Prachtige
vriendinnen,
populariteit en
een knap vriendje.
Maar is het geen
schijn? Samantha
wordt hard geconfronteerd met de
keerzijde van haar imago.

Davidsfonds, ISBN 978 90 590 8418 6 (€ 18,50)

House Of Books, ISBN 978 90 443 2854 7 (€ 17,95)

De rampzalige geweldige
zomer van Daan S.

Haas kent
een mop

Taï-Marc Le Than, Elvis, Uitgeverij

nog erger.

Daan gaat na de
zomer naar de
brugklas. Maar
eerst: vakantie op
een ecologische
camping – terwijl
Daan veel liever
een gamehall en
disco had gewild.
Zijn oudere zus
Roos, alias Miss
Lukt, maakt het

Lauren Oliver, Voor ik val, Uitgeverij The

Wanneer Kip
zich niet lekker
voelt, komt Haas
langs met een
mooie roos, om
Kip te troosten.
Maar de buikpijn blijft, Haas
besluit moppen
te vertellen. Haas
hoopt dat dit de
buikpijn van Kip laat verdwijnen!
Uitgeverij The House Of Books,

zomer van Daan S., Uitgeverij Moon,

ISBN 978 90 443 2994 0 (€ 7,95)

De Grijze Jager 10
– De keizer van Nihon-Ja

verdedigen?

De eerste
keer

Arnaut is vermist,
nadat hij vertrok op
een missie naar keizer
Nihon-Ja. Hij blijkt
gegijzeld door leden
van de Senshi, die de
keizer willen afzetten. Arnaut staat de
keizer bij. Lukt het
hem om Nihon-Ja te

John Flanagan, De Grijze Jager 10 – De keizer

Zes tieners verzamelen zich voor
een fietstocht rond
het IJsselmeer.
Alle zes hebben
ze hun eigen
redenen om mee
te gaan: vluchten
van ouders, het
muurbloempje dat
vrienden zoekt, en
opbloeiende liefde.

Caja Cazemier, De eerste keer,

van Nihon-Ja, Uitgeverij Gottmer,

Uitgeverij Ploegsma, ISBN 978 90 216 6886 4

ISBN 978 90 257 4818 0 (€ 14,95)

(€ 12,50)
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is… En tot overmaat
van ramp is Thomas, de
nieuwkomer in het Huis
Anubis, onder betovering van Morgana. Hij
moet van haar de vijf
bewoners uit elkaar
drijven. Het lijkt te
werken. Anastacia wordt
halsoverkop verliefd op
Thomas, en staat zo ook
onder de invloed van
Morgana. Kan dit nog
goed aflopen?

Wie dacht er dat het Huis
Anubis verlost was van
alle donkere dreiging?
Zonder dat de bewoners
het beseffen, dreigt een
enorm gevaar. Morgana le
Fay probeert namelijk het
zwaar van koning Arthur
in handen te krijgen. Ze
moet worden tegengehouden door de bewoners
van het Huis Anubis. Als
de bewoners hun zintuiglijke vermogens terug
kunnen krijgen, zijn ze in
staat Morgana te verslaan. Wat ze niet weten,
is dat Morgana haar doel
wel héél dicht genaderd

Het huis Anubis 3,

De strijd om het zwaard,
Uitgeverij Studio 100,
ISBN 978 90 591 6692 9
(€ 7,99)

adve rte n ti e

Annemarie Bon, Haas kent een mop,

Marlies Slegers, De rampzalige geweldige
ISBN 978 90 488 1007 9 (€ 13,95)

Het huis Anubis
De strijd om het zwaard
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In haar ogen lees ik angst en treurnis. Haar mondhoeken proberen met alle macht te glimlachen, maar staan niettemin bedroefd naar beneden. Ik weet wat ik zie,

juli
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GESPLETEN PERSOONLIJKHEID

twitter

Deze schrijver heeft last van een gespleten persoon
lijkheid. Welke drie zijn in dit beeld verborgen? Stuur
de drie namen tot en met maandag 29 augustus 2011
naar: redactie@boekenkrant.com.

De Boekenkrant is ook actief op
twitter! Kijk op twitter.com/
boekenkrant. Intussen hebben
we 1900 volgers.

Meld je nu aan voor de digitale Boekenkrant Nieuwsbrief op www.boekenkrant.com.

voorproefje
De volgende Boekenkrant verschijnt begin september. In juli en augustus staan de
drukpersen vrijwel stil. Toch verschijnt een aantal titels.
Jonathan Kellerman, De privélerares, Uitgeverij Sijthoff
Tatiana de Rosnay, Het huis waar jij van hield, Uitgeverij Artemis
Gabriel Garcia Marquez, Herinnering aan mijn droeve hoeren,
Uitgeverij Meulenhoff
Karin Slaughter, Gevallen, Uitgeverij Cargo
James Patterson, Het tiende jaar, Uitgeverij Cargo
Gerwin van der Werf, Wild, uitgeverij Contact
Daniël Rovers, Walter, Uitgeverij Wereldbibliotheek
Stephen Fry, De Fry-kronieken, Uitgeverij Thomas Rap
Renske Jonkman, Zo gaan we niet met elkaar om, Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar

dit kunt u winnen

Daan Remmerts de Vries, Brave nieuwe wereld, Uitgeverij Querido
John C. Parkin, Fuck it, de ultieme spirituele weg, Uitgeverij Ten Have
Jimmy Koppen, Belgische politiek voor Dummies, Uitgeverij Pearson Education
Heather Gudenkauf, Voor mijn zusje, Uitgeverij De Kern
Hugo Bousset, Vurige tongen, Uitgeverij Meulenhoff

leesclub

De 10 principes
Sonja Kimpen,

Standaard Uitgeverij,
ISBN 978 90 022 4022 5

De Boekenkrant is ook
actief op Facebook. Op het
moment van schrijven
hebben wij 1398 vrienden.
Na het bereiken van de
magische 1500-grens gaan
wij los met de leesclub. Blijf
op de hoogte en bezoek ons
ook online!

Winnaars

adve rte n ti e
Marijn de Smet wint een exemplaar
van Waar is onze moeder van KuyngSook Shin.

Van harte
gefeliciteerd!

HAAL HEM NU!

Adverteren in de Boekenkrant? Informeer naar de

DE STRIJD
OM HET ZWAARD

mogelijkheden via info@boekenkrant.com of kijk op www.boekenkrant.com

COLOFON

’T NIEUWSTE BOEK
VAN ANUBIS

COLOFON – De Boekenkrant is een uitgave van Uphill Battle boekpromotie i.s.m. de boekhandels.

Redactieadres Uphill Battle boekpromotie, Visschersplein 160, Kamer 22, 3511 LX Utrecht, Nederland. Telefoon +31
30 2231718; fax +31 30 2145823; e-mail redactie@boekenkrant.com. Redacteuren Siebe Huizinga, hoofdredacteur

(siebe.huizinga@uhb.nl); Roel Weerheijm, literair redacteur (roel.weerheijm@uhb.nl); Gijs Korevaar, redacteur
spanning. Vormgeving en lay-out Titus Vegter. Concept & realisatie Uphill Battle boekpromotie, Utrecht.

7,99

11-00616

Wie waren de drie schrijvers met een
gespleten persoonlijkheid? Het goede
antwoord was: Rachel Ward, Michiel
Romeyn en Iris Koppe. Uit de vele
inzendingen trokken wij Marijn de
Smet uit Oudegem (België) als winnaar.

Uitgever Jan Louwers (jan.louwers@uhb.nl). Met dank aan Wendy Claes, Dennis Smits, Bram Bakker. Oplage

21.000. Abonnementenservice abo@boekenkrant.com. Informatie over adverteren? tel. +31 30 2231718; verkoop@
uhb.nl www.boekenkrant.com. De Boekenkrant thuis ontvangen? Dat kan! Meldt u aan via www.boekenkrant.
com. Of vul de bon in op pagina 3. De volgende Boekenkrant verschijnt op maandag 5 september 2011

want ik ken haar trekken. Ik draag ze in mij. Ik weet wat mijn lichaam doet wanneer schrik me dreigt te vloeren en tranen willen vloeien, en in haar gezicht zie
AN11-00616-adv anubis leesboek 3-NL.indd 1
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n u in d e b o ek h a nd el
ik mijn eigen expressie van angst en verdriet weerspiegeld. Uit: Ann de Craemer, Vurige tong.

