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Dinsdag 29 september.  

De hemel verslinden - Paola Giordano. 
459 pag,   

Teresa gaat elke zomer met haar vader bij haar oma in het Italiaanse Speziale logeren. Ze 

ontmoet daar drie halfbroers, die naast haar oma in een boerenhoeve wonen, een zeer 

nauwe band met elkaar hebben en voor haar heel belangrijk worden. Met één van de 

jongens, Bern, krijgt ze op 17-jarige leeftijd een relatie en elk jaar ontmoeten ze elkaar 

weer, totdat Bern plotseling verdwijnt. Als haar oma overlijdt, ziet ze Bern weer op de 

boerenhoeve en gaat er met hem en vier anderen wonen. Ze vormen er een ecologische, 

zelfvoorzienende gemeenschap. Later blijven Teresa en Bern samen op de hoeve wonen. Ze 

hebben een kinderwens, maar deze wordt niet vervuld en dat zorgt uiteindelijk voor het 

verbreken van hun relatie. Vanaf het begin word je als lezer ondergedompeld in deze 

intense, prachtig geschreven roman. De perspectiefwisselingen tussen Teresa en één van de 

halfbroers zorgt voor vaart en onverwachte wendingen in het verhaal 

 

Dinsdag 10 november.  

Mooi doodliggen - A.F. van der Heijden 
368 pag. 
29 mei 2018. Tijdens een tumultueuze vergadering van de VN Veiligheidsraad in New York, 

gewijd aan de MX17-ramp, wordt onder de aanwezige journalisten het bericht verspreid 

dat hun Russische collega Grigori Moerasjko in Kiev is doodgeschoten. Een vriend van hem, 

de Nederlandse oorlogsverslaggever Natan Haandrikman, besluit onmiddellijk van New York 

naar Kiev te vliegen om de weduwe bij te staan. 

 

Moerasjko blijkt te hebben samengespannen met de Oekraïense geheime dienst om de 

Russen te misleiden. Hij heeft zichzelf daarmee ongewild tot een verspreider van fake news 

gemaakt. Een doodzonde in de ogen van de onafhankelijke journalistiek: bevriende collega's 

vallen hem massaal af, behalve Haandrikman. Het ergste is dat ook zijn geliefde Yulia zich 

door Grigori verraden voelt en hem verlaat. 

Door iedereen verstoten keert hij naar Rusland terug om daar onverschrokken zijn 

onderzoek naar de toedracht van "MX17' voort te zetten. 

 

Dinsdag 22 december.  

De tijd die nodig is – Jens Grondahl  
319  pag. 

Tijdens een zakenreis krijgt de achtenveertigjarige Ingrid Dreyer het bericht dat haar 

zoon is gearresteerd omdat hij samen met een groepje vrienden een allochtone jongen heeft 

mishandeld. Ze wordt overvallen door twijfel. Heeft ze iets verkeerd gedaan? Heeft ze wel 

genoeg van haar zoon gehouden? 

Ze besluit onmiddellijk naar huis terug te keren en gedurende die thuisreis kijkt ze terug op 

haar leven, haar relaties en de familieverhoudingen die haar hebben gevormd. 
 

Dinsdag 26 januari 

Normale mensen – Sally Rooney 
253 pag. 



Als Connell in januari 2011 zijn moeder ophaalt, die werkster is in een landhuis in een Iers 

stadje, treft hij in de keuken zijn klasgenote Marianne en hoewel ze op school geen contact 

hebben, raken ze nu aan de praat, worden verliefd en krijgen een relatie, al komen ze uit 

andere werelden. Connell is enig kind van een alleenstaande moeder die hem kreeg op haar 

zeventiende en nu werkster is in het huis van de ouders van Marianne, die advocaten zijn. 

Marianne is een loner die op school geen vrienden heeft. Ze zijn dol op elkaar, maar omdat 

Connell zich nooit helemaal uitspreekt over zijn gevoelens, niet 100% voor Marianne kiest, 

gaat het steeds aan en uit. Na vijf jaar laat ze hem vrij om naar New York te gaan. De 

verhalen van de Ierse auteur (1991) werden genomineerd voor de Sunday Times EFG Short 

Story Award. Ze debuteerde in 2016 met de goed besproken roman ‘Conversations with 

friends’ (Nederlandse vertaling: ‘Gesprekken met vrienden’). Deze tweede roman beschrijft 

mooi, maar wel iets te uitgebreid het verloop van de relatie en vooral de heel verschillende 

manier waarop beiden daarin staan. Longlist The Man Booker Prize 2018 en bekroond met 

de Costa Book Novel Award 2018.. 

 

Dinsdag 9 maart.  

Tsjaikovskistraat 40  - Pieter Waterdrinker.  
432 pag.  

In Waterdrinkers nieuwste, sterk autobiografische roman Tsjaikovskistraat 40 neemt hij de 

lezer mee op een duizelingwekkende reis door de Russische geschiedenis en door zijn eigen 

leven. Vertrekpunt is zijn huis in Sint-Petersburg, waar de auteur woont met zijn vrouw en 

drie poezen, midden in de buurt die honderd jaar geleden het epicentrum was van de 

Russische revolutie van 1917. Behalve een kroniek over deze periode, die de loop van de 

Europese geschiedenis van de twintigste eeuw ingrijpend zou bepalen, is de roman een 

verslag van het onwaarschijnlijk avontuurlijke leven van de auteur, die de afgelopen 

kwarteeuw in de Sovjet-Unie en Rusland doorbracht. In de handen van meesterverteller 

Waterdrinker wordt dit een rit op een literaire achtbaan. Een roman van een aangrijpende 

schoonheid, een ode aan de gespleten ziel van Rusland en de eeuwige interne strijd die dat 

oplevert. Groots ook in de wijze waarop Waterdrinker zijn eigen worsteling beschrijft met 

het leven, zijn schrijverschap, de liefde. 

 

Dinsdag 20 april.  

Een onberispelijke man – Jane Gardam 
320 pag. 

Nadat zijn vrouw Betty plotseling is overleden in de tuin van hun huis in Dorset komen bij 

Sir Edward Feathers (81), gepensioneerd Brits rechter in Hongkong bijgenaamd Old Filth, 

steeds meer herinneringen aan zijn leven naar boven. Zijn moeder stierf bij zijn geboorte in 

Singapore, zijn afstandelijke vader bemoeide zich niet met hem en hij werd verzorgd door 

een kindermeisje. Op zijn achtste naar Engeland gestuurd, kwam hij eerst in huis bij een 

pleeggezin waar hij het zwaar had en kwam daarna terecht op een goede kostschool. Hij 

gaat op bezoek bij oude familieleden, belandt in het ziekenhuis en neemt dan een 

verrassende beslissing. De belangrijke Engelse auteur (1928) van fictie voor kinderen en 

volwassenen publiceerde negen romans, waarvan twee werden bekroond met de Whitbread 

Award. Deze zevende werd genomineerd voor de Orange Broadband Prize 2005. Zij 

beschrijft in een uitstekende stijl mooi een man met de Britse 'stiff upper lip', die de 

buitenwereld belangrijker vindt dan eigen emoties. Hoewel licht ironisch, een zeer invoelend 

portret van een zeer Britse rechter 
 



Dinsdag 1 juni.  

Liefde, als dat het is – Marijke Schermer 
203 pag,   

Sev en David ontmoeten elkaar in bed. Geen relatie, spreken ze af. Zij was er nooit erg 

goed in en hij is na een gelukkig huwelijk van twintig jaar verlaten en heeft geen idee meer 

wie hij is. Behalve hen volgen we Terri, Davids vertrokken echtgenote, hun kinderen en 

Terri's nieuwe vriend. Een speurtocht naar wat het is en hoe het moet: samenzijn, een 

individu zijn in het collectief van het gezin, leven buiten het gebeitelde verband. Schermer 

grijpt de lezer bij zijn oor en sleurt hem het verhaal door, dicht op de huid van haar 

personages.  

'Liefde, als dat het is' gaat over vele versies van de liefde: puberromantiek, vriendschap, 

lichamelijke lust, tot-de-dood-ons-scheidt en de intensiteit van het moment. Een modern 

verhaal over een eeuwig onderwerp. 

 
 


