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Maandag 7 september. 

Omtmoeten en koffie drinken. 

 

Maandag 12 oktober 

"De pianist uit Yarmouk - Aeham Ahmad.  
340 pag.  
Het beeld van Aeham Ahmad, spelend op de piano te midden van het puin van een straat in 

Yarmouk, een voorstad van Damascus, is iconisch. Het symboliseert de immense destructie 

in Syrië en de onbedwingbare levenskracht van mensen in weerwil van die verwoesting. De 

video ging via YouTube de wereld over, maar Aeham Ahmad onderging hetzelfde lot als 

duizenden anderen: een gevaarlijke vlucht over land, over zee, de verschrikkelijke route 

door de Balkan, achterlating van zijn vrouw en familie, de opluchting eindelijk in Duitsland 

aan te komen die onmiddellijk gevolgd werd door het peilloze verdriet van familie en 

vrienden gescheiden te zijn, en zijn hele vorige leven, alles wat hem vertrouwd was te 

moeten missen. De ""redding' van zijn muziek is een weerkerend thema in zijn verhaal. 

Ahmad wordt in de media wel the pianist from the ruins genoemd. In dit boek vertelt hij 

voor het eerst zijn eigen verhaal, het hele verhaal." 

 

Maandag 23 november.  

De acht Bergen - Paolo Cognetti. 
239 pag. 

Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is scheikundige, en gefrustreerd door zijn 

werk in een fabriek. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen, dat is waar ze elkaar 

ontmoetten, waar ze verliefd werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de voet van de 

berg. Door deze gedeelde passie kan hun relatie voortbestaan, zelfs wanneer tragische 

gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven vervult hun vaak met gevoelens van spijt dat ze 

niet voor een ander leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze een dorpje in het Noord-

Italiaanse Valle d'Aosta waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal doorbrengen. 

De elfjarige Pietro raakt er bevriend met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt. 

Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen door de bergen en zoektochten door 

verlaten huizen en oude molens en er bloeit een ogenschijnlijk onverwoestbare vriendschap  

 

Maandag 4 januari. 
Zoutpad - Raynor Winn 

320 pag.  

Na het verlies van hun huis en het nieuws dat haar man ernstig ziek is, besluit Raynor Winn 

de lange, verweerde, oeroude South West Coast Path te gaan lopen. De tocht verandert 

het leven van het stel. 

 

Raynor Winn en haar man Moth zijn al meer dan dertig jaar samen. Hun oude boerderij in 

Wales hebben ze in de loop der tijd steen voor steen opgeknapt en omgebouwd tot een 

goedlopende B&B. Dan raken ze binnen een paar dagen alles kwijt: ze verliezen hun huis 

door een speculatieschandaal en ze krijgen te horen dat Moth een ernstige ziekte heeft. Ze 

hebben niets meer over en nog maar weinig tijd. Met de moed der wanhoop nemen ze een 

impulsief besluit: ze gaan de eeuwenoude South West Coast Path lopen, weg van alles en 



iedereen. Het is een tocht van duizend kilometer langs de zuidkust van Engeland. 

Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun wandeltocht door het oeroude, 

verweerde landschap van rotsen, kliffen, zee en lucht. En daar gebeurt het. Met elke stap, 

door iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze onderweg tegenkomen, 

verandert hun tocht verder in een bijzondere ontdekkingsreis. 

Het zoutpad is een inspirerend, openhartig en schitterend geschreven verhaal over het 

omgaan met verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdekking van de ware 

betekenis van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt 
 

Maandag 15 februari  

Als je het licht niet kunt zien – Antony Doerr.  
552 pag. 
Van bestsellerauteur en Pulitzerprijs winnaar Anthony Doerr een adembenemende roman 

over een blind Frans meisje en een Duitse jongen wiens paden zich kruisen in het bezette 

Frankrijk van WOII. 

 

De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het 

Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als slotenmaker. Als Marie-Laure twaalf is, 

bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze 

hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen.  

 

In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere 

zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front 

gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat 

van Marie-Laure samenkomen. 

 

Anthony Doerr heeft met zijn werk vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Voor 

Als je het licht niet kunt zien ontving hij in 2015 de prestigieuze Pulitzerprijs. Hij schreef 

tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt 

beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan Fox Searchlight Pictures. Inmiddels 

zijn er bijna 100.000 boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen. 

 

'Het hele kunnen van Doerr in deze roman zit in de grote oorlogstaferelen - 

bombardementen, vluchtelingenstromen - en in zijn gefascineerde beschrijving van 

wetenschap en techniek.' Trouw 

 

'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan 

doen.' Dave Eggers 

 

Maandag 29 maart.  

De testamenten – Margaret Atwood 
438 pag.    

Vijftien jaar na het slot van de roman ‘Het verhaal van de Dienstmaagd’ wordt via de 

getuigenissen van drie vrouwen verteld hoe het verder gaat in de theocratie Gilead, waar 

vruchtbare jonge vrouwen moeten leven als (seksuele) dienstmaagd. De oude tante Lydia 

werd als juriste gedwongen mee te werken aan Gilead en is nu een van de machthebbers, 

maar niet van harte. Ze wil wraak nemen en doet dat via de twee dochters van Offred. De 

jongste, Agnes is geadopteerd in Gilead en zal worden uitgehuwelijkt, maar weigert. Zusje 

Daisy werd uit Gilead gesmokkeld naar Canada, daar geadopteerd en gruwt van wat er in 



Gilead gebeurt. Het lukt tante Lydia de twee bij elkaar te brengen en stuurt hen op een 

missie. De belangrijke, vaak bekroonde Canadese, feministische auteur (1939) schrijft 

fictie en non-fictie. Van haar romans wordt ‘Het verhaal van de Dienstmaagd’ nu als haar 

meesterwerk gezien, dat tv-verfilmd werd. Dit goed besproken en -vertaalde vervolg staat 

op de shortlist van Booker Prize 2019. Het is uitstekend geschreven, wat minder intens dan 

de voorganger, maar een mooie, heel indringende waarschuwing.. 

 

Maandag 3 mei  

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. 

 

Maandag 14 juni  

De zwarte schuur – Oek de Jong   
489 pag. 

Maris Coppoolse, een 59-jarige Zeeuw, heeft een expositie in het Stedelijk Museum 

waarvoor veel belangstelling is. Dan verschijnt er een artikel in een tijdschrift dat de 

tragische gebeurtenis uit zijn jeugd beschrijft. Toen hij 14 jaar was is door zijn toedoen 

een meisje van 14 jaar, Matty, om het leven gekomen. Zijn leven nam vanaf dat moment 

een dramatische wending. Zijn ouders verhuisden naar Rotterdam. Hijzelf ging na zijn 

tuchtstraf naar Amsterdam. Hij was verlegen, zwijgzaam, maar vond in tekenen zijn rust. 

In Amsterdam ontmoette hij de jonge galeriehouder Oscar. Kort daarna vertrekt hij, 

depressief, naar New York, waar hij vijf jaar blijft. Op zijn 39e ontmoet hij Fran, met 

een dochter van vijf en een zoon van drie. Met haar is hij twintig jaar samen. De 

traumatische gebeurtenis kan hij echter nooit van zich af zetten. De verwijdering van zijn 

ouders en zijn geliefde Zeeland, zijn bindingsangst, het gevoel achtervolgd en bespied te 

worden. Al zijn emoties en gedachten, zijn contacten en de wisselende landschappen worden 

indringend met directe, treffende bewoordingen beschreven en als een schilderij opgebouwd. 

Met zijn vorige roman, 'Pier en oceaan'*, won De Jong (1952) in 2013 zowel de Gouden Uil 

Literatuurprijs, als de Zeeuwse Boekenprijs en de F. Bordewijk-prijs.. 

 


