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Donderdag 24 september.  
Adam- Wanda Reissel 
360 pag.  

Adam van Wanda Reisel is een filmische roman die het karakter volgt van iemand die vindt 

dat de wet niet voor hém geldt en daarmee weg denkt te komen. 

Adam Landau wil uit de fatale cirkel van zijn bestaan breken. Als er onder zijn ogen een 

aanslag wordt gepleegd, komt hij tot een drastisch besluit om zijn geluk af te dwingen. 

Hij bedenkt een meesterplan, sluist in het geheim miljoenen naar banken in het buitenland, 

en begint aan een tocht door de steeds grenzelozer wereld, van Amsterdam, via Zürich en 

Shanghai, om zich terug te trekken in een doodstil fjord in Noorwegen. 

Tegen deze achtergronden worstelt hij met de consequenties van zijn daad en zijn zo 

gewenste vrijheid. Wat zijn goed en kwaad in een wereld die zijn morele grenzen almaar 

oprekt? 

 

Donderdag 5 november  
De verloren berg - Lieke Kézér 
256 pag. 

De hoofdpersoon Thomas is in diepe rouw nadat zijn vrouw is verongelukt en hij gaat een 

korte relatie aan met een docent van zijn jongste zoon. Het gezin raakt daardoor nog meer 

verward en ontredderd. Thomas probeert de moederrol op te pakken, maar dat lukt niet 

erg. Hij besluit met zijn drie kinderen een camperreis te gaan maken naar de Pyreneeën om 

het evenwicht in zijn gezin te herstellen. Het wordt een moeilijke reis, waarbij de twee 

jongste kinderen Thomas steunen, maar het oudste meisje van vijftien zich van haar vader 

afkeert. Voor Thomas wordt het noodzakelijk om zijn huwelijk en zijn leven met zijn 

kinderen opnieuw te bekijken. Het verdriet van Thomas, het verlies van zijn vrouw en de 

onmacht om zijn gezin weer bij elkaar te krijgen vormen de lijn van het verhaal. 
 

Donderdag 10 december.  

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 

 

 

 

 



Donderdag 28 januari  

23 seconden - Kees Beijnum 
388 pag.  

Anna, een jonge schrijfster, keert na 20 jaar terug op de Amsterdamse Wallen waar zij in 

de jaren 80 en 90 haar jeugd doorbracht bij haar moeder, een raamprostituee. Na een 

hevige ruzie is Anna daar vertrokken en heeft ze nooit meer contact gehad met haar 

moeder, maar nu wil zij in kaart brengen wat haar jeugd als hoerendochter eigenlijk voor 

haar betekent. In die zoektocht stuit zij op de nooit volledig opgehelderde moord op haar 

moeder en de werkelijke dader. Bij haar pogingen het raadsel op te lossen ontmoet zij 

vroegere buurtbewoners, komt zij in gevaar en blijkt het geheugen onbetrouwbaar. Net als 

zijn zeer succesvolle, verfilmde romans ‘Dichter op de Zeedijk’ (1995) en ‘De oesters van 

Nam Kee’ (2000) situeert de (scenario)schrijver (1954) zijn jongste werk in de 

Amsterdamse buurt die door de plaag van junkies en vervolgens de toeristenplaag in verval 

is geraakt. Spannende, vanuit wisselend perspectief vertelde en geraffineerd opgebouwde 

roman over de zoektocht naar identiteit, waarin de moeder-dochterrelatie, de afwezigheid 

van een vader en schaamte over je afkomst enkele van de vele motieven zijn. 

 

Donderdag 11 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. 

 

Donderdag 22 april.  

Archipel van de hond – Philippe Claudel 
288 pag. 

De Middellandse Zee. Een eilandengroep met wijngaarden en olijfbomen, bevolkt door een 

kleine vissersgemeenschap. Een geïsoleerde plek, weg van het lawaai van de wereld, tot op 

een dag een oude vrouw op het vulkanische strand drie lijken aantreft. Wie waren deze 

mensen? Wat moet er gebeuren met hun overblijfselen? Moet de waarheid onder ogen 

worden gezien of is het mogelijk dit mysterie te negeren?  

Archipel van de hond is een roman over de wereld waarin wij leven. Het is net als Philippe 

Claudels geliefde romans Grijze zielen en Het verslag van Brodeck een tijdloze reflectie op 

de menselijke natuur en de keuzes die we maken 

 

Donderdag 3 juni. 

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.. 

 

  

 
 
 

 

 
 
 


