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Woensdag 30 september 

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.. 

 

Woensdag 11 november  

Het 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. 

 

Woensdag 16 december   

De laatkomer – Dimitri Verhulst 
144 pag.  

In "De laatkomer' van Dimitri Verhulst verlaat vierenzeventig-jarige Désiré Cordier het pad 

zoals dat richting graf voor hem was uitgestippeld, om zich alsnog te kunnen verzoenen met 



zijn leven. Hij belazert de kluit op virtuoze wijze door zich voor te doen als demente en 

incontinente grijsaard die op zijn einde afstevent. De rol van zijn leven, en die wordt nog 

veelbelovender als er opeens een demente jeugdliefde in het tehuis opduikt 

 

Woensdag 27 januari  
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. 
 

Woensdag 10 maart. 

De nachtstemmer – Maarten ’t Hart  
315  pag. 

Hoofdpersoon Gabriel Pottjewijd, een Groningse orgelstemmer, moet voor een klus naar een 

Zuid-Hollands havenstadje. Aldaar botst hij al snel met de plaatselijke bevolking: er is 

wantrouwen, miscommunicatie, er zijn twisten over de Bijbel en de kerk, en hun dagelijkse 

lawaai maakt zijn stemwerk onmogelijk, waardoor hij dat noodgedwongen naar de nacht 

verplaatst. Wat ook al snel kwaad bloed zet bij met name de lokale mannen – zelfs 

uitmondend in de bizarre ontknoping van deze roman – is zijn opbloeiende contact met de 

Braziliaanse weduwe Gracinha. Haar dochter wordt in de gemeenschap gezien als een raar, 

verstandelijk gehandicapt meisje, maar Pottjewijd ziet in haar juist de briljante assistente 

bij zijn lastige werk aan het orgel. 
 

Woensdag 28 april. 

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 

 

 

 



Woensdag 2 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.. 

 

 

  

 
 

    

 
 

 
 


