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Onder buren | Juli Zeh 

Stadsmens Dora verhuist in coronatijd met haar hondje vanuit 

Berlijn naar het platteland. Het leven in het kleine dorp is echter 

niet zo idyllisch als het op het eerste gezicht leek. 

Juli Zeh wordt beschouwd als een van de belangrijkste Duitse 

schrijvers van dit moment. Ze heeft al heel wat prijzen in de wacht 

gesleept. 

Bespreking in oktober. 

 

De boekencommissie: 

 Alle onderwerpen die heden ten dag spelen, komen op een boeiende wijze aan de 

orde. Het gaat over vooroordelen en angsten en over de kracht die we in ons 

hebben om onze menselijkheid te tonen. Dora komt uit een sfeer waarin mensen 

in hokjes zijn geplaatst en daar wil ze aan ontkomen 

 Veel gespreksstof, vooral om de zeer kritische beschouwingen. Toch voel ik 

ondanks de raciale gebeurtenissen mee men de mensen in dat afgelegen dorp. 

Erg knap geschreven en heel invoelbaar”. 

 

Aleksandra | Lisa Weeda 

 

Lisa Weeda reist in opdracht van haar 94-jarige grootmoeder 

Aleksandra naar Loegansk in Oekraïne, op zoek naar het graf van 

haar oom Kolja, die sinds 2015 is verdwenen. Lisa weet de 

grenspost van het oorlogsgebied te trotseren en in haar vlucht 

tuimelt ze terug in de tijd. Aleksandra is het verhaal van een familie 

tussen Oost en West die maar niet loskomt van een gebied dat nooit 

rust lijkt te vinden. 

Lisa Weeda is een Nederlands-Oekraïense schrijver, literair 

programmamaker, scenarist, audiofan en virtual reality-regisseur. 

Ze werd uitgeroepen tot literair talent van het jaar 2022 in de 

Volkskrant. Tekst is altijd de basis van haar werk, maar vorm staat 

vrij. Oekraïne, het moederland van haar grootmoeder, staat vaak 

centraal in haar werk. Aleksandra is haar debuutroman. 

Bespreking in november 

De boekencommissie: 

 Een uitstekend geschreven prachtige en indringende debuutroman. Bepaalde 

passages benamen me de adem 

 Uitermate interessant. Mengeling van feiten en surrealistische verbeelding werkt 

goed 

 Een prachtig maar ingewikkeld boek. Een goede begeleiding via leeswijzer en 

lezing is gewenst 

 

 

 

 

 

 



 

De kapperszoon | Gerbrand Bakker 

 

Simon is kapper in de Jordaan, in navolging van zijn grootvader en 

vader. Er is één klant met wie hij buiten de zaak contact heeft: de 

schrijver. De schrijver zoekt naar een onderwerp voor zijn volgende 

boek en wordt gegrepen door het verhaal van Simons vader, die is 

omgekomen bij de vliegtuigramp op Tenerife in 1977. Waarom 

stapte hij überhaupt in dat vliegtuig, en liet hij zijn zwangere vrouw 

achter? 

Gerbrand Bakker stond al eerder op ons programma: In seizoen 

2007-2008 bespraken we ‘Boven is het stil’. Velen zullen zich de 

beginzin herinneren: ‘Ik heb vader naar boven gedaan’. 

Natuurlijk gaan we Gerbrand Bakker tzt uitnodigen voor een 

interview over zijn nieuwe boek. 

Bespreking in januari. 

De Boekencommissie 

 Boeiend, humoristisch, mooi taalgebruik 

 Wat me vooral bevalt is het vertellen van alledaagse dingen die toch tot nadenken 

aanzetten 

 Ik heb hardop moeten lachen om dit boek, de humor en relativering vind ik een sterk 

punt 

 

Het eiland van de verdwenen bomen | Elif Shafak 

 

Cyprus, 1974. Kostas en Defne ontmoeten elkaar heimelijk in de 

plaatselijke taverne, onder de vijgenboom. Dat is de enige plek 

waar zij, een Turkse, en hij, een Griek, elkaar ongezien kunnen 

treffen. Dan breekt de oorlog uit. Kostas wordt naar een oom in 

Londen gestuurd, Defne blijft achter. Tientallen jaren later probeert 

hun dochter Ada, na de dood van haar moeder, de geheimen van 

haar familie te ontwarren. Het enige aanknopingspunt dat Ada 

heeft, is een vijgenboom die in de achtertuin groeit. 

Elif Shafak (1971) schrijft zowel in het Engels als Turks en is de 

meest gelezen auteur van Turkije. Haar werk is in vijftig landen 

vertaald en ze won vele internationale prijzen. 

Bespreking in maart. 

De boekencommissie: 

 Prachtig boek, vooral door de afwisseling van verhalen, verteld door de vijgenboom 

die een centrale rol speelt in de liefdesgeschiedenis 

 Een prachtig meeslepend en rijk verhaal met diepgang 

 Een typerend voorbeeld van een cultuurconflict dat het leven van de hoofdpersonen 

en hun nageslacht blijvend beïnvloed 

  

 


