
Aanraders seizoen 2020-2021 

Aanraders zijn de boeken die de top-4 (de vier boeken die we in het nieuwe seizoen gaan bespreken) 

net niet hebben gehaald. Stuk voor stuk zijn deze boeken zeer de moeite van het lezen waard!  

Hieronder leest u eerst een korte beschrijving van het boek en daarna, in cursief, de mening van de  

boekenselectiecommissie. Veel leesplezier! 

Acht Nederlandse schrijvers: 

 
 

Kader Abdolah - Het pad van de gele slippers 
 
Het levensverhaal van de Iraanse filmregisseur Saeed Soltanpour, die zijn 
leven wijdde aan het tonen van een realistisch beeld van Iran in binnen- 
en buitenland. 
 
Fraai en boeiend geschreven verhaal. Mooie verwijzingen naar boeken uit 
de Nederlandse cultuur en naar de literatuur uit Iran (Perzische cultuur). 
Verhaal om van te smullen. 349 pag. 
 

 

Stephan Enter – Pastorale 
 
Tijdens de zomer van 1985 beleven de naar haar ouderlijk huis op de 
Veluwe teruggekeerde Louise en haar jongere broer Oscar elk een 
vriendschap die ertoe zal bijdragen dat zij afstand nemen van het milieu 
waarin zij opgroeiden. 
 
Mooie coming-of-age-roman met broer en zus als gespiegelde 
personages. Aandacht voor de Molukse kwestie is een extraatje.  
Zorgvuldig taalgebruik, pubersfeer van eigenwijsheid en dwarsheid goed 
getroffen. 285 pag. 
 

 
 

Roxane van Iperen - ’t Hooge Nest 
 

Twee joodse zusjes duiken onder in villa 't Hooge Nest in het Gooi en 
ondernemen van daaruit actie tegen de Duitse bezetter. 
Ongelofelijk, wat een research! Alle lof voor dit mooi geschreven verhaal 
van gewone mensen tijdens de oorlog. 268 pag. 
 

 

Sander Kollaard - Uit het leven van een hond 
 
Een man beleeft een zaterdag zeer intens door de ziekte van zijn hond. 
Wat een schitterende, intelligente en verrukkelijke roman, heel veel 
leesplezier; licht van toon, verbeeldingskracht en diepgang! 156 pag. 
 



 
 

M.M. Schoenmakers - De vlucht van Gilles Speksneijder 
 
Een man met een bescheiden functie krijgt bij de verhuizing van de firma 
waar hij werkt een nieuwe taak toegewezen, maar dreigt onder zijn 
nieuwe verantwoordelijkheden te bezwijken. 
 
Luchtig en origineel verhaal, vol mededogen en met humor geschreven. 
Knap verteld hoe een saai kantoorleven kan uitgroeien tot een mythisch 
bedrijf met vergaderingen, machtsspelletjes en misverstanden. 
Interessante personages. 280 pag. 

 
 

Berthe Spoelstra - Schemerland 
 
Een oude vrouw overdenkt haar leven terwijl om haar heen de kinderen 
haar huis onttakelen. 
 
Mooi taalgebruik, mooie metaforen, fijngevoelig, goed invoelbaar, 
beklemmend. Soms lijkt het wel alsof je poëzie zit te lezen. 275 pag. 
 

 
 

Anneloes Timmerije - De mannen van Maria 
 
Geromantiseerd levensverhaal in de ik-vorm van Maria van Aelst (1607-
1674), die zich als jonge weduwe in Batavia opwerkte tot een van de 
rijkste handelaren in diamanten. 
 
Een knap geschreven historische roman. De schrijfster heeft zich goed 
gedocumenteerd. In chronologische volgorde verhaald, goede compositie, 
onbekende werelden gaan voor je open. Leest zeer plezierig. 338 pag. 
 

 

Nelleke Zandwijk - Het mooiste verhaal over mijn familie 
 
Een vrouw beschrijft haar familie, o.a. een hypochondrische tweelingzus 
en een moeder die met de klusjesman vertrekt, en haar eigen falende 
relaties. 
 
Origineel boek qua inhoud, maar nog meer qua stijl. Op luchtige toon 
worden de kleine dingen, waar het echt om gaat, heel geestig behandeld. 
206 pag. 
 

 
  



Acht buitenlandse schrijvers 

 

 

Pat Barker - De stilte van de vrouwen 
 
De Ilias van Homerus, het klassieke                                    
                                                                
                                         . 
 
De geschiedenis verandert niet en de mensen evenmin: ook in de 
oudheid dood en verderf. Maar wél uitstekend verwoord en 
geactualiseerd (niet in de laatste plaats door het gebruik van de 
tegenwoordige tijd en de eigentijdse dialogen). Interessant en veel 
leesplezier. 337 pag. 
 

 
 

Marco Bolzano - Ik blijf hier 
 
Een Italiaanse familie in het stadje Curon verzet zich tegen de 
hypocrisie van de politiek en de arrogantie van de macht in de tijd 
rond WO II. 
 
Prachtige literaire verwerking van de trieste, waargebeurde 
geschiedenis van Zuid-Tirol. Mooi verhaal over de overlevingsdrang 
van de mens. Zich afspelend in een gebied waarvan ik de geschiedenis 
nog niet kende. 238 pag. 
 

 
 

Sorj Chalandon - Het beroep van mijn vader 
 
Een man blikt terug op zijn door een tirannieke vader overheerste 
jeugdjaren. 
 
Een tirannieke vader, kopieergedrag zoon, timide moeder. Recept voor 
een aangrijpend verhaal met een verrassend eind. Een vondst!  253 
pag. 
 

 
 

Elizabeth Day - Het feest 
 
De ondervraging op een politiebureau in de Cotswolds van de vriend 
van een rijke aristocraat, heeft een reeks flashbacks tot gevolg, 
waardoor zijn leven een andere wending neemt. 
 
In één adem uitgelezen. Spannend. Psychologisch goed onderbouwd. 
Beeldend worden de personen en situaties weergegeven. Leesplezier! 
335 pag. 
 



 

Mahir Guven - Broer 
 
Twee broers van Frans-Syrische afkomst in Parijs, de een taxichauffeur 
en de                                            , kampen met de 
verlokkingen van drugs en problemen als discriminatie, extremisme en 
terrorisme. 
 
Vanaf de eerste pagina werd ik het verhaal direct ingezogen. Modern, 
rauw taalgebruik, humor, gecombineerd met prachtige, treffende 
beeldspraak en vergelijkingen. Zó kan het leven van emigranten met 
een islamitische achtergrond er dus uitzien in Parijs! 230 pag. 
 

 

Antonio Lobo Antunes - Voor wie in het donker op mij wacht 
 
Een 79-jarige vrouw, ooit gevierd actrice en nu als alzheimer-patiënte 
afhankelijk van de zorg van anderen, krijgt moeite met praten, maar 
haar hoofd puilt uit van de herinneringen en van de fantasieverhalen 
waarmee ze de levens van haar verzorgers inkleurt. 
 
Ja, zo zou het er in het hoofd van een dementerende aan toe kunnen 
gaan. Dat de schrijver je de  verwarring van de hoofdpersoon laat 
voelen lukt wonderwel, terwijl je tóch goed doorkrijgt hoe haar leven is 
verlopen. Petje af. Met veel “plezier” gelezen. 369 pag. 
 

 

Carson McCullers - Op jouw bruiloft 
 
Moederloze tiener heeft het er moeilijk mee dat haar broer gaat 
trouwen en komt in verzet. 
 
Met veel vakmanschap geschreven verhaal waarin je de lome warmte 
van het zuiden van de VS bijna voelt. Prachtig en herkenbaar zoals 
McCullers (1917-1967) de gevoelens van een onzeker meisje tussen 
kindertijd en volwassenheid weet te vangen in taal. Op de achtergrond 
spelen bijna nonchalant ook de rassenkwestie en gender nog een rol. 
208 pag. 
 

 
 

Sally Rooney - Normale mensen 
 
De relatie van een Ierse jongen met zijn klasgenote loopt anders dan 
zij had gehoopt omdat hij niet 100 % voor haar kiest. 
 
Ontroerende en knap geschreven roman, in één adem uitgelezen. Je 
gaat echt houden van de twee hoofdpersonen. 253 pag. 
 

 


