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Hieronder eerst een korte beschrijving van het boek. Daarna, in cursief, de overwegende
mening van de boekencommissie.
Hamnet | Maggie O’Farrell
In oktober starten we met het dit aangrijpende verhaal, geïnspireerd op
het leven van de zoon van William Shakespeare. Het is het verhaal van
een zoon van een handschoenenmaker die zijn hart volgt en zijn vaders
regels aan zijn laars lapt, het verhaal van de vrouw voor wie hij valt, en
hun familie. Een verhaal over moed, verdriet en liefde.
“Het is echt smullen geblazen met deze aangrijpende, zinnelijke en
meeslepende roman. Het verhaal van de vlo die de pest van Alexandrië
naar Judith brengt is zo geweldig geschreven! Een boek dat je iedere
lezer/leeskring gunt.”
Omstandigheden | Koos van Zomeren
In Omstandigheden verkent de ex-boekhandelaar Ronald Walraven zijn
verleden, heden en toekomst. Een roman over vaderschap, teloorgang,
ouder worden en de dood. Dat klinkt treurig, maar dat is het niet. Het is
een meanderende roman, waarin de hoofdpersoon door zijn geliefde
Alpen zwerft, eindeloos zijn wandelkaarten bestudeert, een hond met
een zwak hart onder zijn hoede neemt en met humor ratelt over ouder
worden.
“Eerlijk, onopgesmukt, terloops. Originele formuleringen om klein en
groter alledaags leed te verwoorden en de personages goed te leren
kennen. En het gáát ergens over, met humor en leesplezier en veel ruimte voor
herkenning en nabeschouwing!”

Het leven speelt met mij | David Grossman
Dit boek is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Eva Panic
Nahir, een joodse vrouw geboren in Kroatië. Zonder Grossman te
kennen neemt zij contact met hem op en vertelt hem haar verhaal.
Dat resulteert in een 20 jaar durende vriendschap, tot aan haar dood
in 2015. Het boek gaat over een joodse moeder in Kroatië die haar
dochter achterlaat om haar Servische man, haar grote liefde, die in
de Joegoslavische oorlog verdwenen is, te zoeken. Het gaat erover
hoe moeder en dochter en inmiddels ook een kleindochter, elkaar
weer vinden en vrede sluiten.
“Een schitterend boek. Drie vrouwen nemen na een halve eeuw ruzie en onbegrip een
drastisch besluit. Het is een prachtig beschreven verhaal, de pijn, elkaar liefhebben,
vriendschap.”

Wij zijn licht | Gerda Blees
Genomineerd voor de Libris lieratuurprijs én won de Grote
Boekhandelsprijs 2021. Het vertelt op zeer originele wijze het verhaal
van een woongroep die besloot te stoppen met eten. Gebaseerd op
waargebeurde feiten.
“Wow! Je wordt meteen het boek ingezogen. Boeiend vanaf pagina 1.
Aparte, originele, geestige aanpak. Goede spanningsopbouw. In één
adem uitgelezen. Leesplezier!”

De selectiecommissie met vertegenwoordigers van leeskringen uit Groningen, Drenthe en
Overijssel hanteert onderstaande criteria. Het moeten boeken zijn die:
leesplezier geven
veel discussiestof bevatten
literair zijn
van tenminste twee Nederlandstalige auteurs, indien mogelijk
geen thema bevatten dat al kort geleden aan de orde is geweest
niet een verhalenbundel zijn i.v.m. de diversiteit aan thematiek
actueel zijn of juist een klassieker zijn
waarvan de auteurs niet in de laatste (+ ) 10 jaren op de lijst zijn voorgekomen
niet alle vier te dik of te dun zijn
niet te duur zijn tenzij gecompenseerd door goedkopere

