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Christiaan Weijts won met zijn debuut,
Art. 285b, onder meer de prestigieuze
Anton Wachterprijs, en werd voor nog
eens vijf genomineerd. Op 2 oktober
verschijnt zijn tweede boek, Via
Cappello 23. Een gesprek over kunst,
internet, authenticiteit en de druk van
een tweede boek.

arnon grunBerg
ScHrIjFt onZe ooM

‘Indringend, boeiend en meeslepend (…)
Een echte pageturner.’
pag

Door Roel Weerheijm
Je hebt nu twee boeken geschreven, dus
je hebt een oeuvre. Wat zijn de overeenkomende, Weijtsiaanse motieven?
‘In beide boeken probeer ik een brug te
slaan tussen de hoge en lage cultuur. In
Art. 285b zijn dat de werelden van enerzijds de gecultiveerde, hoogstaande klassieke muziek en anderzijds de donkere
wereld van peepshows en porno. In Via
Cappello 23 verbind ik de kunstwereld,
net als de klassieke muziek hoogstaand
en gecultiveerd, met het internet,
eveneens een duistere, grillige wereld.
Grappige overeenkomst is natuurlijk dat
in beide titels een cijfer voorkomt – en
een femme fatale.’
Hoe komt die duistere kant van het
internet in het boek naar voren?
‘De hoofdpersoon is een kunsthistoricus
die in de problemen komt als filmpjes,
die hij van een van zijn leerlingen
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THEMA: KINDERbOEKENwEEK

‘LeeuW, kurk In je
kont . rIjMt nIet,
dIcHt WeL .’

Acht pagina’s over kinderboeken en
een interview met Frank Groothof
gemaakt heeft, op internet terechtkomen. Dat is een actueel gegeven: iedereen kent websites als www.youtube.
com, waar iedereen filmpjes van zichzelf
en elkaar plaatst. Mensen worden uitgedaagd te spelen met hun identiteit.
Tegelijkertijd is er een sterke drang naar
authenticiteit.

Tussen leven en kunst –
en omgekeerd

Op televisie zie je dat: programma’s gaan
uit de studio’s, uit de gelikte sfeer van
presentatoren. De mensen thuis spelen
een grotere rol. Onbekende Nederlanders
die bekend worden, aan De Gouden Kooi
deelnemen. Dat levert authentieke beelden op, individuen worden belangrijk.’
Een zoektocht naar authenticiteit?
‘Die zoektocht is de kern van Via
Cappello 23. Maar dat speelt niet alleen
rond die websites, ook in een andere

>>> verder op pag 3

Door Evi Husson

De foto van Faye Finsbury gaat over de
relatie tussen leven en kunst. Over de
negentienjarige Maria uit Dordrecht,
die in Londen een toneelopleiding
volgt en stilaan de greep op haar
bestaan verliest. ‘De kunst er niet
altijd op uit om het leven mooier te
maken.’
Waar gaat het mis?
‘Maria heeft pech. Rosie, een vriendin,
laat haar kennismaken met de harde

>>> verder op pag 3
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‘Ik heb de Zwarte Zee achter me gelaten, met een
goudkleurige zilte huid en warrig haar dat is
opgelicht door de zon (…)’ - De trein naar Triëst 15 >>>
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Wat een Land

dWaaLSpoor

Driek van Wissen,
Dichter des Vaderlands,
geeft een inburgeringscursus
voor jongeren.

Dwaalspoor van Loes den
Hollander ligt vanaf 6 oktober
in de winkel. En Koud Hart
van Tess Gerritsen dan?
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U ziet hier de auteur Christiaan weijts en
onze dichter/redacteur Roel weerheijm.
we vinden dat er een gelijkenis tussen
beiden is. Identificatie is dat, vereenzelviging. Zoals een lezer met een boek of een
romanfiguur. De komende weken valt er
enorm veel te vereenzelvigen, want er
zijn veel nieuwe boeken verschenen en
er volgen nog heel wat meer. In een brief
aan de redactie werd geschreven dat de
Boekenkrant te weinig kritisch is. we
herhalen maar weer eens dat de keuze van
boeken onze eigen en authentieke vorm
van kritiek is. we identificeren ons met
onze keuze en die van uw boekhandelaar.
Voor de kritische klank kan er natuurlijk
altijd een scheutje azijn bij de inkt. Die
weijts en weerheijm lijken wel érg op
elkaar. weinig kritisch. weinig origineel.
Siebe Huizinga, hoofdredacteur
P.S. wilt u Christiaan en Roel in het groot
zien, ga dan naar www.boekenkrant.com
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De boekenkrant is een uitgave van
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losse deleN

Eervolle vermeldingen Anton
Wachterprijs 2008

De vakjury van de Anton wachterprijs maakt drie eervolle vermeldingen bekend. Het
betreft Ziekzoekers van Anne-Gine Goemans, Begeerte heeft ons aangeraakt van bert
Natter en Drie van Maarten Schinkel. De drie eervolle vermeldingen vormen tevens
de lijst van genomineerden. De winnaar wordt op korte termijn bekend gemaakt.
De vakjury bestaat uit onder anderen Maarten ‘t Hart, Joke Linders, w.A.M. de Moor
en Martin Ros. www.antonwachterprijs.nl

tIteLgevecHt

BooS op BoL

Uitgeverij Lemniscaat is boos op bol.com, omdat veel van haar boeken niet meer via
de online winkel zijn te bestellen. Niet leverbaar. Reden zou zijn dat bol.com grote
kortingen eist, die Lemniscaat niet kan of wil geven. ‘Dit komt in feite neer op een
boycot van Lemniscaatboeken,’ zegt de uitgever. ‘Chantage’. www.boekenkrant.com

Foto: Eduard Wiener

U ziet hier…

Ld

Heeft u opmerkelijke feiten of bijzondere
wetenswaardigheden rondom boeken te
melden? Wilde u altijd al een boze brief
schrijven, maar wist u niet aan wie?
Losse delen plaatst niet alles,
maar ontvangt wel graag uw post.
redactie@boekenkrant.com.

Mededeling van het L.H.
Wienergenootschap
Op woensdag 15 oktober om 20.00 uur spreekt de schrijver
L.H. wiener bij de Volksuniversiteit van Haarlem. Onderwerp
is Eindelijk volstrekt alleen. bij dezelfde Volksuniversiteit verzorgt wiener op latere momenten drie “lessen” onder de titel
Three Novels: Catcher in the Rye van J.D. Salinger; 1984 van
G. Orwell en Disgrace van J.M. Coetzee. Dit was een mededeling van het L.H. wienergenootschap.

nS puBLIekSprIjS 2008

En de genomineerden van de NS Publieksprijs 2008 zíjn: Simone
van der Vlugt (Blauw water), Kader Abdolah (De boodschapper en
de Koran), Arthur Japin (De overgave), Pim van Lommel (Eindeloos
bewustzijn), Maria Mosterd (Echte mannen eten geen kaas), Leon de
winter (Het recht op terugkeer). Tot en met donderdag 23 oktober kunt
u stemmen via www.nspublieksprijs.nl. Op dinsdag 28 oktober wordt
het winnende boek bekendgemaakt.

AKO Literatuurprijs 2008
De shortlist voor de AKO Literatuurprijs 2008 is bekendgemaakt. Opvallend is de
voorkeur van de jury voor non-fictie (3 van de 6 boeken). Op 3 november wordt de
winnaar bekendgemaakt in Pauw en Witteman. In de weken voorafgaand aan de
prijsuitreiking zijn alle auteurs te gast in dit programma. Aan de prijs is een geldbedrag van € 50.000,- verbonden. De genomineerden zijn: Leon de winter (Het recht
op terugkeer), Doeschka Meijsing (Over de liefde), Tomas Lieske (Dünya), Machiel
bosman (Elisabeth de Flines), Chris de Stoop (Het complot van België), bianca Stigter
(Ontsproten Picasso).

LIteraIr redacteur

De Boekenkrant verwelkomt Roel weerheijm als literair redacteur.
Hij was eerder parttime medewerker op de groenteafdeling bij
Konmar en versmedewerker bij Albert Heijn. Zijn gedichtencyclus
Dodenboom werd gepubliceerd in het Vlaams literair tijdschrift
Digther. www.boekenkrant.com

Japi uit Nescio’s De Uitvreter
populairste romanpersonage

Bestseller top-5
Week 38, oktober 2008

1 Elizabeth Gilbert Eten, bidden, beminnen
cargO - € 12,50

De schrijfster was dertig
en had alles wat ze wilde.
Toch laat ze alles achter
zich om een jaar over de
wereld te reizen. Haar
verslag.
2 Karin Kuiper Je mag mij altijd bellen
lannOO - € 14,95

De weduwe van Karel
Glastra van Loon vertelt
over de eerste 1001 dagen
van rouw en verwerking
na het overlijden van
haar man.
3 Maria Mosterd - Echte
mannen eten geen kaas
van gennep - € 14,95

Maria stond vier jaar lang
onder invloed van een
loverboy. Haar verhaal.
Genomineerd voor de NS
Publieksprijs 2008.
4 Karin Slaughter Versplinterd
cargO - € 19,90

Als Abigail op een middag
onverwachts thuis komt,
verandert haar leven in
een nachtmerrie.
5 Sophie van der Stap Meisje met negen pruiken
prOmetheuS - € 10,00

Sophie (23) hoorde in
2005 dat ze kanker had.
Ze beschrijft de 54 weken
van haar behandeling.
Autobiografische roman.
De boekenkrant geeft een overzicht van de 5 meest verkochte boeken in de
eerste week van de maand van uitgave van de krant.
bron: Stichting CPNb. De Stichting CPNb stelt De bestseller 60 samen op
basis van de wekelijkse boekmonitor van de Koninklijke Vereniging van
het boekenvak/Stichting Speurwerk, waarin de verkoopgegevens worden
bijeengebracht van meer dan 350 Nederlandse boekwinkels.

Het Letterkundig Museum in Den Haag hield tijdens zijn jaarlijkse Vriendendag een verkiezing over het populairste romanpersonage. Uit een lijst van 100 personages werd een top 10
samengesteld. Japi stak met kop en schouders boven de andere
kanshebbers uit. De Uitvreter is één van het beroemde trio
‘Titaantjes/De Uitvreter/Dichtertje’, door Nescio aan het
begin van de 20e eeuw geschreven. Het beschrijft de levensstijl
van Japi, een man die bohemien wil zijn, maar vooral als
profiteur leeft.
Illustrator: Mark Van Den Anker
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Literatuur van de Lage Landen en
alles wat daarboven ligt. Hedendaagse
boeken en, zo het uitkomt, ook
klassieke kost.

lIteratuur
1

wereld die in het boek beschreven
wordt, de kunstwereld, vindt de
zoektocht plaats. In de Renaissance
gebruikte een schilder voor zijn schilderijen meerdere modellen. Van al die
vrouwen nam hij dan het mooiste over,
om zo een vrouw met mythologische
schoonheid te schilderen. Maar wat is

Maar je moet als schrijver het verhaal
nooit te dicht bij jezelf zoeken, dan
wordt het erg moeilijk om je emotie
erbuiten te houden en het voor de lezer
begrijpelijk te maken. Ik heb het grootste gedeelte van Art. 285b daarom in de
derde persoon geschreven.’

‘Je moet als schrijver het verhaal nooit
te dicht bij jezelf zoeken.’
de identiteit, de authenticiteit, van die
vrouw? Titiaan gebruikte voor het eerst
één enkel model, en wist die authenticiteit daardoor beter vast te leggen. De
vrouwen op zijn schilderijen werden
persoonlijker.’
Hoe speelt de titel, een adres, hier
een rol in?
‘Het verhaal speelt in Venetië, maar
de Via Cappello ligt in Verona. In
Shakespeare’s Romeo en Julia speelt de
beroemde balkonscène zich op nummer
23 af. Het gebouw op nummer 23 heeft
oorspronkelijk echter helemaal geen
balkon, dat hebben ze daar later alsnog
neergehangen. Er is dus niets authentieks aan, maar mensen zoeken daar
toch naar. Massa’s toeristen en stelletjes schrijven hun namen en hartjes op
de muur, stoppen briefjes in de spleten.
Fictie heeft feit daar echt overwonnen.’

recenSIe

Onze oom
door Roel Weerheijm

Na het relletje
dat Grunberg
en A.F.Th van
der Heijden
vorig jaar uitvochten, trok
Grunberg zich
terug uit het
openbare en
literaire leven
in Nederland.
Zijn productiviteit leidt er
niet onder. Onlangs verscheen Onze oom.
Onze oom is zelfs voor Grunbergs begrippen een bijzonder dik boek. De verhaallijn
blijft desondanks slank: Anthony, majoor
in het leger, moet ’s nachts een woonhuis

Er wordt wel eens gezegd dat het schrijven
van een tweede boek het moeilijkst is…
‘Daar zit zeker een waarheid in. Voor
schrijvers die geruisloos gedebuteerd
zijn en dan met een tweede boek moeten
komen, is het moeilijk. Maar ook als je
debuut succes heeft gehad, moet je wat
laten zien met je tweede boek. Ik voel
het als een steun.’

de verhaallijn, het verhaal voortstuwend,
de lezer meevoerend. Nooit wijkt hij ver
af. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige
eigenschappen die hij perfect combineert.
Het maakt het verhaal indringend en de
personages inhoudelijk en boeiend.
Grunbergs boeken kennen nooit ingewikkelde plots, maar zijn desondanks meeslepend. In Onze oom manifesteert het
plot zich op drie niveaus. Feitelijk ligt de
kern al besloten in de openingszin: “De
moordenaar van Lina Siñani Huanca’s
ouders kon zelf geen kinderen krijgen,
daarom besloot hij Lina Siñani Huanca
te adopteren.” De interesse is gewekt,
de aandacht gevestigd op wat komen
gaat. Vervolgens ontvouwt zich, lang-

In dit nummer kijken auteurs, vrienden, bekenden en collega’s terug op dit oeuvre
en op de schrijver ervan.
‘Karel (uit de verte, gedempt): Ik zoek een haak! (Na enig gerommel komt hij de
kamer weer in met een electrische boor en een haak).
Klaartje (laat het touw weer vallen, loopt op hem toe en pakt de boor vast): Doe niet
zo krankzinnig asjeblieft! Beheers je een beetje!’ Nieuw werk van J.J. Voskuil, het

arnOn grunberg, Onze OOm,

uitgeveriJ lebOWSki, iSbn 9789048801336
(€ 19,90)

advertentie

TIRADE 424 jaargang 52 Nr 3 september 2008

J.J. Voskuil (1926-2008) liet een groot, aansprekend en veelbesproken oeuvre na.

zaam en snel tegelijk, het verhaal. In een
paar passages, hooguit tien tot twintig
pagina’s lang, vinden de enkele essentiële
gebeurtenissen plaats waar de plot op
leunt. Maar Grunberg gebruikt honderden pagina’s om de plot volledig uit te
werken. Grunberg laat veel impliciet. Hij
schrijft beklemmend, dicht op de huid.
beelden worden opgeroepen terwijl ze
niet beschreven staan, zoals de omgeving
waar het verhaal zich afspeelt. Het volgt
allemaal uit de zinderende schrijfstijl, een
van de sterkste punten van Onze oom.
De prijzenkast van Grunberg wordt waarschijnlijk weer aangevuld.

TIRADE 424 / 2008 Nr 3
424 TIRADE / 2008 Nr 3

Art. 285b was deels een succes omdat het
boek op een autobiografisch gegeven
stoelt. Hoe verklaar je dat?
‘Een autobiografisch element heeft,
denk ik, ook weer te maken met die
hang naar authenticiteit. Een “waargebeurd” verhaal, in plaats van een
verzonnen verhaal. Ik ben in Art. 285b
nauwkeurig bij mijn eigen zaak gebleven.
Zo zijn de brieven, de parketnummers en
dergelijke letterlijk overgenomen.

Heb je na het succes van Art. 285b
druk ervaren bij het schrijven van Via
Cappello 23?
‘Niet tijdens het schrijven. Dan ben ik
altijd geconcentreerd bezig in het schrijfproces en denk ik niet aan het succes of
aan de moeilijkheid een veelgeprezen
debuut te moeten overtreffen.’

Foto: Bob Bronshoff

>>> vervoLg van pag

toneelstuk Mensenkinderen volledig afgedrukt in deze Tirade.
‘Op donderdagmorgen 28 februari van dit jaar aten we gembergebakjes van Taartman.
Han dronk anijsmelk, Lousje koffie, ik rooibosthee. Dibbes lag uitgestrekt op de mat.’
Detlev van Heest beschrijft een conversatie ten huize van de Voskuils.

chriStiaan WeiJtS, via cappellO 23, uitgeveriJ
Jaap Blansjaar, Jelle Folkeringa, Gemma Nefkens, Wouter van Oorschot,

arbeiderSperS,
iSbn 9789029566988 (€18,95)
Benjamin del Canho en Rob Fassaert beschrijven Voskuil van zeer nabij.

‘Ik begin steeds meer op Maarten Koning te lijken’ aldus Gerbrand Bakker

De Weijtse blik, zie ook
Arjan Peters en J.J. Voskuil ontmoetten elkaar enkele keren voor interviews:
http://weijts.blogspot.com
‘Nu is mijn vraag of u vlees eet, of vis.’
op zijn weblog.

Dirk Schümer ‘Als Amerikaner wäre Voskuil gewiss für den Nobelpreis vorgeschlagen worden, aber als Amerikaner hätte er dieses abgründige, erschütternde
und zugleich urkomische Opus magnum aus der Welt der Geisteswissenschaften
eben auch nicht schreiben können.’

inAnton
omde‘verdachte
individuen’
tefilmarresteGoede tekende Voskuils
verhaal op over de
die er nooit kwam, terwijl
Jeroen van Kan Frans Weisz ondervroeg over de verfilming van Bij nader inzien.
ren.
Zijn korporaal maakt een kolossale
‘Dat vraagt om rekenschap.’ Frida Vogels in correspondentie over Het Bureau.
inschattingsfout
en schiet hen ter plekke
Verder op www.tirade.nu 1985: Hanny Michaelis over Bij nader inzien, verder
dood.
Lina, een klein meisje, wordt door
Tirades van november ’67, juni ’80, juni ’62, september ’82.
Anthony elders in een huis gevonden.
Later dit jaar te verschijnen:
Hij
en zijn vrouw kunnen geen kinderen
425 ‘koffernummer’. De redactie kocht koffers op die nooit zijn opgehaald
krijgen.
besluit
Lina
op Schiphol Anthony
en vroeg aan verschillende
schrijvers
om als
een dochter
te schrijven over wat ze in zo’n koffer aantroffen.
tebijdrage
adopteren,
als
cadeau
aan
zijn
vrouw.
426 ‘polemisch nummer’. Spijkerharde polemieken en fijngevoelige
kunnen
1 oktober.
Net
alsessays
Tirza
is worden
Onzeingestuurd
oom tot
een
echte pageturner, zij het om verschillende redenen:
Tirza kende een sterke spanning in het
verhaal die tot een dramatische climax
leidde. Onze oom is wellicht minder spannend, maar zeer boeiend in de uitwerking
van de levensloop van zowel Anthony als
Lina. Hun ontmoeting is toevallig, maar
heeft voor beide verstrekkende gevolgen.
Grunberg beheerst een opvallende
eigenschap. Enerzijds wijdt hij breed
uit, bewandelt hij zijpaden, laat hij de
hoofdpersoon fantaseren en dist deze
allerhande interessante feitjes uit zijn
leven op, die hem een extra dimensie
geven. Anderzijds volgt Grunberg trouw

Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.Boekenkrant.com

J.J. Voskuil 1926 - 2008
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alles wat daarboven ligt. Hedendaagse
boeken en, zo het uitkomt, ook
klassieke kost.
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Lady Di en de
verwildering

Als zijn vriendin
Marcella zelf
zelfmoord pleegt,
LADY DI EN DE
valt Fons Spillijn
VERWILDERING
ten prooi aan een
ROMAN
‘verwildering’.
Op een tennis
tennisbaan in Parijs
ontmoet hij een
man die diezelfde
HANS DEKKERS
vernacht nog ver
ongelukt en de
chauffeur van
prinses Diana blijkt te zijn geweest. Hij
raakt geobsedeerd door de complotgedachte. Zoals Hans Dekkers, de schrijver
zelf?
Lady Di in een rijdende auto, geflitst
door paparazzi. Opvallend omslag zo’n
sensatiefoto…
‘Ja, vooral inderdaad omdat Diana in
de auto zit. Een motief in de roman is
autorijden en snelheid. Het hele verhaal
ademt snelheid.’
Als miljoenen andere mensen ben je
natuurlijk gefascineerd door Diana en de
omstandigheden rond haar dood...
‘Ik heb persoonlijk niets met Diana, Fons
Spillijn, de hoofdpersoon, wel.

wel vind ik het verschijnsel boeiend
dat zo veel mensen haar aanbaden en
aanbidden. De collectieve rouw na haar
dood vond ik fascinerend en verwarrend.
De invloed van dit soort moderne iconen
op massa’s mensen is misschien wel verontrustend.’
De echte fascinatie lijkt gezien de roman
in de complottheorie te liggen…
‘Complottheorieën hebben vaak de
schijn van goedkope sensatieverhalen.
Ze fascineren me, want ze bezitten een
subversieve kracht. Ze twijfelen aan de
officiële lezingen van gebeurtenissen.
De verhalen waarmee officiële instanties en onderzoeksgroepen komen,
worden gewantrouwd en er wordt een
alternatief geboden. Persoonlijk denk ik
dat de meeste complottheorieën vergezocht zijn en ‘de feiten’ verdraaien of op
een vernuftige wijze zo ordenen dat ze
geloofwaardig lijken.’
Zoals de schrijver dat ook doet: een
plottheorie. Je denkt zoals je hoofdpersoon vanuit een complot?
‘Het begint eerder met een visioen...
Dat visioen is telkens anders: een idee,
een persoon, een gebeurtenis. Ik kan
niet “zomaar” beginnen met een tekst,

cLaSSIc corner
de koeLe MInnaar

)VHP$MBVT%FLPFMFNJOOBBS

De koele minnaar (1956), verhaalt over Edward, die de
Italiaanse actrice Jia ontmoet. De twee krijgen een verhouding, maar ze worden gegijzeld door hun onzekerheid.
Daardoor dreigt hun relatie, in plaats van hartstochtelijk,
kil en afstandelijk te worden en te mislukken. De schijn
ophouden en het verbergen van de eigen emoties spelen
een funeste rol in de relatie.

Je zweert niet bij een schema?
‘Zoals Thomas Rosenboom dat doet, met
die nauwkeurig uitgewerkte plannen?
Nee, dat is niet mijn manier van werken.
Hij kan dat heel goed, maar ik begin
graag vanuit een smallere basis. Als ik
halverwege mijn verhaal ben, begin ik
wel een schema uit te schrijven met de
personages en de verhaallijnen, maar
ook niet als dwangbuis.’
Als het uiteindelijk maar klopt.
‘boeken en complottheorieën bieden een
samenhangend antwoord en dat is heel
bevredigend. we houden van complottheorieën, want ze stellen ons gerust.’
En wat is de verhaallijn in je
schrijverschap?
‘Dat is dat ik er niet zo mee bezig ben of
ik nou een grote, belangrijke schrijver
wil zijn. Ik ben niet bekend, geen bestsellerschrijver, maar ik schrijf ondertussen gewoon door aan mijn oeuvre.’
En als de roem komt?
‘Dat zou mooi zijn. Het winnen van
een prijs, of het schrijven van een veelverkopend boek. Het zou goed kunnen
zijn voor de voortgang. Aan de andere
kant.... Oudere schrijvers die verzuurd
en gefrustreerd raken door gebrek aan
erkenning, en dan heel cynisch gaan
schrijven, zo’n levenshouding spreekt
mij zeker niet aan.’
Zo’n houding lijkt ook ver weg, gezien de
voorstelling op www.marcella.nu.
‘Marcella heeft zelfmoord gepleegd en
de hoofdpersoon komt in een diep dal
terecht. Zo diep dat het uitmondt in een
hallucinatoire kroegentocht, waarbij hij
de as van Marcella met zich meezeult.
Ik heb een eigen song geschreven, die ik
zelf heb ingezongen. De tragiek verdient
een lied.’
Kijk en beluister Hans Dekkers via
www.marcella.nu, www.boekenkrant.
com en www.boekenkrant.tv

hugO clauS, de kOele minnaar, uitgeveriJ de bezige biJ,

hanS dekkerS, lady di en de verWildering,

iSbn 978 90 234 2879 4 (€ 7,50)

uitgeveriJ cOntact, iSbn 978 90 254 2803 7 (€ 19,95)

verLoren ILLuSIeS

Verloren illusies, voor het eerst verschenen in 1843, toont
een levendig beeld van de Franse vroege negentiende eeuw.
Tegelijkertijd beschrijft balzac aspecten van de literaire
wereld zoals het er toen, en nu eigenlijk nog steeds, aan toe
ging, zoals de stamcafé’s van de literaire wereld en de concurrentiestrijd tussen schrijvers en uitgevers onderling.
hOnOré de balzac, verlOren illuSieS, uitgeveriJ van OOrSchOt,
iSbn 978 90 282 4247 0 (€ 20,-)

een LandIngSpogIng op
neWFoundLand

In Een landingspoging op Newfoundland uit 1957 komen
de klassieke thema’s uit Hermans’ oeuvre bijeen: mislukking en misantropie, in een genadeloos scherp beeld van
Nederland. De personages uit de verhalen kennen een
gebrek aan contact en vertrouwen in elkaar. Ellendige
gebeurtenissen en misverstanden zijn het gevolg.
W.f. hermanS, een landingSpOging Op neWfOundland,
uitgeveriJ van OOrSchOt, iSbn 978 90 282 4250 0 (€ 12,50)
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uit de losse pols. Ook in mijn gedichten
werkt dat zo. De meeste schrijf ik in
cycli. Per cyclus heb ik een apart visioen. Ik weet daardoor van tevoren niet
hoe iets precies zal lopen. Tijdens het
schrijven kan het verhaal nog weleens
wijzigen.’

nIeuW verScHenen
Het avontuur
van IkS en eI

Iks en Ei zijn twee
eenvoudige, onpersoonlijke figuren:
de een is ondernemer, de ander
bedient een machine. Samen wonen
ze op een te kleine
kamer en verlangen ze naar liefde
met de tweelingzussen Zus en Zo. De liefde mislukt en
op een dag besluiten ze het avontuur
op te zoeken.
remcO campert, het avOntuur van ikS en
ei, uitgeveriJ de bezige biJ,
iSbn 978 90 234 2883 1 (€ 13,90)

Ik Ben je vrIend

Tijdens een bezoek
aan een wegrestaurant, op een warme
zomerdag, kruisen
zich de levens van
een aantal mensen
die niets met elkaar
te maken hebben.
De hoofdpersonen zijn anderen
behulpzaam, hoe
merkwaardig hun behoeftes ook kunnen zijn. Zo helpen zij de hulpelozen.
gerard van emmerik, ik ben Je vriend,
uitgeveriJ nieuW amSterdam,
iSbn 978 90 468 0425 4 (€ 16,50)

SueZkade

Een schatrijke,
maar eenzame
jongen uit Den
Haag besluit het
roer om te gooien.
Hij wordt leraar
Frans aan een
gymnasium. Hij
is een opvallende
verschijning, maar
hoewel hij het aanvankelijk goed doet, raakt hij steeds
meer geïsoleerd. Tegelijkertijd voelt
hij een ongeoorloofde liefde voor een
leerlinge.
Jan Siebelink, Suezkade, uitgeveriJ de

bezige biJ, iSbn 978 90 234 3702 4 (€ 24,90)

doSSIer

Adriaan Jaeggi

O

p 10 juni 2008 overleed
Adriaan Jaeggi op 45-jarige
leeftijd. Hij begon zijn literaire carrière als redacteur van
Propria Cures en was daarna werkzaam
als redacteur van Uitgeverij Thomas Rap,
vanaf 1999 bij De bezige bij. In 1995 debuteerde hij met De tol van de roem. bij het
bredere publiek was hij bekend als de
eerste stadsdichter van Amsterdam. Zijn
oeuvre is niet groot, maar indrukwekkend goed. Uit dat oeuvre verschijnt in
oktober een herdruk van zijn geprezen
boek Held van beroep, bekroond met de
Halewijnprijs en genomineerd voor de
AKO- en Libris Literatuurprijzen.

adriaan Jaeggi, held van berOep,
uitgeveriJ nieuW amSterdam

‘Ik heb voor het eerst sinds lange tijd
weer een boek in één adem uitgelezen
– en dat wil heel wat zeggen voor een
zeventigjarige.’ Remco Campert
‘Een teder boek, Held van beroep,
doordrongen van een aangename
melancholie. Nooit werd het blauw
van zwembaden mooier beschreven.’
Tommy Wieringa

Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.Boekenkrant.com
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tuSSen Leven en kunSt – en oMgekeerd

kant van het leven. Ze toont Maria armzalige achterbuurten waar niemand nog
omkijkt naar lijmsnuivers of verkrachte
meisjes. En ze toont de harde kant van
de kunst: experimenteel theater in
aftandse koude panden. Het voelt sterk,
het is voor Maria de waarheid van het
leven. Maar kunst heeft niet altijd het

Dickensland: donkere, verlaten pakhuizen, een kille en troosteloze omgeving.
En dat vond ik een mooi thema voor het
boek. Een behoorlijk melancholieke constatering dat alles verdwijnt. Veel mensen zitten met de vraag: waar leef ik
voor? Als je nog zo jong bent als Maria,
kan die vraag heel groot worden, en

‘Kunst is iets stevigs en echt, het leven niet,
dat is iets vaags dat verstrijkt.’
beste met het leven voor. Kunst kan ook
op een meedogenloze manier gebruik
maken van het bestaan.’

dan is de kunst een geweldig antwoord.
Kunst is iets stevigs en echt, het leven
niet, dat is iets vaags dat verstrijkt.’

Waarom Londen?
‘In de jaren 70 was Londen een vuile
stad waar je in kon verdrinken.
De zuidoever van de Theems was

Hoe breng je kunst en leven in je boek
bijeen?
‘Schrijvers als Shakespeare heb ik in
het boek gebracht om de vermenging

van leven en kunst vorm te geven. De
literaire cultuur die Maria leert kennen
tijdens haar toneelopleiding in Londen
wordt in het boek gebruikt als kleine
commentaren op het bestaan. want daar
is de kunst wel weer heel goed in. De
foto van Faye Finsbury bestaat uit een
voortdurende uitwisseling van kunst en
leven, leven en kunst.’
Leven en kunst: onlosmakelijk?
‘De kunst heeft het leven nodig om
gemaakt te worden en kunstenaars
maken gebruik van het leven om creatief te zijn. Faye, een andere vriendin
van Maria, is een sterk voorbeeld van
een kunstenaar die het leven naar haar
hand kan zetten. bij haar gaat het heel
ver. Ik geloof wel dat het in werkelijkheid zo kan zijn, dat de kunst helemaal
teert op het leven. In elk geval is de

kunst er zeker niet altijd op uit om het
leven mooier te maken.’
(Mariëtte Haveman is uitgever /
hoofdredacteur van het tijdschrift
Kunstschrift
Kunstschrift)

mariëtte haveman, de fOtO van faye
finSbury, uitgeveriJ cOSSee,
iSbn 978 90 5936 200 0 (€ 19,90)

nIeuW verScHenen
vILa pouca

vISSer

gerrit kOmriJ, vila pOuca, uitgeveriJ de bezige biJ,

rOb van eSSen, viSSer, uitgeveriJ nieuW amSterdam,

In een wekelijkse column in NRC Handelsblad beschrijft
Gerrit Komrij het wel en wee van het kleine Portugese dorpje Vila Pouca da beira, waar hij al sinds 1984 woont. Komrij
is en blijft echter een buitenstaander. De ideale positie om
nuchter en ironisch over de gebeurtenissen te schrijven van
een gesloten gemeenschap, waar kleine incidenten breed
uitgemeten worden.
iSbn 978 90 234 2995 1 (€ 14,90)

Jacob Visser is docent geschiedenis. Zijn leven krijgt een vreemde
wending door een aantal gebeurtenissen, waarover hij geen controle heeft. Zijn eerste dochter is overleden, de relatie met zijn vrouw is
beschadigd, zijn tweede dochter trouwt en hij wordt prompt de held
van een groep neonazi’s na een ondoordachte opmerking in de les.
Een journalist, een oude vriend, wil hem kapot maken. Ondertussen
blijven de pijnlijke herinneringen aan zijn overleden dochter.
iSbn 978 90 468 0443 8 (€ 15,50)
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De trein naar Triëst van Domnica Rǎdulescu

Een indrukwekkende, ontroerende
liefdesroman tegen de achtergrond van
Ceauşescu’s dictatuur.
Roemenië : Nicolae Ceauşescu is aan de
macht. De jonge Mona Manoliu is verliefd op
Mihai, een geheimzinnige jongen. Ze brengt
veel tijd met hem door, genietend van de liefde.
Iedereen drukt haar op het hart voorzichtig te
zijn, want er wordt gefluisterd dat hij bij de
geheime politie zit.
Wanneer het dagelijks leven steeds meer onder
politieke druk komt te staan, bedenken Mona
en haar ouders een ontsnappingsplan voor haar.
Zonder afscheid te nemen, zelfs niet van Mihai,
verlaat ze haar land. Uiteindelijk komt ze in
Amerika terecht. Vele jaren later keert Mona
terug naar Roemenië, waar ze erachter komt
wat er van haar eerste grote liefde geworden is.

‘Charmant, levensecht, sensueel en
met scherpe observaties. Beschrijft
zowel de verschrikkingen van
het Ceauşescu-regime als Mona’s
tegenstrijdige ervaringen in Amerika.
Een sterke roman.’ Library Journal
‘Ik werd totaal meegesleept door
Domnica Rǎdulescu’s debuutroman.
Een onvergetelijk verhaal met
een nieuwe, verbazingwekkend
verfrissende, stijl.’  ,

Nu in de boekhandel | www.boekenwereld.com
Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.Boekenkrant.com
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RECENSIES ARTIKELEN EN BOEKEN OVER
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is dat de lichting ‘jonge’ schrijvers groter is dan men zou denken. Alkmaar
exporteert dus meer dan kaas, AZ en Rudi Carrell. De geschiedenis vanaf
de stadsrechten in 1254, het ontzet op 8 oktober 1573, de professionalisering
van Alkmaar ’54 en het stadsdichterschap van Joost Zwagerman lopen
als rode draad door dit rijke boek, aangevuld met een literaire route, met
ISBN 978-90-5429-271-5

cyaan magenta geel zwart

Barbara M. Veenman (Rotterdam, 1962)
is theologe en docent, en zong eerder
mee in de spraakmakende Nederlandse
première van Philip Glass’ gelijknamige opera over farao Echnaton.
Eerder verschenen van haar hand
historische romans over de farao’s
Echnaton en diens illustere zoon
Toetanchamon (Vergeten Farao) en
de vrouwelijke farao Hatsjepsoet.
In Het briesende Nijlpaard – Hofkroniek
van de Bevrijders van Egypte voert ze
haar lezers andermaal mee aan
de hand van een eeuwenoude briefwisseling op aanstekelijke wijze mee
langs de oevers van de Nijl.

dekker_oorlogs

fragmenten uit het drieluik van Pauline Bakker op het omslag.
Medewerkers aan het boek zijn in alfabetische volgorde:

mat laminaat

9 789054 292685

Wie Alkmaar zegt, denkt niet meteen aan grote schrijvers, maar opvallend

A

an de hand van het archief van de uitgeverij
9 789054 292715
en gesprekken met auteurs, vormgevers,
medewerkers en betrokkenen wordt een beeld geschetst van de kleine,
zelfstandige uitgeverij Conserve, van het prille, onzekere begin in de
nadagen van 1983 tot en met het jubileumjaar 2008.
In deze kwart eeuw kwamen en gingen bepaalde trends; sommige
concepten sloegen aan, andere stierven een zachte dood; gelegenheden
werden aangegrepen en kansen gemist – de geschiedenis van Conserve
laat zich lezen als het leven zelf. De enige constante factor is de persoon
van de uitgever, die als een spin in zijn web alles onder controle probeert
te houden.
Het wachten is nog op een roman met Kees de Bakker als hoofdpersoon, maar voorlopig moet dit non-fictiewerkje volstaan. Hierin komt
een beeld naar voren van een aimabele, soms eigenwijze man die door
zijn bevlogenheid grote indruk maakt. Dat zijn eenmanszaak alle stormen
van de afgelopen 25 jaar heeft overleefd, is eigenlijk al wapenfeit genoeg.
Een overzicht van het fonds dat in deze tijd werd opgebouwd, is achterin
het boek als bijlage opgenomen.
Dit levendige verslag van de veelbewogen geschiedenis van een kleine
uitgeverij wordt afgewisseld door enkel integrale interviews met schrijvers
van Conserve, zoals Hanny Alders, Henk ten Berge, Philip Freriks, Cynthia
Mc Leod, Peter d’Hamecourt en Ashe Stil.
Jacqueline Zirkzee (Leiden, 1960) historica en journaliste, debuteerde
bij uitgeverij Conserve met de epische roman Mykene, die zeer lovend
besproken werd in o.a. Trouw. Later verschenen Het boek van Tristan en
Isolde en de historische (avonturen)roman Het Heksenhuis, over heksen
en heksenvervolging in de zeventiende eeuw. Zij ontving voor beide
titels een beurs van het Fonds voor de Letteren.
mat laminaat
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veenman_nijlpaard

Maarten Asscher,
Kees de Bakker (samensteller), Arie
van den Berg,
Henk ten Berge,
H.C. ten Berge,
Joost Cox,
Hens Gottmer,
René Huigen,
Kees Komen,
Hans Koolwijk,
Marita Mathijsen,
Hubert van Onna,
Dick de Scally,
Marietje van Rossen,
Gerrit Valk,
Hans Visser,
Dirk van Weelden,
Gijs IJlander en
Frits David Zeiler.
Met speciale dank aan Alkmaarhistoricus Jan Visser.
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er gelegenheid van het 25-jarig bestaan van uitgeverij Conserve
weer een nieuw deel in de Hier…-reeks. Na de delen Hier scheen ’t
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bree_initiatief

is het paradijs niet verloren over Bergen aan Zee nu een bundel over Alkmaar.

Al meer dan honderd jaar zucht het noordelijke deel van Egypte onder de heerschappij
van de Hyksos, de ‘heersers van de vreemde
landen’. Vanuit het zuiden tracht de laatste
farao, Sequenenre, met de moed der wanhoop de laatste resten van zijn ooit zo trotse koninkrijk bijeen te houden. Dan,
op een dag, ontvangt hij een brief van de Hyksos-koning met
het verwijt dat de nijlpaarden in Sequenenre’s vijver wel erg
luidruchtig zijn, en hem ’s nachts regelmatig uit zijn slaap
houden. Zal Sequenenre de moed weten te vinden op te staan
tegen de brutale indringers en het evenwicht in de Twee
Landen weten te herstellen?
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‘Kinderen begrijpen vLaMMen
héél veel!’
Het thema van de Kinderboekenweek is
poëzie. Is poëzie moeilijk of makkelijk
voor kinderen?
‘Het is voor kinderen net zo makkelijk
of moeilijk als voor volwassenen. Jaap
Robben, een kennis van mij, heeft net
een prachtige dichtbundel voor kinderen
gemaakt. Ook voor kinderen hoeft het
niet te rijmen, maar gaat het om de
verbeelding.’

Kunnen volwassenen
iets leren van kindergedichten?
‘Ik denk dat volwassenen in die kinderpoëzie de wereld opnieuw
kunnen ontdekken.
Vaak zijn die gedichten
met humor en speels
geschreven. Volwassenen leren daardoor
de wereld weer op een andere manier te
zien.’

Foto’s Frank Groothof: Leendert Jansen

Snappen kinderen de wereld van volwassenen?
‘Die wereld is voor kinderen, denk ik, heel
verwarrend. want kinderen zijn eerlijk,
leergierig, enthousiast en nieuwsgierig.
Volwassenen zijn die dingen vaak al
kwijtgeraakt. De manier waarop volwassenen met elkaar omgaan is voor kinderen
dan ook onbegrijpelijk.’
Is het moeilijk wat je doet, grote opera’s
voor kinderen uitvoeren?
‘Kinderen hebben een groot voorstellingsvermogen en ze kunnen veel meer aan
dan volwassenen denken. Vaak houden
ze kinderen weg bij enge of zware dingen,
maar kinderen moeten daar juist mee kennis kunnen maken om te leren leven in
deze wereld. In mijn huidige voorstelling
komt zelfs een moord voor, maar als je dat
op een andere, indirecte manier uitlegt,
maak je het op alle niveaus duidelijk.’
Kan je zelf makkelijk in je rol kruipen?
‘Je moet het kind in jezelf zoeken, je echt
in de kinderwereld inleven. Die wereld
is heel anders dan de volwassen wereld.
Maar je moet kinderen zeker niet onderschatten, ze begrijpen al héél veel!’
frank grOOthOf, Sheherazade, uitgeveriJ
nieuW amSterdam, iSbn 978 90 468 0373 8 (€ 19,95)

wat doe je als je broer je 1700 euro in
handen duwt vlak voor de politie aanbelt? wat zeg je tegen een meisje als de
vlammen je uitslaan wanneer je haar
ziet? En hoe red je je opa als die zijn brandende woonboot binnengaat? Vlammen,
het Kinderboekenweekgeschenk 2008,
gaat over een heftige week uit het leven
van bo. Allemaal vragen spoken door zijn
hoofd. Hij moet daar iets op verzinnen en
dat lukt zo goed, dat het beter uitpakt dan
hij ooit had durven dromen.
Je krijgt het cadeau als je tijdens de
Kinderboekenweek (van 1 tot en met
11 oktober) voor ten minste € 10 aan
kinderboeken koopt.

MIjn MooISte Boek

WIStjedat . . .
Het thema van de Kinderboekenweek
is poëzie. Het motto is
ZINNENVERZINZIN. Het is de titel
van een gedicht dat Joke van Leeuwen
heeft geschreven speciaal voor de
Kinderboekenweek.

dIngentedoen
Tijdens de Kinderboekenweek zijn
er allemaal leuke dingen te doen.
Hier volgt een korte agenda.
Wil je meer weten, kijk dan op
www.kinderboekenweek.nl
27 SEPTEMbEr
Wat? Jet Boeke – Dikkie Dik
Waar? boekhandel Paagman,
Frederik Hendrikkade 217, Den Haag

>>> pag 13

vraagje
Zeven letters vormen samen een
woord. Stuur dat woord naar
redactie@boekenkrant.com en maak
kans op ‘De hand van de Meesterdief’,
het nieuwe boek van Thijs Goverde!

opLoSSIng vraagje
vraagje (1)…

Hoe heet de kakkerlak in Pluk van de
Petteflet (Annie M.G. Schmidt)
T. Zizi
V. Zozo
G. Zaza

ZInnenverZInZIn
n
door Joke van Leeuwen

Soms kun je zinnenverzinzin hebben: zin om de zinnen die zingen vanbinnen
naar buiten te spinnen als spinnen hun webben. Zodra je begint is er al een begin,
een zinnenvanbinnenverzinzinzin.

28 SEPTEMbEr
Wat? Charlotte Dematons
Waar? boekhandel Paagman,
Frederik Hendrikkade 217, Den Haag
30 SEPTEMbEr
Wat? Zinnenverzinzin –
Start expositie Joke van Leeuwen
Waar? CODA, Vosselmanstraat 290,
Apeldoorn
1 OKTObEr
Wat? Start expositie illustraties
Marit Törnqvist
Waar? Nijmeegse Kinderboekhandel,
Kannenmarkt 27, Nijmegen
Wat? Kinderkookcafé “Rijmsoep”
Waar? boekhandel Paagman, Frederik
Hendrikkade 217, Den Haag
Wat? Openingsfeest Kinderboekenweek
van Schijndel
Waar? bibliotheek, Steeg 9a, Schijndel
Wat? Openingsfeest Kinderboekenweek
van Vught
Waar? bibliotheek, Dorpsstraat 28,
Vught
Wat? Arend van Dam op bezoek
Waar? bouwman boeken, Hessenweg
168, De bilt
Wat? Voorstelling “Worteltjestaart”
van Annemarie van Bon
Waar? bibliotheek, begijnegang 2,
Venlo

Nee, dit is
niet Joke
van Leeu
Wie dit w
wen.
el is zie je
op pagin
a 13
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dIngentedoen
3 OKTObEr
Wat? Muis komt voorlezen bij
Bouwman Boeken!
Waar? bouwman boeken,
Hessenweg 168, De bilt
Wat? Maren Stoffels op bezoek in Tilburg
Waar? Tilburg
4 OKTObEr
Wat? Konijn Rikki op bezoek
Waar? Tilburg
Wat? Toon Tellegen speelt en vertelt
Waar? Paagman,
Frederik Hendrikkade 217, Den Haag
Wat? Poëzieworkshops
Waar? Arnhem
5 OKTObEr
Wat? Nijmeegs Kinderboekenfeest
Waar? Lindenberg Theater, Ridderstraat
23, Nijmegen
Wat? Lezing Ted van Lieshout
Waar? Maastricht
Wat? Open podium en wedstrijd
Waar? boekhandel Paagman,
Frederik Hendrikkade 217, Den Haag
Wat? Kinderboekenweekfeest
met diverse auteurs
Waar? Theater ‘De Nieuwe Vorst’,
willem II-straat 49, Tilburg
Wat? Kinderboekenweekfeest
Waar? Verkadefabriek,
boschdijkstraat 45, ’s-Hertogenbosch

Zie voor een compleet overzicht www.boekenkrant.com
7 OKTObEr
Wat? Informatie- en discussieavond
m.m.v. Anneke Scholtens en anderen
Waar? bibliotheek Scheemda,
Stationsstraat 11, Scheemda
Wat? Jet Boeke
Waar? Kinderbibliotheek de Presikhaaf,
Hisveltplein 21, Arnhem
8 OKTObEr
Wat? Dikkie Dik voorleesochtend
met Jet Boeke
Waar? Selexyz Adriaan Heinen,
Kerkstraat 27, ’s-Hertogenbosch
Wat? Voorleesmiddag met de Schuberts
Waar? bibliotheek Markiezenhof,
Steenbergsestraat 8, bergen Op Zoom
Wat? Driek van Wissen vertelt over
zijn nieuwe boek
Waar? Den Haag
Wat? Van rap tot griezelrijm
Waar? bibliotheek,
Dorpsstraat 28, Vught
Wat? Agent en Boef
Waar? Nijmeegse Kinderboekhandel,
Kannenmarkt 27, Nijmegen
Wat? Muzikale rijmmiddag met
muzikant Feico de Leeuw
Waar? Hoornse boekhandel,
Grote Noord 11, Hoorn
Wat? Sanne de Bakker met
‘Rapzinnen verzinnen’
Waar? Deventer

9 OKTObEr
WAT? Gitte Spee
Waar? Kinderboekwinkel De
Zevensprong, Nieuwlandstraat 37,
Tilburg
10 OKTObEr
Wat? Kinderboekendisco
Waar? Schijndel
11 OKTObEr
Wat? Marit Törnqvist en
Sjoerd Kuijper
Waar? Arnhemse Kinderboekwinkel,
weverstraat 26, Arnhem
Wat? Marit Törnqvist en Sjoerd Kuijper
Waar? Nijmeegse Kinderboekwinkel,
Kannenmarkt 27, Nijmegen
Wat? CODA Kinderboekenweekfeest 2008
Waar? Schouwburg Orpheus,
Churchillplein 1, Apeldoorn
Wat? Kern Koppen leert je rappen in Den
Haag
Waar? boekhandel Paagman,
Frederik Hendrikkade 217, Den Haag
12 OKTObEr
Wat? Edward van de Vendel leest voor
Waar? boekhandel Paagman, Frederik
Hendrikkade 217, Den Haag
Wat? Kees en Kasper van Kooten
Waar? boekhandel Paagman, Frederik
Hendrikkade 217, Den Haag

WIStjedat . . .
De Kinderboekenweek 2008 wordt
geopend met een Kinderboekenbal.
Dit feest is op dinsdag 30 september
in het Muziekgebouw aan ’t IJ in
Amsterdam. Je mag alleen komen
als je een uitnodiging hebt. (Hè, wat
flauw nou weer!) In elk geval zijn er
heel veel kinderboekenschrijvers.

Wat een Land!
‘In Groningen schiet men op noten,
heel Deventer is dol op koek
en men gooit in de Achterhoek
met ballen, maar die heten kloten.
In Alkmaar sjouwt men graag met kazen,
ringsteken is een Zeeuwse sport
en als het hartje winter wordt,
gaat Twente weer midwinterblazen.
In Urk danst men de klompendans
en net als in oeroude tijden
gaat men in Limburg paardjerijden
en trekt de kop af van een gans.’
uit: driek van WiSSen,
Wat een land!,
uitgeveriJ van gOOr,
iSbn 978 90 475 0724 6
(€7,95)

advertentie
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Thijs Goverde

De hand van de
meesterdief

nIeuWe Boeken
gone (verLaten)

De stad waar Sam
woont, blijkt van
de ene op de andere
dag in de greep van
een mysterieuze
bende, die iedereen
ouder dan vijftien
jaar laat verdwijnen. De stad moet
zich zien te redden
zonder volwassenen.
Aanvankelijk plunderen de jongeren
de winkels, op zoek naar spelletjes en
snoep, later wordt het hen serieuzer.
De stad is namelijk omsingeld door een
ondoordringbare barrière. Computers,
telefoons, TV en internet werken niet
meer. Een aantal kinderen krijgt bovennatuurlijke krachten, maar gebruiken
die niet altijd om de stad te redden. Sam
voert de stad aan in de strijd tegen de
bende. Maar de strijd moet zijn beslist
vóór hij zelf vijftien is…
michael grant, gOne (verlaten), uitgeveriJ

De hand van de meesterdief is het
derde deel van de meesterdiefserie.
De held Falco beleeft zijn laatste grote
en grappige avonturen. De schrijver
Thijs Goverde houdt ermee op. Au, dat
doet pijn!
Thijs, waarom zijn de avonturen van
Falco voorbij?
‘Voorbij? Ze beginnen pas. Ze zijn
natuurlijk niet voorbij, ik schrijf ze
alleen niet meer op!’
Pfoei, dat scheelt. Is het spannend?
‘Is het spannend om te schrijven? Ik
vond het spannend of alles bij elkaar
zou komen en zou kloppen. Er gebeurde
nogal veel in de eerste twee boeken.
Uiteindelijk zijn alle losse eindjes
razendknap aan elkaar geknoopt, alsof
het zo was voorbestemd. bijna eng.’
Eng?
‘Het is griezelig. Er gebeurde me iets
wat me wel vaker gebeurt: ik schrijf
ergens over en dan gebeurt het in het
echt. Zo schreef ik over een dikke, vette
voedselcrisis, had ik het verhaaltje af en
kwam er een echte voedselcrisis op TV.
Da’s levensgevaarlijk! Daar moet ik mee
oppassen!’
Eigenlijk bedoel ik: is het boek spannend?
‘Hartstikke. De hoofdpersoon wordt dit
keer heel erg achtervolgd. Voortdurend

loopt er een woedende menigte achter
hem aan. In het vorige boek waren het
er maar een paar, nu zijn het hele meutes. Doldwaze achtervolgingen, zoals dat
heet op een achterflap.’
Is het boek spannender dan de
eerste twee?
‘De hand van de meesterdief is anders
dan de eerdere twee boeken. Een heel
andere sfeer, om maar wat te noemen.
Ik wil ook dat ieder boek anders is. Dat
vind ik leuk. Het boek is NOG grappiger
dan het vorige met stukjes die ik NOG
leuker vind dan ik OOIT heb geschreven.
En de keizer van Duim is NOG stommer,
die slaat echt ALLES! weet je trouwens
wat we gaan doen?’
Nee?
‘In het boek is er een ballonvaarder en
die speelt een hele belangrijke rol. we
gaan een ballonnenactie houden. Dan
worden in Amersfoort ballonnen opgelaten met bonnen eraan. wie zo’n bon
vindt, krijgt een gratis boek. Ik blaas er
eentje jouw kant op.’
Thijs, je weet dat je de leukste-boekenschrijver van de wereld bent?
‘Ja, ja, dat is algemeen bekend. Daar ben
ik het ook wel mee eens!’

van hOlkema & WarendOrf,
iSbn 978 90 475 0610 2 (€ 19,95)

De ouders van
Anders gaan scheiden. Als ze hem dit
vertellen, pakt hij
snel zijn rugzak en
gaat de natuur in.
Hij wil alleen zijn. In
het bos vindt Anders
een krot en hij gaat
er wonen. Hij zorgt
voor zichzelf met
wat het bos hem geeft: hout om vuur
te maken, vis om te eten. Anders geniet
van de vrijheid om te doen en te laten
wat hij wil. Maar telkens komen oude
vrienden langs, en hij denkt steeds vaker
aan zijn vriendinnetje Katrin. Hij kan
weer haar vriendje worden als hij weer
normaal doet.
ragnar hOvland, anderS, davidSfOndS
uitgeveriJ, iSbn 978 90 5908 284 7 (€ 15,95)

vraagje
vraagje (3)…

Back

Het leven in The
black bronx is hard.
Armoede, werkloosheid en bendes
die elkaar naar het
leven staan. Mavela
weet heel goed dat
een liefde tussen
mensen uit verschillende bendes
niet mag, dat het
wordt afgestraft. Maar ze mist Marwan.
Een oorlog met The black Panters lijkt
zeker. De sfeer in de wijk wordt steeds
gespannener en de politie treedt steeds
harder op. Mavela voelt zich niet meer
thuis in haar omgeving. Ze moet haar
liefde voor Marwan opgeven voor hun
eigen bestwil.
dirk bracke, back, davidSfOndS uitgeveriJ,
iSbn 978 90 5908 283 0 (€ 16,50)

anderS

Rob Ruggenberg schreef?
V. Het verraad van Holland
R. Het verraad van de Zwarte Roofridder
D. Het verraad van waterdunen

MZZLMeIden BeroeMd
Tanja, Hanna en
Joan gaan naar
Londen om hun
vaders verjaardag te
vieren. Hanna blijkt
ernstige hoogtevrees
te hebben, Joan
wordt beroofd, Tanja
krijgt een bijzonder
vriendje…
De belevenissen
van de MZZLmeiden waren te lezen in
de Tina. Op verzoek van alle fans zijn
de verhalen gebundeld in MZZLmeiden
beroemd.

mariOn van de cOOlWiJk, mzzlmeiden
berOemd, uitgeveriJ de fOntein,
iSbn 90 261 2426 6 (€ 7,50) WWW.mzzlmeiden.nl.

DikkieDik adv. 128x94,5:Dikkie Dik adv 128x94,5

08-08-2008

17:09
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advertenties

vraagje
vraagje (2)…

Hoe heet de hoofdpersoon in
‘Koning van Katoren’?
O. Stoch
E. Stach
E. Pjotr

thiJS gOverde, de hand van de meeSterdief,
uitgeveriJ hOlland, iSbn 9789025110673 (€ 12,90)

www.gottmer.nl
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9

BF

NIETS zEggEN !

boeKfragmeNt

elly de vrieS, nietS zeggen!, uitgeveriJ SJalOOm, iSbn 9062 4949 78 (€11,95)

Niets zeggen! Elly de Vries

Mik houdt met zijn rug zijn kamerdeur
voor Meike open, een glas in zijn ene, de
koekjes in zijn andere hand. Ze kijkt hem
verlegen lachend aan. Met haar mond op
zijn mond? Raar. Niet raar. Ze wil het niet.
Mik heeft het moeilijk. Op de basisschool is hij in
Ze wil het wel.
elkaar geslagen door Thomas, die Mik een mietje
vindt. Helaas blijkt Thomas naar dezelfde middelbare
Ze loopt naar het raam, haar
handen voeschool te gaan als Mik. Meike is verliefd op Mik,
hij anders,
zachtaardiger is danjongens
de andere
boek. Ze zal wachlen klam, ze tuurt naar deomdat
bomen
achter
helemaal
jongens. Maar als zij Mik wil vertellen dat ze verliefd
is, vertelt
hij haar zijn geheim. Meike niet
is zo kwaad
en
ten tot hij het zegt.
het huis en het voetbalveldje
ernaast.
lachen.
wat is
teleurgesteld dat Mik niet hetzelfde voelt voor haar,
Pas dan weet ze
‘Ga je vaak voetballen?’ vraagt
hij
leuk…
dat zij zichze.
door Thomas laat verleiden
wraak
te nemen op Mik. Mik is ondertussen doodsbang
het zeker. Ze stelt
Stom, dat heeft ze de vorige
keer
ook
al
‘Start.
Om
de
beurt
dat Meike zijn geheim op school zal vertellen.
de volgende vraag,
gevraagd.
een vraag. Snap jij
Een uniek boek over verliefdheid, pesten
Mik geeft antMaar Mik lijkt het niet te enmerken.
het vinden van‘Nee,
je eigen identiteit. trouwens waarom
woord.
nooit,’ zegt hij. ‘Mijn broers
mijn
we het
Met wel.
een ruk En
staat ze
op, veegt haar spullen
bij met z’n
elkaar en propt ze in haar rugzak. ‘Wat doe je?’
‘Zal ik nog wat fris
vader.’
tweeën
moeten
‘Ik ga,’ zegt ze kortaf en gooit haar rugzak over
schouder.
Voor hem uit rent ze doen?’
de zoldertrap
halen?’ vraagt hij
‘O. Ik voetbal ook niet.’ Zehaar
lacht
nerveus.
af. ‘Wacht!’ roept hij. ‘Meike!’ Maar zij is al
halverwege de tweede trap. Bij de voordeur
als ze klaar zijn.
‘Heb jij nog broers of zusjes?’
‘Zal blijft
wel weer leren
ze staan. Haar jack. Ze moet haar jack nog hebben.
nou nog even,
ja?’ Mik komt desamenwerken
trap afgehold
‘Nee, hoeft niet.’
‘Nee. Ik ben enig kind. Een‘Blijf
ééénig
kind,’
en gaat tegenover haar staan. Hij legt een hand
Hij pakt het laatste
zegt ze met een uithaal. op haar bovenarm. ‘Asjeblieft. Ik hebzijn,’
zegt ze. ‘Heb
het nog nooit
aan iemand verteld. Jij bent de eerste. Je vindt het
koekje dat tusMik lacht. ‘Mee eens. Zullen
weZijneerst
het
gek, hè?’
stem trilt
een beetje. ik niks op tegen,
sen hen in ligt en
huiswerk doen?’
hoor.’ 90Niet
rood
Elly de Vries
6249 497 8
steekt het haar toe.
Eerst het huiswerk, zegt hij. En dan?
worden, nu niet
Uitgeverij Sjaloom, Amsterdam
‘Voor jou dus,’ zegt
Daarna? Ze gaat tegenover
hemwww.sjaloom.nl
aan zijn
rood worden.
Website:
Ui t g e v e r i j S j a l o o m
hij. ‘Ik wil je iets
tafel zitten.
Ze gaan aan het
vertellen.’ Hij kijkt
‘Zeven. Jij mag er vier,’ zegt Mik. Hij heeft
werk. En net
haar aan.
de koekjes op een rij op zijn tafel gelegd.
als ze na een
Nu gaat het gebeuren. Nu gaat hij het zegTegelijk steken ze er eentje in hun mond,
poosje denkt: ha fijn, nou ben ik niet meer
gen. Hij is het dus ook! Ze staart naar hem.
tegelijk kijken ze elkaar aan en precies
zenuwachtig, merkt ze dat Mik haar zit
‘Ja?’ fluistert ze.
tegelijk moeten ze daar om lachen. Zie je
aan te kijken. Opeens klopt en bonst haar
‘Ik heb een geheim,’ zegt hij.
wel, denkt Meike, zo kun je met andere
hele hoofd. Ze kijkt vlug weer in haar

Niets

zeggen!

IS BN

9 78906 2 4 949 72
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‘Ik ook,’ fluistert ze.
Hij lacht. ‘wie eerst? Jij of ik?’
Ze prikt met haar wijsvinger naar hem.
‘Jij.’
‘Oké.’
waarom kijkt hij zo ernstig? Verliefd zijn
is toch leuk? Zeg het, Mik, toe! Zal zij het
anders maar zeggen? Nee, ze wil het uit
zijn eigen mond horen.
‘Ik…’ Mik zwijgt. Hij slikt.
Is hij zenuwachtig? Misschien denkt hij
wel dat zij niet op hem is. Dan moet zij het
nu toch maar zeggen. ‘Ik…’ begint ze en
ze kijkt naar de groene spikkeltjes in zijn
ogen, naar zijn mond en naar zijn lippen.
Maar nu begint hij te praten. ‘Ik ben geen
gewone jongen,’ zegt hij.

WIStjedat . . .
In de Kinderboekenweekkrant van
Kidsweek is alles te lezen over de
Kinderboekenweek. Je leest dus ook
over het Kinderboekenweekgeschenk,
het Prentenboekje Fiets van Charlotte
Dematons (€2,50 in de boekwinkel)
en het biebboekje. wil je er meer over
weten, ga dan naar www.kidsweek.nl.

Pagina 2
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Ja? Zoek ze dan ook op de andere platen in Sinterklaas van Charlotte Dematons.
Bekroond met de Gouden Penseel 2008. isbn 9789056379858
Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.Boekenkrant.com

nIeuWe Boeken
ecHte HeLden
ZWIjgen nIet

Alleen voor jongens
(en voor meiden
die durven). Op de
dag voordat Stijn
naar de brugklas
gaat, hangt hij wat
rond met zijn beste
vrienden Karim en
Morris. Als de jongens
elkaar uitdagen wie
het verst kan gooien,
gaat het verschrikkelijk mis en valt er een
slachtoffer. De vrienden proberen zichzelf
wijs te maken dat niet een van hun stenen het ongeluk heeft veroorzaakt, maar
dat het net zo goed een klapband kan
zijn geweest. Maar Stijn vindt het steeds
moeilijker worden om met een leugen te
leven. Durft hij uiteindelijk de waarheid te
vertellen?
arend van dam, echte helden zWiJgen niet,
uitgeveriJ van hOlkema & WarendOrf,
iSbn 978 90 475 0440 5 (€ 11,95)

de vLucHt van de
knorrIge keLner

De oude ober Goemie
werkt veertig jaar in
hotel De Korenwolf.
Dat moet gevierd
worden, maar de
oude knorrepot heeft
er geen zin in. Oma
wil per se dat het
feest doorgaat en
de bende begint in
het geheim aan de
voorbereidingen. Maar er is meer aan de
hand in het hotel. Puber Pepijn heeft zich
voor de verandering helemaal kaal laten
scheren. Vader Jan eist dat hij zijn haar
weer laat groeien. Na een daverende
ruzie loopt Pepijn weg. En de kleine Nina
wil niet meer naar school. Eefie, Joost en
oma hebben hun handen vol om deze
problemen het hoofd te bieden...
JacqueS vrienS, de vlucht van de knOrrige kelner, uitgeveriJ van hOlkema &
WarendOrf, iSbn 978 90 475 0591 4 (€ 8,95)

tWee tIeten In een
enveLop

Sietskes moeder
heeft borstkanker.
Ze weet zelfs dat
haar moeder binnenkort zal overlijden.
Daarom houdt ze
een soort dagboek
bij: ze beschrijft wat
er gebeurt in haar
leven, zodat ze daar
later op terug kan kijken. Maar niet alleen de ziekte van haar
moeder blijkt een ingrijpende gebeurtenis, in haar klas worden moppenclubs
opgericht die de klas in groepen verdelen.
Daarnaast is Sietske verliefd. Maar mag
dat wel, met haar ernstig zieke moeder?
Wim daniëlS, tWee tieten in een envelOp,
uitgeveriJ van hOlkema & WarendOrf,
iSbn 978 90 475 0738 3 (€ 10,95)

vraagje
een nIeuW Leven

Nienke doet mee aan
een uitwisselingsprogramma. Daar
wordt ze verliefd op
Sander, en de twee
hebben een heerlijke
tijd samen. Als ze
beide eenmaal thuis
zijn, laat Sander al
snel weten het uit te
maken met Nienke.
Alsof dat niet erg genoeg is, blijkt ze ook
nog zwanger van hem. Haar moeder wil
geen abortus, Nienke wel. De baby komt er
toch, maar Nienke trekt het plan van haar
moeder in twijfel. Ze blijkt te zijn veranderd van een onzeker puberend meisje in
een zelfverzekerde, zelfstandige meid.

annemarie bOn, een nieuW leven, uitgeveriJ
van hOlkema & WarendOrf,
iSbn 978 90 475 0729 1 (€ 12,95)

de geeStenjager

Thomas J. ward is in de leer bij een
geestenjager. Hij moet een belangrijke
opdracht vervullen. Die lukt, maar de
priester van het dorp, broer van de
geestenjager, overlijdt. In Monniksfoort
wordt de priester begraven in een kathedraal, maar ondergronds spookt het. De
geestenjager daalt af in de catacomben
en Thomas achtervolgt hem…
JOSeph delaney, de geeStenJager, uitgeveriJ
de fOntein, iSbn 978 90 261 2350 4 (€ 14,95)

vraagje
vraagje (4)…

wie schreef Pippi Langkous?
I. Astrid Lindgren
E. Astrid Langkous
H. Astrid en Obelix

drakenHoeder

In het China van de Han-dynastie ontsnapt een jong slavenmeisje met een
oude draak aan haar gemene baas.
Zichzelf een naam geven vindt ze niet
nodig, maar ze hunkert naar vrijheid.
Het meisje en de draak worden door haar
baas achtervolgd en vluchten heel China
door. En de steen die ze bij zich dragen,
moet koste wat kost beschermd worden.

BaaS Boven BaaS

De ouders van Roy zijn eigenlijk te vriendelijk om hem goed op te voeden. Zijn
moeder, Jet, is te lief en zijn vader, Luuk,
houdt niet van zeuren. Als Roy ouder
wordt, gaat hij steeds harder zeuren en
hebben zijn ouders het steeds moeilijker.
Als vader moet stoppen met zijn duivensport om aan Roy’s wensen te voldoen,
lijkt de grens eindelijk bereikt.

JOrien de bruiJn, baaS bOven baaS, uitgeveriJ
nieuW amSterdam, iSbn 978 90 468 0457 5
(€ 13,50)

100% Bo

De moeder van bo is fotografe voor de
modebladen. Samen gaan ze in New York
wonen. Op haar nieuwe school, Junior
High School, wordt bo binnen de kortste
keren vriendinnen met populaire meiden: de cheerleaders Abby en Chloe. Én
ze zoent met de knappe Justin. Dat allemaal dankzij haar boek How to be populair (‘Hoe word ik populair’).
niki Smit, 100% bO, uitgeveriJ de fOntein,
iSbn 978 90 261 2567 6 (€ 13,95)

vraagje (5)…
Piet Pienter en ...
R. bart boosjes
C. bert bibber
A. billy brein

vraagje (6)…

De juiste titel is:
‘Grimpow. Het geheim der….’
A. dapperen
E. dommen
H. wijzen

WIStjedat . . .
Op het Groot Griffeldiner van
30 september worden de Zilveren
Griffels 2008 uitgereikt. Ook wordt
gezegd wie de Vlag & wimpels van
de Griffeljury krijgen. Daarna wordt
tijdens het Kinderboekenbal bekend
gemaakt welk boek de Gouden Griffel
2008 heeft gewonnen.

een oude ruZIe op rIjM

Van de liefde die vriendschap heet
Van Willem Kloos aan Albert Verwey

Albert Verweij, gij musculeus poëetken,
Die ’t Leven dorst te worgen bij des strots
Diepst-inn’gen bloed-vloei, gij, onmenschelijk trotsch,
Daarom NIET trotsch, gij, die voor een klein veetken
Eigenlijk gaan moest in een hard, ruig kleedken,
Steeds boete-doende voor uw ijdlen trots,
Die scheen te wezen, maar niet was, een rots, –
Ge dacht u-zelf te zijn een heel profeetken:
Tracht gij een mensch te worden, die stil-needrig
Hoort naar zijn eigen binnenst en Gods stem,
Die altijd spreekt, schoon we ook in ons onweedrig
Leven ons laf-trots heffen tegen Hem,
Die Goed en Kwaad op de aarde zendt en waarlijk
Is liever een God goedig dan vervaarlijk.
Willem klOOS en albert verWeiJ, van de liefde die vriendSchap heet –
brieven 1881-1925,
uitgeveriJ
vantilt, iSbn 97819-09-2008
90 77503 77 5 (€ 19,90)
advertentie
thijs
boekenkrant.qxd
13:07
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carOle WilkinSOn, drakenhOeder, uitgeveriJ
de eekhOOrn, iSbn 978 90 454 1219 1 (€ 12,99)

Thijs Goverde

LandjepIk

>> De meesterdief is terug!

Ana komt uit Kosovo. Ze is zwanger. Ze
komt in de stad Evren tegen, een jongen
uit Turkije. Evren wil met haar trouwen,
hij denkt dat hij de vader is van Ana’s
kind. Ana wijst hem af, maar Evren roept
wel degelijk gevoelens bij haar op. Evren
is ondertussen helemaal verliefd op Ana
en hij helpt haar met het vervullen van
haar wens: ze wil terug naar haar land,
naar Kosovo. Samen vluchten ze in een
gestolen auto de stad uit.

Lees het laatste deel

derk viSSer, landJepik, uitgeveriJ nieuW
amSterdam, iSbn 978 90 468 0459 9 (€ 9,95)

Vanaf 10 jaar ~ €12,90

Speel het gulden-goverde-spel:
www.thijsgoverde.nl

www.uitgeverijholland.nl
Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.Boekenkrant.com
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ingezonden mededeling

Chevigny

9

MiSSiON

Het geheim va
n het kernkwa
drant

Mission 9. beleef een van de grootste
avonturen van je leven. Ontdek al je
kracht, talent en kwaliteiten. red de
planeten van de ondergang!
Het is duizend jaar later. De aarde is al
lang niet meer de enige bewoonde planeet
en heet nu ‘Ambitia’. De negen bewoonde
planeten van het universum staan aan
de rand van een oorlog. De leiders kunnen geen oplossing meer bedenken en
kiezen voor een laatste redmiddel. Ze
sturen negen jongeren op een missie om
een oplossing te bedenken. Onder leiding
van Salomon gaan Art, Forza, Komma,
Lucky en hun vrienden op weg. Op hun
reis langs de negen planeten (onder
andere Observia, Positono, Ontfermia,
Autenticum en Mediato) ontdekken ze het
geheim van het kernkwadrant en krijgen
langzamerhand ideeën hoe ze hun planeten van de ondergang kunnen redden.
Lees over onverwacht ontluikende liefde
en hoe Olympus omgaat met de boosaardige streken van Lucifix...

•

MISSIon 9

Mission 9 is een avontuurlijk én leerzaam sciencefictionverhaal. Het boek
bevat dertig illustraties van Floor
Heijmans. Het boek is gebaseerd op het
Kernkwadranten® van Daniel Ofman. Dit
model is uitgebreid beschreven in zijn
boeken Hé, Ik Daar...?! (2007) en Bezieling
en Kwaliteit in Organisaties (1992) waarvan meer dan 100.000 exemplaren zijn
verkocht en dat ondertussen verschenen is
in zes talen! bezoek voor meer informatie
de website en bekijk de gratis downloads
op: www.mission9.nl

‘Met Mission 9
krijgen ook kinde-ren de gelegenheid
op zoektocht te
gaan naar hun
eigen kwaliteiten. Ze zullen dit
absoluut herkennen, omdat ze veel
minder dan volwassenen belast zijn met
aannames en stevig verankerde culturele patronen.’
Jos Clout, directeur van OBS de Wissel te
Born (www.obsdewisselborn.nl)

•
•
•
•
•
•
•
•

Dat is te mooi om waar te zijn!
Toch is het niet onmogelijk!
Lees Mission 9 en ontdek het zelf!

met illustraties
van
Floor Heijman
s

open avond
kernkWadranten
onderWIjS

Een generatie met meer zelfkennis.
Zelfkennis geeft zelfvertrouwen. Dat
is precies wat jongeren op weg naar de
middelbare school een voorsprong zal
geven. Het wordt tijd om in het (basis)
onderwijs te gaan doen wat veel volwassenen pas na hun veertigste leren,
namelijk reflecteren, in de spiegel kijken
en zeggen: Hé, ik daar…?!
wil je met anderen praten over de
toepassingsmogelijkheden van
Kernkwadranten in het onderwijs?
wil je meer informatie over het
Train-the-Teacher Programma? Meld je
dan aan voor een open avond
op maandag 3 november 2008 vanaf
19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur bij
Albert thuis in de Koningstraat 83 te
born. Telefoon: 046-4811977 of
albert.heemeijer@corequality.nl

SteL je eenS voor…

dat je al je kracht, je talenten en
je aangeboren kernkwaliteiten al
kent als je twaalf bent!
dat je elkaar in de klas aanspreekt
op je sterke kanten in plaats van je
zwakke
dat je op school al leert dat er achter je schaduwkanten ook kwaliteiten schuil gaan
dat je op school al ontdekt wat je
persoonlijke uitdagingen zijn en
hoe je daarmee omgaat
dat je in de gaten krijgt dat wat je
verafschuwt in anderen eigenlijk te
veel is van wat je zelf nodig hebt
dat je ook je schaduwkant onder
ogen ziet, zonder dat je jezelf daar
slecht over voelt of voor schaamt
dat je verdraagzaam en tolerant
bent, omdat je begrijpt hoe ‘anders
zijn’ de wereld aantrekkelijk maakt
dat je, als je van school gaat, al
meer zelfkennis hebt dan de meeste
volwassenen
dat je werk kiest dat je leven zin en
inhoud geeft

Daniel Ofman
Albert Heemei
jer

‘Iedereen laten zijn zoals hij is, elkaar
accepteren en respecteren… Mission 9 is
een fantasieverhaal en er zit een duidelijke boodschap in. Echt een boek om over
na te denken. Het speelt zich af in de verre
toekomst, maar eigenlijk ook weer niet.
Iedereen is anders en kan bepaalde dingen
heel erg goed, alle mensen hebben hun eigen
bijzondere kernkwaliteiten. Iedereen denkt
dus ook heel anders.
Gelukkig maar, anders
zou het heel erg saai
worden! Als je zegt “ik ben beter dan jij”,
dan ontstaat er ruzie óf zelfs oorlog!
wat het boek zo spannend maakt, is dat de
boosaardige Lucifix er alles aan doet om de
missie te laten mislukken!’
Charlotte Laeven, 12 jaar,
Trevianum College (Gymnasium)

over de auteurS

DANiEL OFMAN
Daniel Ofman is
oprichter van Core
Quality bV, een internationaal organisatie
ontwikkelingsbureau
te bussum. Hij schreef
Bezieling en Kwaliteit in Organisaties,
dat al jaren in de top tien staat van de
Nederlandse managementliteratuur.
Op basis van het door hem ontwikkelde
kernkwadrant, maakte hij het kaartspel
‘Kernkwadrantenspel’ en CD-roms, die
vooral in verschillende loopbaantrajecten
worden gebruikt.
(zie ook www.corequality.nl)
ALbErT HEEMEiJEr
Albert Heemeijer
specialiseerde zich in
het vakgebied Dyslexie.
Hij werkte 14 jaar
lang als logopedist in
Duitsland en was verantwoordelijk voor het train-the-trainerprogramma en het introduceren van het
Kernkwadrantenmodel in het Duitstalig
gebied.

Kijk voor het interview met Daniël
Ofman op www.boekenkrant.tv

Programma: geen, want je kunt zelf bij
de aanmelding een thema aandragen.
Organisatie: Albert Heemeijer
Kosten: € 27,50 inclusief het boek
Mission 9, koffie en versnaperingen.

WeBSIteS

www.mission9.nl
www.corequality.nl
www.chevigny.nl
daniel Ofman & albert heemeiJer, miSSiOn9,
iSbn 9789079138029 (€27,50)
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Kinderen weten hoe het
hoort. Toch?

vraagje
vraagje (7)…

wie schreef de Griezelbus?
L. Paul Penninkhof
T. Paul van Loon
N. Paul biegel

coLuMn
voeLBoekjeS

Foto: Jos van Leeuwen

Ik lees graag een
boek meer dan
één keer. Zo heb
ik boeken stukgelezen. Waar is
Dribbel?, mijn favoriet, is zo’n boek.
Allemaal in de file
is ook zo’n boek.
Of Goed zo, Dotje!
En Kaatje Koe. Helemaal aan het eind
van het boek zit een flapje of andere
verrassing. Als ik dat omsla of stuktrek,
weet ik hoe het afloopt. Vaak blijft dat
tot het eind geheim. Een “plot”, heet
dat. Volgens wie het weten kan, kan ik
niet lezen en schrijven net zo min. Ken
ik maar tussen de drie en negentien
woorden, zoals papa, mama, poes of
Protognathosaurus. Maar ik lees met
ogen en vingers en oren. Voelboekjes
zijn dat, babybraille. Leuk!

Dag mevrouw Van Ditzhuyzen.
Zijn kinderen beleefd of onbeleefd?
‘Kinderen zijn van nature speels en
nieuwsgierig. Ze moeten leren zich netjes te gedragen. Net zoals je moet leren
lezen en schrijven.’
Zijn kinderen onbeleefder dan vroeger?
‘Een beetje wel. Ze zijn net als hun
ouders wat vrijer opgevoed. En als grote
mensen geen goede manieren hebben,
kunnen ze het hun kinderen ook niet
leren.’
Bent u zelf goed opgevoed?
‘Jazeker. Goede manieren zijn er bij mij
met de paplepel ingegoten.’

En uw kinderen?
‘Die voed ik ook heel netjes op. De jongste
is nu zestien.’
Maar wat heb je eraan???
‘Als je goede manieren hebt, is het leven
leuker. bots ik tegen iemand op en begint
deze persoon te schelden – “Idioot, kun je
niet uitkijken!” – dan heb ik niet zo’n fijne
dag. Je kunt ook naar elkaar glimlachen, je
excuseren en doorlopen.’
Wel veel regeltjes zijn er, toch?
‘Goed gedrag wordt een tweede natuur zonder dat je allemaal regeltjes hoeft te onthouden. Als je leert fietsen, is het ook niet: eerst
dit been omlaag, dan dat been omlaag.’

Sara

Eigenlijk zouden kinderen uw boek ook
op school moeten lezen.
‘Ja, dat zou heel goed zijn. En ook heel
leuk.’
Mevrouw Van Ditzhuyzen, mag ik u van
harte danken voor dit gesprek?
‘Zeer graag gedaan.’
reinildiS van ditzhuyzen, kinderen Weten
iSbn 978 90 230 1242 9 (€ 7,90)
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Tijdens de Kinderboekenweek
van 1 tot en met 11 oktober reizen
alle kinderen van 1 tot en met 11
jaar gratis met de trein (tweede
klas). Dan moet de conducteur wel
het Kinderboekenweekgeschenk
Vlammen kunnen laten zien.

hOe het hOOrt, uitgeveriJ gOttmer,

oek!
B
e
t
S
I
o
o
M
MIjn
Wie: Max,
en
Waar: woerd
ee?’
m
je
boek: ‘ Ga
e Dematons
tt
lo
ar
Auteur: Ch

WIStjedat . . .

‘Laatste kusjes zijn het lekkerst,’
zeg ik elke avond weer.
Na zo’n laatste kusje vraag ik
elke avond: ‘Nog een keer?’
Bij het allerlaatste kusje
Leg ik me beslist niet neer:
zelfs het aller-, allerlaatste kusje
smaakt naar meer…
uit: Jan SmeekenS, Wie knipt de tenen
van de reuS?, davidSfOndS uitgeveriJ,
iSbn 978 90 5809 251 9 (€ 17,50)
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Alleen verkrijgbaar in de ECHTE boekhandel

Thea Beckman

I & D Schubert

Paul Biegel

Mireille Geus

Charlotte Dematons

Jan Terlouw

Quentin Blake

Simone van der Vlugt

Janosch Maurice Sendak

Martin Waddell & Barbara Firth

Koos Meinderts

... EN NOG HONDERDEN ANDERE TITELS!
A bookstore is one of the only pieces of evidence we have that people are still thinking. (Jerry Seinfeld)
advertentie boekenkrant huizing.qxd

19-09-2008

9:49
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www.lemniscaat.nl

Zit je (bijna) in groep 8?
Lees Fleur’s
Belangrijke Dingen Boek!
Met heel veel tips om de Citostress
goed te doorstaan; hoe kies je een
nieuwe school; wat betekent het
afscheid van je oude vertrouwde
basisschool en nog veel meer...
Gonneke Huizing
Cito-stress, turntoestellen
en afscheidsfeest
€ 13,90 www.gonnekehuizing.nl

Elk kind leert anders
Ontdek het op zwijsenouders.nl

www.uitgeverijholland.nl

Unieke dichtbundel

Wat een land!

Humorvolle en mild-kritische kijk op Nederland, op rijm, voor kinderen (en ouders)
door Dichter des Vaderlands Driek van Wissen en Gouden Penseelwinnaar Jan Jutte.

Breng leren tot leven

www.van-goor.nl
14

Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.boekenkrant.com

nv

der
ona
haar.
ihai,
n
a
mt
n is.

de orde

NIeuw VerscheNeN

de treIn naar trIëSt

‘ik heb de Zwarte Zee achter me gelaten, met een goudkleurige zilte huid
en warrig haar dat is opgelicht door de
zon, om de trein te nemen die langs de
violetblauwe wateren en de gele velden met zonnebloemen door de bergen
het naar hars geurende woud in trekt.
ik ben zeventien.’ Domnica radulescu
schrijft over het meisje Mona Manoliu,
dat vlucht uit roemenië en daarbij haar
eerste liefde achterlaat. Na vele jaren
keert ze terug om te ontdekken wat er
van hem is geworden.

De trein naar Triëst vertelt een liefdesgeschiedenis. Of wil je meer zeggen?
‘Het is bedoeld als een mooi boek over een
mooie liefde. Maar, inderdaad, ik wilde
ook een signaal aan de wereld geven.
De geschiedenis moet continu worden
herverteld, zodat we onze toekomst kunnen baseren op lessen uit het verleden. Ik
denk dat zo’n verhaal het beste werkt als
je het vanuit één enkel persoon vertelt, al
dan niet fictief, en op indringende wijze
probeert duidelijk te maken hoe groot de
invloed van zo’n dictatoriaal regime op
een mensenleven kan zijn.’
Hoe sterk was die invloed?
‘Roemenië was een van de ergste dictaturen van Europa. Roemenië was introvert.
Zó introvert dat het zich bijvoorbeeld ook
niet achter de Sovjetunie wilde scharen.
Het westen dacht daardoor dat het een
liberaal land was. Dat was het niet!
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FIn de SIècLe

Hoe autobiografisch is De trein
levensecht, sensueel en
naar‘Charmant,
Triëst?
‘De gebeurtenissen
heb ik zelf
ondergaan:
met scherpe observaties.
Beschrijft
de benauwde spanning van een dictatuur,
zowel de van
verschrikkingen
vanmaar
de afwezigheid
al je vrijheden,
ook de
dreiging van
marteling,
hetconstante
Ceauşescu-regime
als Mona’s
kruisverhoren en gevangenisstraffen,
tegenstrijdige
ervaringen
in En
Amerika.
zelfs
als je niets misdaan
had.
natuurlijk Een
de vlucht
naar
een
vrij
land.
Ik
ben
sterke roman.’ Library Journal
zelf gevlucht naar Amerika, mijn hoofdpersoon Mona Manoliu gaat naar Triëst.’

‘Ik werd totaal meegesleept door

Waarom Triëst?
Domnica Rǎdulescu’s debuutroman.
‘Triëst is een stad van culturen, een soort
uitwisselingsstad.
Ik begon
het boek
Een onvergetelijk
verhaal
met met
een beeld in mijn hoofd van een meisje
een nieuwe, verbazingwekkend
dat in de trein zit, terwijl ze haar moederverfrissende,
,
land
Roemenië stijl.’
gedag
zegt en uit
het raam
kijkend afscheid neemt.’

auteur van Dagboek van een Geisha

Hoe is het voor Mona Manoliu om in een
vrije wereld terecht te komen?
‘Het is soms verwarrend om in zo’n
compleet andere samenleving terecht te
komen. Ze kent ineens allerlei vrijheden,
ze mag zeggen en vinden wat ze wil,
luisteren naar de muziek die ze mooi
vindt. Maar het eist ook verantwoordelijkheden van haar die ze niet had in de
dictatuur. Dat is moeilijk. Ze moet zélf
richting geven aan haar leven en begrijpen dat ze zelf de gevolgen van haar
daden moet dragen.’
Dan gaat ze terug…
‘Ja, ze keert later terug naar haar thuisland Roemenië, zoals ik dat op zeker
moment ook heb gedaan. Zij zoekt haar
oude liefde op om uit te zoeken of hij
inderdaad een spion van de partij was.
Zelf ben ik teruggegaan om les te geven
en om te zien hoe het met het land ging.
Mensen waren zo verdoofd en afgestompt
door het regime, dat ze aanvankelijk
stuurloos waren en zonder toekomstperspectief. Nu is er een belangrijk besef: om
naar de toekomst te kunnen kijken, moet
je het verleden accepteren.’

Malta, 1565. De
Ottomanen hebben de heilige
oorlog uitgeroepen
tegen de christelijke ridders van de
Maltezer Orde. De
Franse gravin Carla
is op dat moment
op weg naar Malta
om haar verloren
zoon te zoeken. De
enige man met genoeg ervaring om haar
te helpen is de Duitse houwdegen Mattias
Tannhauser, die op twaalfjarige leeftijd
na een overval op zijn dorp werd ontvoerd
door de Turken en in hun midden opgroeide. Samen met strijdmakker bors reizen
de gravin en Tannhauser af naar Malta,
waar ze te midden van een van de meest
spectaculaire belegeringen uit de militaire
geschiedenis beginnen aan hun zoektocht
naar de zoon van de gravin, om hem uit de
klauwen van de Heilige Oorlog te bevrijden. De Orde is een heroïsch verhaal met
houwdegen Mattias Tannhauser in een
ontzagwekkende hoofdrol.

tim WillOckS, de Orde, uitgeveriJ de fOntein,
iSbn 978 90 261 2377 1, (€ 19,95) (paperback),
iSbn 978 90 261 2492 1, (€ 24,95) (gebOnden)

vrouWentongen

Vrouwentongen
heet u welkom
in het leven van
een gescheiden
moeder. Niet
alleen worstelt
hoofdpersoon
Josha Lieven om
de draad weer op
te pakken na haar
scheiding, maar
zij verliest ook nog eens het voogdijschap over haar zoontje Max.
Ze kan de voogdij terugverdienen door
aan te tonen dat ze in staat is voor haar
zoontje Max te zorgen. Ze zal daarvoor
moeten uitblinken in haar baan als
docent. Ze kiest één van haar studenten, Marakech, uit als stokpaardje om
haar doel te bereiken. Gaandeweg raakt
Josha echter steeds meer verstrikt in
het privéleven van Marakech. Als er een
straatfeest wordt georganiseerd in de
buurt lijkt alles goed te komen. Maar dan
verdwijnt Max…

dOmnica raduleScu, de trein naar triëSt,

marinet haitSma, vrOuWentOngen,

uitgeveriJ SiJthOff,

uitgeveriJ cOmpaan, iSbn 978 90 806270 6 2

iSbn 978 90 218 0099 8 (€ 18,95)

(€ 17,90)

FantaSY

ManLIeF
de BeLoFte van de WoLven

Kaala is een in de roedel ongewenste welp en daar wordt ze
op wolfachtige wijze naar behandeld. Kaala overleeft, want
ze heeft een lotsbestemming. bijna onweerstaanbaar wordt
ze tot de mens aangetrokken, een verboden relatie. Maar
klopt de overlevering wel en welke taak heeft Kaala?
dOrOthy hearSt, ‘de belOfte van de WOlven’, uitgeveriJ
luitingh-SiJthOff, iSbn 978 90 245 2839 4 (€ 18,95)

de degenS van de kardInaaL

Draken bedreigen het barokke Parijs van 1633. Alles is geoorloofd, vindt kardinaal Richelieu, om de draken te verslaan.
Ze hebben Spanje al in hun greep, en als niets gedaan wordt,
volgt het Franse koninkrijk onherroepelijk.
pierre pevel, de degenS van de kardinaal, uitgeveriJ mynx,
iSbn 978 90 225 5085 4 (€ 18,50)

Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.Boekenkrant.com

In Manlief, een
bundeling van
eerdere columns
in De Telegraaf,
geeft Daphne
Deckers haar
eigen kijk op
mannen, de mannenwereld en het
mannenbrein.
Alledaagse taferelen en bekende
ideeën over het gedrag van mannen
(maar ook vrouwen!) in een relatie worden nog eens onder de loep genomen.

daphne deckerS, manlief, uitgeveriJ tiriOn,
iSbn 978 90 4391 207 5 (€ 9,95)

Voor meer nieuwe titels zie
www.boekenkrant.com

Fin de siècle is
een fantastisch
verhaal over
wheeler burden
die belandt in het
wenen van 1897.
Het is een periode van politieke
omwenteling en
culturele bloei.
Adolf Hitler is pas
acht jaar oud en
Sigmund Freud is nog relatief onbekend.
Hoofdpersoon wheeler introduceert zich
als Harry Truman om verwarring te voorkomen, maar verwarring is er alom. Hij
ontmoet er zijn vader, wordt verliefd op
zijn grootmoeder, komt onder meer Mark
Twain en Ludwig wittgenstein (Egon
wickstein) tegen en trakteert de lezer op
fantastische bespiegelingen. Zijn eigen
notities scheppen de toekomst zonder het
verleden te herschrijven, of niet? Fin de
siècle is pure verslaving!
Selden edWardS, fin de Siècle, uitgeveriJ
Signatuur, iSbn 978 90 5672 266 1 (€ 19,95)

de Legende van
de kaperS

Julia Lovat krijgt
een vreemd
geschenk en ontcijfert een mysterieus
en groots verhaal.
Op zondagmorgen
in juli 1625 landen
barbarijse zeerovers aan de kust
van het Engelse
Cornwall en stormen een kerk
binnen. Zestig mannen, vrouwen en
kinderen nemen ze gevangen om als
slaven te verkopen in Noord-Marokko.
Onder hen is een jonge vrouw, Catherine
Anne Tregenna. Ze houdt een geheim
dagboek bij over haar lotgevallen. Door
de tijd gescheiden raken de levens van
de twee vrouwen toch vervlochten. Het
resultaat is een meeslepende geschiedenis over ware liefde en de eeuwenoude
relatie tussen het westen en de islam.

Jane JOhnSOn, de legende van de kaperS,

uitgeveriJ SiJthOff, iSbn 978 90 218 0089 9 (€19,95)

een LIeFde In parIjS

Harry Ricks is
alleen en eenzaam. Door een
affaire met een
van zijn studentes heeft hij
behalve zijn baan
als filmdocent
ook zijn huwelijk verspeeld.
Hij vertrekt naar
Parijs dat hij kent
uit films en waar hij in een cafeetje zijn
eerste roman denkt te schrijven. Het
is winter en hij heeft zich nog nooit zo
eenzaam gevoeld. Dan, heel voorzichtig,
keert de liefde in zijn leven terug. Dit
gebeurt in de persoon van Magrit, een
elegante en intelligente weduwe uit
Hongarije. Hoewel Harry overdonderd is
door zijn liefde voor haar, houdt Magrit
afstand. Ze wil hem alleen ontmoeten in
haar appartement, twee keer per week,
en ze blijft vaag over haar werk, haar
verleden, haar hele leven. wie is ze? Pas
op: wie een zoet liefdesverhaal verwacht,
komt bedrogen uit…
dOuglaS kennedy, ‘een liefde in pariJS’ uitgeveriJ de bOekeriJ, iSbn 978 90 225 5053 3 (€ 19,95)
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Biografieën; computers & internet;
culinair; geschiedenis; lichaam & geest;
sport; filosofie; natuur & wetenschap;
hobby’s; lifestyle, family & home; maatschappij; muziek; psychologie; reizen;
spiritualiteit

cuLInaIr

geBrand op koFFIe

’s werelds duurste koffie is de Kopi Luwak en kost zo’n
€ 725,- per kilo. Hij is niet uit gewone koffiebessen
gemaakt, maar uit bessen die zijn gegeten door luwaks of
civetkatten. Het geeft namelijk een heerlijk aroma als de
bes eerst door maag- en darmkanaal gaat en vervolgens
weer geheel op smaak wordt uitgepoept. weet u het verschil tussen een koffiebes en een koffieboon? wist u dat
gewone koffie bijzonder wordt door er een schijfje citroen
of wat honing bij te serveren? Heeft u ooit ‘koffiekebab’
of ‘chili con carne met koffie’ gehad?
bart & peter deprez, ‘gebrand Op kOffie’, uitgeveriJ
davidSfOndS, iSbn 978 90 582 6514 2 (€ 27,50)

‘Smaak is een sterke
vorm van beleving’

WetenScHap
Wat IS er In HeMeLSnaaM
geBeurd?

Vanaf de oerknal, het ontstaan van ons heelal, tot nu:
alles wat je altijd al wilde weten over de aarde, het
heelal en de rest van het leven. Maar ook over wetenschap,
democratie, globalisering en de toekomst van
een dichtbevolkte aarde.
chriStOpher lOyd, Wat iS er in hemelSnaam gebeurd?,

uitgeveriJ nieuW amSterdam, iSbn 978 90 468 0480 3 (€ 32,50)

kInd In ontWIkkeLIng

wat is de normale ontwikkeling van een kind tot het vijfde
levensjaar? Dat staat in alweer de zevende druk van Kind
in ontwikkeling. wetenschappelijk weetje: de kindlengte op
tweejarige leeftijd is ongeveer gelijk aan de helft van
de volwassen lengte. Dus: kind van twee met lengte van
85 centimeter is als volwassene zo’n 1,70 meter.
Jongens: (vaderlengte + moederlengte + 12) / 2 + 3*.
Meisjes: (vaderlengte + moederlengte - 12) / 2 + 3*
(* marge 8,5 cm)
rOb a.c. bilO en henk W.a. vOOrhOeve, kind in OntWikkeling,
elSevier gezOndheidSzOrg, iSbn 978 90 352 3010 1 (€ 47,75)

Harde HeeLMeeSterS

Vele wegen leidden tot het zeemansgraf. Kapers, oorlogen,
maar vooral ziekten waren een gesel onder de zeelieden van
de VOC. In de 18de eeuw stegen ziekte en sterfte onder zeelieden ineens tot dramatische hoogten. De slagkracht van marine en VOC namen af en speelden een rol bij de ondergang van
het handelsbedrijf overzee. Dokter Arnold E. Leuftink ontrafelt de oorzaken van het raadselachtige verschijnsel.
a.e. leuftink, ‘harde heelmeeSterS’, uitgeveriJ Walburg perS,
iSbn 978 90 5730 543 6 (€ 34,50)
advertenties

Onder de olijfboom was het eerste
kook- en reisboek van Manuela
Darling-Gansser, gevolgd door Herfst in
Piemonte. Dit najaar verschijnt Winter
in de Alpen.
Je schreef een autobiografisch en
persoonlijk kookboek...
‘Dat is wat ik wil: de lezer door mijn ogen
laten kijken. Ik geef mijn interpretatie
van de mensen, van het land, van de
smaak en de recepten die daarbij horen.
Het is vanuit mijn hart geschreven.’

met wollen kapjes op het hoofd bezig
waren aardappels uit de harde grond
te graven. Heel verlegen waren ze. Hun
zoon kwam langs en ik sprak met hem.
De oude mensen kwamen steeds een
beetje dichter bij en uiteindelijk stelden
ze míj de vragen. we waren werelden die
elkaar ontmoetten.’

Recepten die jóuw smaak of die van een
streek weergeven?
‘De recepten zijn mijn interpretatie
en mijn keuzes. Hoe eenvoudiger, hoe
beter. Ze hebben weinig ingrediënten
en waar ze te ingewikkeld zijn, maak ik
ze simpeler. Is er geen rijst, dan eet je
risotto met pasta.’

‘Het gaat steeds om de ontmoeting.’
Wat is het verbindende recept achter
je boeken?
‘Het gaat steeds om de ontmoeting.
Hoog in de bergen van Piemonte kwam
ik eens twee oude mensen tegen die

16

manuela darling-ganSSer, tiriOn uitgeverS,
Onder de OliJfbOOm, iSbn 978 90 4391 146 7
herfSt in piemOnte, iSbn 978 90 4391 043 9
Winter in de alpen, iSbn 978 90 4391 147 4
(€ 32,50)
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Sp

Moord, doodslag en een goed complot.
Het spannende boek in de schijnwerper.
Thrillers en whodunits van wereldformaat.

koud Hart:
de nIeuWSte teSS gerrItSen

spaNNINg

Verslag van een
vicieuze slachtpartij
Jachtgebied van John Leake is een waargebeurde thriller over seriemoordenaar
Jack Unterweger. Unterweger was in Wenen een bekende verschijning. Hij werkte
als journalist, schreef boeken en toneelstukken en gaf lezingen. Ook wurgde hij
prostituees en deed hij verslag van zijn eigen vicieuze slachtpartij.
Unterweger! Hij wist dus precies wat de
politie wel en niet wist, en hoe ze haar
onderzoek zou voortzetten.’
Verbijsterend!
‘En het wordt nog erger. Voor de
Oostenrijkse radio gaat hij naar Los
Angeles om daar bij de politie verslag
te doen van hun werk in soortgelijke
zaken. Ook in Los Angeles pleegt hij drie
moorden op prostituees.’

Hoe lukt dat, iedereen zo misleiden?
‘Jack Unterweger zat in de gevangenis voor een moord die hij in 1974 had
gepleegd. In de gevangenis schreef hij
enkele succesvolle boeken, waaronder
een biografie van zijn dramatische
jeugd. Met name dat boek heeft veel
teweeggebracht bij de lezers, hoewel onduidelijk is of hij zijn leed niet
behoorlijk heeft aangedikt. De weense
culturele wereld wilde hem vrij. Talloze
mensen, waaronder Nobelprijswinnaar
Jelinek, schreven petities. In 1990 lukte
het hen. De eerste maanden na zijn vrijlating kwam hij dagelijks in de publiciteit, ging naar premières en feesten.
Mensen waren op slag zijn verleden als
moordenaar vergeten. Jack Unterweger
was hot.’
Had hij zijn leven gebeterd?
‘Daar leek het aanvankelijk wel op.
Maar psychologen legden mij uit dat
de seksuele en gewelddadige obsessies
waar Unterweger aan leed nooit verdwijnen. Door alle aandacht had hij even
geen last van zijn obsessie. Enkele maanden na zijn vrijlating daalde zijn ster,
hij was oud nieuws. Unterweger raakte
gefrustreerd door de afnemende aandacht. Op een gegeven moment gaf hij
in Graz, even buiten wenen, een lezing
waar vrijwel niemand op af kwam. Die
avond pleegde hij zijn eerste moord.’
En Unterweger werd niet verdacht?
‘Geheel niet. Zijn plan was goed doordacht. Hij had een tweede auto waarmee
hij rondreed als hij een moord ging plegen. Hij zocht de straten uit waar nauwelijks sociale controle was. Toch was in
wenen de alertheid groot, mede door de
film The Silence of the Lambs, die in die
tijd in de bioscopen draaide. De politie
werd voor de radio geïnterviewd over
de zaak-Unterweger door de journalist

te verScHIjnen In oktoBer

Hij is uiteindelijk tegen de lamp gelopen.
Heeft zijn plan gefaald?
‘Vlak na zijn terugkomst uit Los Angeles
ontdekte een journalist dat de moorden
buiten wenen telkens gepleegd werden
als Unterweger óók in die steden was.
Unterweger was geen reiziger, dat was
bekend. De zaken in Los Angeles, Graz en
wenen zijn door de politie gecombineerd
en zo is hij uiteindelijk voor het gerecht
gekomen.’
Heb je Unterweger zélf nog kunnen
spreken tijdens je onderzoek?
‘Nee, geen commentaar zal ik maar zeggen.... Enkele dingen zullen we daardoor
niet zeker weten, àls hij al de waarheid
had gesproken. Ik heb in mijn boek zo
min mogelijk gespeculeerd en de feiten
gepresenteerd zoals ze er liggen.’
Die zijn niet mals…
‘Nee, weners zijn er ook niet blij mee.
Zeker omdat dit niet de enige extreme
zaak is. Natascha Kampusch, Fritzl…
Maar wenen is en blijft een prachtige,
fascinerende stad!’

Julia Hamill doet een afgrijselijke ontdekking in haar tuin:
een begraven schedel. Menselijk, vrouwelijk en volgens
patholoog-anatoom Maura Isles met de onmiskenbare sporen van moord... boston, 1830. Om zijn studie te betalen is de
straatarme student Norris Marshall toegetreden tot de gelederen van opgravers, lieden die kerkhoven plunderen. Deze
lugubere praktijk verbleekt bij de moord op een verpleegster
die toegetakeld wordt aangetroffen op het terrein van het
universiteitsziekenhuis. Norris Marshall wordt verdacht.
teSS gerritSen, kOud hart, uitgeveriJ the hOuSe Of bOOkS,
iSbn 978 90 4432 223 1 (€17,90)

LoeS den HoLLander:
dWaaLSpoor

Het huwelijk van Rob en Lilian Dijkman lijkt stabiel. Toch is
er iets mis. Grandioos mis. Lilian staat op het punt om haar
geluk in een andere richting te zoeken, als Rob wordt vermoord. Ze blijft achter met tegengestelde gevoelens en met
de onbehaaglijk gedachte dat er meer aan de hand is dan ze
kan overzien. Ze heeft redenen genoeg om verschillende
mensen uit haar omgeving te wantrouwen, zelfs haar eigen
zoon. Als er een tweede dode valt, rijst de vraag of de moorden
iets met elkaar te maken hebben.
lOeS den hOllander, dWaalSpOOr, karakter uitgeverS, iSbn 978 90
6112 229 6 (€ 19,95) (vanaf 6 OktOber)

aangeScHoten WILd

De levens van drie personen raken met elkaar verstrikt: een
Russische jongen met een grote hoeveelheid geld die zegt
dat hij een moslim is, een advocate die hem hoe dan ook wil
redden van uitzetting, en een melancholische bankier. Hun
personen worden speelbal van het lot als drie landen denken
een doorbraak te hebben in de oorlog tegen het terrorisme.
JOhn le carré, aangeSchOten Wild, uitgeveriJ SiJthOff,
iSbn 978 90 218 0168 1 (€ 19,95)

aLS Ik verMISt oF dood Ben

Ron ball en ik hebben nu een romantische relatie, maar ik
vrees dat ik mezelf in gevaar heb gebracht. Gezien zijn
criminele verleden lijkt me het verstandig om dit op te
schrijven. Als ik vermist of dood ben dan heeft dit mij
duidelijk niet kunnen beschermen…
Janine latuS, alS ik vermiSt Of dOOd ben,

uitgeveriJ hOlkema & WarendOrf, iSbn 978 90 475 0165 7 (€ 17,95)

SterF voor MIj

Een angstaanjagend project van een koelbloedige, wrede
seriemoordenaar, die zijn slachtoffers op gruwelijke wijze
martelt alvorens hen te vermoorden, en wiens geschreeuw
hem plezier doet, houdt rechercheur Vito Ciccotelli in zijn
greep. Eerst ontdekt ze één slachtoffer, maar met de hulp
van een archeologe ontdekt ze een complex van graven,
precies vormgegeven volgens een hoger plan, en waarin de
doden op een speciale manier neergelegd zijn. Niet alle
graven bevatten echter een lichaam. De man is duidelijk
nog niet klaar met zijn plan.

karen rOSe, Sterf vOOr mi
miJ, uitgeveriJ de fOntein, iSbn 978 90 261 2498 3 (€ 17,95)

de 70 Ste en LaatSte
Baantjer
Havank-roSS:
carIBIScH coMpLot

a.W. bruna uitgeverS, iSbn 9789022994498 (€ 17,95)
JOhn leake, Jachtgebied, van hOlkema
&WarendOrf, iSbn 978 90 475 0606 5 (€17,95)
ZiE WWW.bOEKENKrANT.TV
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rene appeL: WeerZIn

uitgeveriJ anthOS, iSbn 9789041411556 (€ 19,95)

FeLIx tHeIjSSen: eSperanZa
uitgeveriJ SiJthOff iSbn 9789021802343 (€ 17,95)
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g een dubbelleven geleid. Vanaf dat moment begint de
om zijn huwelijk te redden. Balancerend tussen hoop

Marc zijn fundamentele overtuigingen over trouw, liefde

diep moeten aanspreken. De prijs die wordt betaald is

ert in een ontroerende apotheose en evenzo

epiloog.

s een emotionele roller coaster ride. Het verhaal wordt

een ieder die in een duurzame relatie zit of heeft



an bijzonder voor de lezer die het aandurft. Leerzaam en

DE BENJAMIN
ROMAN

LICHT GEBROKEN

te aanrader.



Benjamin (Paramaribo, 1969) is het pseudoniem van een
uterende auteur, die het liefst incognito blijft. Hij is het jongste
uit zijn ouderlijk nest. De Benjamin is in Suriname geboren
pgegroeid. Hij heeft geneeskunde gestudeerd in Leiden en
kt thans als freelance huisarts in Nederland. Hij is getrouwd
eeft twee kinderen. De Benjamin heeft altijd al willen schrijven
utte uit persoonlijke levenservaring de inspiratie om deze
an te schrijven.

boze stiefmoeder

or de ogen van een man. De afwisseling van inleidende

n, ontroerende gedichten en psychologische dialogen




Dit is niet zomaar weer een boek
over stiefgezinnen. Daarvan zijn
er al genoeg.
In dit boek staan de gevoelens van
de stiefmoeder centraal. In de
>k_iWhjiCWhYB_Y^jZe[jef[[dZW]Z[^Whjl[hiY^[kh[dZ[edjZ[aa_d]ZWj
vele gesprekken die ik had met
stiefmoeders, kwam ik er achp_`dlhekmlh[[cZ_i][]WWd$>[jXb_`ajZWjp_`d^km[b_`ad_[j_imWj^[j
ter dat velen van hen rondliepen
met negatieve gedachten over
b[[a$P_`^[[\j`Wh[dbWd][[dZkXX[bb[l[d][b[_Z$:WdX[]_djZ[edijk_jXWh[
hun stiefgezin, maar dat ze deze
eigenlijk niet durfden te uiten.
ijh_`Zecp_`d^km[b_`aj[h[Z[d$8WbWdY[h[dZjkii[d^eef[dmWd^eefpWb
Wat bleek? Het is een taboe om niet enthousiast te
zijn over je stiefkinderen.
Ik kwam er ook achter dat de relaties binnen
CWhYp_`d\kdZWc[dj[b[el[hjk_]_d][del[hjhekm"b_[\Z[[d[[hXWWh^[_Z"
het stiefgezin sterk verbeterden op het moment dat deze gevoelens - door de partner maar
Z_[fce[j[dWWdifh[a[d$:[fh_`iZ_[mehZjX[jWWbZ_i^ee]$:_jh[ikbj[[hj
vooral ook door de stiefmoeder zelf - erkend en
begrepen werden.
_d[[dedjhe[h[dZ[Wfej^[ei[[d[[d[l[dpeedjXe[p[c[dZ[[f_bee]$
Daarom heb ik in dit boek een scala van negatieve gevoelens rondom het stiefmoederschap
B_Y^j][Xhea[d_i[[d[cej_ed[b[hebb[hYeWij[hh_Z[$>[jl[h^WWbmehZjleeh#
op een rij gezet, uitgelegd waar ze vandaan
komen en hoe je er op een positieve manier mee
Wb][p_[dZeehZ[e][dlWd[[dcWd$:[W\m_ii[b_d]lWdBWj_`di[ifh[ka[d"
om zou kunnen gaan. Daarmee is dit boek bedoeld
als een hart onder de riem voor al die vrouwen die
zo van hun partner houden maar iets minder van
Z[][Z_Y^j[d[dZ[fioY^ebe]_iY^[Z_Wbe][dcWa[dZ[p[hecWdX_`pedZ[h
zijn kinderen.

Het taboe van de
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n. Het blijkt dat zijn huwelijk niet is wat het was.

Lique Tuijl

<dfk`fe\c\XZ_kYXXe

de hartverscheurende ontdekking dat zijn vrouw Karin

Het taboe van

de boze stiefmoeder

leehZ[b[p[hZ_[^[jWWdZkh\j$
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et als de eikel heeft elk mens de potentie om volledig tot

delen vaak anders dan ze denken of willen. Daardoor

tie, in hun werk, in hun gezondheid.

en. Het geeft inzicht in de onbewuste processen die zich

en, zodat ook jij je onvrede, je ellende, kunt ombuigen naar

uatie.

m twintig jaar actief als zelfstandig bedrijfskundig

ger. Tijdens een sabbatical leave heeft hij zich verdiept in de

oblemen die hij in de loop van de tijd binnen bedrijven heeft

d eenvoudige antwoord heeft hij in dit boek verder

coacht Jos op individuele basis zowel directeuren,

particulieren, schrijft hij columns en artikelen, en verzorgt hij

ops.

Niets is zoals het lijkt,
Alles is zoals je denkt.
Dus denk dan maar wat je wilt.

www.gigaboek.nl

Ik ben een eikel, jij bent een eikel: bloei op!

die werkelijk bereid zijn - en het dus aankunnen - helpen

mens is verborgen, te her-ontdekken. Zodat ook zij zich

Jos Roskam

n: groeien, groeien en nog eens groeien. Zo ontplooit hij

Deze potentie onbenut laten is de grootst denkbare

Ik ben een eikel,
jij bent een eikel:

bloei op!
Haal het beste uit je werk, je relatie,
je bedrijf, kortom: uit jezelf

Fek[\b[\biXZ_k`ea\q\c]

;\jk`\]df\[\iZ\ekiXXc

D[jWbi[[d[_a[b^[[\j[bac[diZ[fej[dj_[eclebb[Z_]jejedjm_aa[b_d]

:_j_id_[jpecWWhm[[h[[dXe[ael[hij_[\][p_d#

j[aec[d$:[p[fej[dj_[edX[dkjbWj[d_iZ[]heejijZ[daXWh[l[hif_bb_d]$

d[d$:WWhlWdp_`d[hWb][de[]$

C[di[d^WdZ[b[dlWWaWdZ[hiZWdp[Z[da[de\m_bb[d$:WWhZeehbef[dp[

?d Z_j Xe[a ijWWd Z[ ][le[b[di lWd Z[ ij_[\ce[#

lWij$?d^kdh[bWj_["_d^kdm[ha"_d^kd][pedZ^[_Z$

Z[hY[djhWWb$?dZ[l[b[][ifh[aa[dZ_[_a^WZc[j

:_jXe[am_bZ[c[di[dZ_[m[ha[b_`aX[h[_Zp_`d#[d^[jZkiWWdakdd[d#

ij_[\ce[Z[hi"amWc_a[hWY^j[hZWjl[b[dlWd^[d

^[bf[dZ[ahWY^jZ_[Z_[f_d[bac[di_il[hXeh][d"j[^[h#edjZ[aa[d$PeZWj

hedZb_[f[d c[j d[]Wj_[l[ ][ZWY^j[d el[h ^kd

eeap_`p_Y^lebb[Z_]akdd[dedjfbee_[d$>[j][[\j_dp_Y^j_dZ[edX[mkij[

ij_[\][p_d"cWWhZWjp[Z[p[[_][db_`ad_[jZkh\Z[d

fheY[ii[dZ_[p_Y^X_dd[d`[][[ijlebjh[aa[d"peZWjeea`_``[edlh[Z["`[[b#

j[k_j[d$

b[dZ["akdjecXk_][ddWWh[[d][bkaa_][hb[l[dii_jkWj_[$

MWjXb[[a5>[j_i[[djWXe[ecd_[j[dj^eki_Wij

@eiHeiaWc'/+(_ihk_cjm_dj_]`WWhWYj_[\Wbip[b\ijWdZ_]X[Zh_`\iakdZ_]

j[p_`del[h`[ij_[\a_dZ[h[d$

_dj[h_c#[dfhe`[YjcWdW][h$P_[eeammm$`eiheiaWc$[k$

?aamWc[heeaWY^j[hZWjZ[h[bWj_[iX_dd[d^[j
ij_[\][p_dij[hal[hX[j[hZ[def^[jcec[djZWj

Jos Roskam

@J9E0./0'/,+/)'''$Ñ(.#,'

Z[p[][le[b[di#ZeehZ[fWhjd[hcWWhleehWbeea

@B9<E<<E<@B<C#A@A9<EK<<E<@B<C19CF<@FG$AFJIFJB8D

Zeeh Z[ ij_[\ce[Z[h p[b\ # [ha[dZ [d X[]h[f[d
m[hZ[d$"$
:WWhec^[X_a_dZ_jXe[a[[diYWbWlWdd[]Wj_[l[
][le[b[dihedZec^[jij_[\ce[Z[hiY^Wfef[[d

:i`j`jÆ^\cff]Æfeki\[[\i`e^Æeff[cfk
Johan Groninger

JeedL[[dijhW#X[]_dl_`\j_]#fheX[[hjZ[Yh_i_i_dp_`db[l[dj[X[pm[h[d
Zeeh[h[[dbeiXWdZ_]b[l[defdWj[^ekZ[d$:_jXh[d]j^[c_dYedÔ_Yj
c[jp_`dY^h_ij[b_`a[][bee\iel[hjk_]_d]$>_`aecjjej^[j_dp_Y^jZWjZWWh#

Het slangenjong

g - probeert de
ren door er een
uden. Dit brengt
ristelijke geloofsovernzicht dat daarmee zijn
ost worden. Hij duikt
ar de stukjes van zijn

staande te houden. Voorthzelf. De enige die hem uit
en halen is zijn onafscheide.

die hem liefdevol opneemt
ontmoet hij ook de liefde van
m niet lang beschoren. Al spoeOntredderd trekt Toon terug
huld, waar eens de grootste
nd. Hier vindt hij het laatste
staat het noodlot te keren…?

c[[p_`d_Z[dj_j[_jilhW][dd_[jef][beijmehZ[d$>_`Zk_aj_d^[jl[hb[Z[d"
efpe[adWWhZ[ijka`[ilWdp_`db[l[difkpp[b$C[jce[_j[m[[jJeedp_Y^
ijWWdZ[ j[ ^ekZ[d$ LeehjZkh[dZ mehij[bj ^_` c[j p_Y^p[b\$ :[ [d_][ Z_[
^[ck_jp_`d_ieb[c[djb_`ajj[akdd[d^Wb[d_ip_`dedW\iY^[_Z[b_`a[
C[Y^[bi[^[hZ[hJWiie$:WdX[bWdZj^_`X_`[[dWhjiZ_[^[cb_[\Z[lebef#

Het slangenjong

n
na als
het

Johan Groninger

h_` ][p[j" k_j][b[]Z mWWh p[ lWdZWWd aec[d [d
^e[ `[ [h ef [[d fei_j_[l[ cWd_[h c[[ ec pek
akdd[d]WWd$:WWhc[[_iZ_jXe[aX[Ze[bZWbi[[d
^WhjedZ[hZ[h_[cleehWbZ_[lhekm[dZ_[pelWd
^kd fWhjd[h ^ekZ[d cWWh _[ji c_dZ[h lWd p_`d
a_dZ[h[d$
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d[[cj_dp_`dfh_l#ab_d_[a$:WWhedjce[j^_`eeaZ[b_[\Z[lWdp_`db[l[d$
>[j][bka_i^[cd_[jbWd]X[iY^eh[d$7bife[Z_]ce[j^_`^WWhl[hb_[p[d$
Edjh[ZZ[hZjh[ajJeedj[hk]dWWh^[jbWdZlWdp_`dediY^kbZ"mWWh[[diZ[
]heejij[if[[bjk_dlWdp_`db[l[dijedZ$>_[hl_dZj^_`^[jbWWjij[fkpp[b#
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ale ‘brugpieper’
een regenachtige
ijn volle bewustzijn
neert, heeft hij
ogelijk terug naar
eten dat hij nog
begint een reeks
de gebeurtenissen.
y Boom en ervaar
ng van zijn ware

MWbbo 8eec _i [[d ckp_aWb[ Xhk]f_[f[h lWd jmWWb\ `WWh$ 7bi ^_` ef [[d
h[][dWY^j_][ ZW] l[hed][bkaj [d c[j p_`d lebb[ X[mkijp_`d _d [[d ^ed#
Z[dfkfh[dYWhd[[hj"^[[\j^_`cWWhdZe[b0peid[bce][b_`aj[hk]dWWh
p_`dekZ[hiecj[bWj[dm[j[dZWj^_`de]b[[\j$LWdW\ZWjcec[djX[]_dj

Wally Boom

jeugdboek van
er verscheen een
n zijn hand onder

[[dh[[aiifWdd[dZ[[dedjhe[h[dZ[][X[khj[d_ii[d$Ahk_f_dZ[^k_ZlWd
MWbbo8eec[d[hlWWhp_`dijh_`ZdWWhZ[[ha[dd_d]lWdp_`dmWh[_Z[dj_j[_j$
P_[eea0mmm$mWbboXeec$db$
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n Zuid-Holland.
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boekhandels

De Boekenkrant is onder meer verkrijgbaar bij onderstaande boekhandels.
Boek- en kantoorboekhandel Sprey,
Abcoude
Boek- en Kantoorboekhandel Friso,
Akkrum
Van der Meulen’s boekhandel, Alkmaar

Wie is de
schrijver?
Niet het hele omslag paste op de foto,
dus… Wie schreef dit boek en wat is de
titel? Stuur het juiste antwoord naar
redactie@boekenkrant.com en maak
kans op het winnen van een van de
drie exemplaren. Inzenden kan tot
1 november 2008.

Boekhandel Het Keerpunt, Alkmaar
Linnaeus Boekhandel, Amsterdam
Boekhandel Omta, Amsterdam
Boekhandel De Poort, Arnhem
Boekhandel Jaspers, Badhoevedorp
Beilen

Castricum
Boekhandel Huyser, Delft
Het Open Boek, Den Burg
Boekhandel Binkhorst, Doorn
Boekhandel Maas en Waal, Druten
Boekhandel Spijkerman, Eindhoven
Smit en Co Boek- en Kantoorboekhandel,
Enkhuizen
Boekhandel Hartenberg, Ermelo
Geerts Warenhuis, Exloo
Boekhandel Krings, Geleen
Boekhandel Gillissen & Co, Haarlem
Boek- en Kantoorboekhandel Lektura,
Heeze
Heusinkveld - Holten meer dan een
boekhandel, Holten
Boekhandel De Korf, Krimpen aan den
IJssel
Boekhandel Lovink, Lochem
Boek- en kantoorboekhandel J.L. Kroon,
Loosduinen
Boekhandel Het Keizerrijk, Maassluis
Boekhandel Mondria, Mijdrecht
Nimo Boek, Monnickendam
Boekhandel Comenius, Naarden
Boekhandel Romijn, Oosterbeek
Boekhandel Van den Hoorn, Purmerend
Boek- en Kantoorboekhandel Marjan
Houtman, Puttershoek
Van Rietschoten, Rotterdam
Matilda’s Boek, Sas van Gent
Boekhandel Scheveningen, Scheveningen
Boekhandel Krings, Sittard
Boekhandel Van de Sande, Terneuzen

Mogen we u
wat vragen?

De redactie van de Boekenkrant is een
beetje vergeetachtig. Hoe zit het ook
alweer?

Welk boek staat op de shortlist van de AKO Literatuurprijs
2008?
John Leake – Jachtgebied
Mariëtte Haveman – De foto van
Faye Finsbury
Leon de Winter – Het recht op
terugkeer

Hoe heten de hoofdpersonen
uit Claus’ “De Koele Minnaar”?
Iks en Ei
Osewoudt en Dorbeck
Edward en Jia

Welke zee liet Mona Manoliu
achter zich toen zij Roemenië
verliet?
Zwarte Zee
Kaspische Zee
Atlantische Oceaan

Stuur de eerste letter van de vijf

info@boekenkrant.com. Voor een actueel
overzicht zie www.boekenkrant.com

ISBN 9789029082372 (€ 24,90)

2. Trojanow, Wereldverzamelaar
De Britse officier Richard Burton (18211890) is een avonturier van de negentiende eeuw. Hij interesseert zich voor het
hindoeïsme, maar gaat later, in Sindh, nog
veel meer op in de islam.
Uitgeverij De Geus,

ISBN 978 90 445 0944 1 (€ 24,90)

3. Bert Natter, Begeerte heeft ons
aangeraakt
Roman over vriendschap, verlorenheid,
een zeventiende-eeuws klavecimbel, de
Enschedese vuurwerkramp, merkwaar-

Boekenkrant - verder lezen? ga naar www.boekenkrant.com

ISBN 9789060057155 (€ 17,90)

4. Japin, De overgave
De overgave gaat over het leven van een
vrouw die in het gevecht om haar kinderen en kleinkinderen uiteindelijk het
machtigste wapen moet leren hanteren:
vergeving.
De Arbeiderspers,

ISBN 978 90 295 6529 5 (€ 19,90)

5. Juli Zeh, Vrije val
Filosofische detective met Freiburg als
decor. Natuurkundige draait door als zijn
zoontje wordt ontvoerd. De ontvoerders
vragen geen losgeld, maar geven hem een
cryptische opdracht.

Uitgever Anthos, ISBN 978 90 414 1291 1 (€ 19,95)

Deze tiplijst is samengesteld door Literaire
Boekhandel Lijnmarkt,
Lijnmarkt 17 in Utrecht.

advertentie

De huidige crisis
& haar financiele
verleden
De hypotheekcrisis is niet de eerste crisis
en zal zeker niet de laatste zijn. Maar wat
kunnen we leren over de ‘bubbels’ uit het
verleden en waarom ontstaan ze?
In dit boek worden 10 bubbels (van de
Tulpenmanie uit 17e eeuw tot de recente
Internethype) onderhoudend & helder
beschreven. Met een historische index
van alle crisis van de laatste 400 jaar!

redactie@boekenkrant.com
kan tot 1 november 2008.

Uitgeverij Thomas Rap,

Via de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief van de Boekenkrant blijf je op de hoogte
van het laatste boekennieuws. Meld je nu aan voor de Boekenkrant Tweewekelijks
op www.boekenkrant.com.

juiste antwoorden naar

en maak kans op een boek. Inzenden

dige dorpsbewoners en een begeerlijke
klaveciniste.

Nieuwsbrief – Boekenkrant Tweewekelijks

Welke schrijver schiep Japi, een
populair romanpersonage?

Steeds meer boekhandels verspreiden de
meld zien, laat het ons weten:

Uitgeverij J.M. Meulenhoff,

Een liefde in Parijs
Esperanza
Uit mijn brandend hart

Pasman Boek&Hobby, Wormerveer

Boekenkrant. Wilt u uw boekhandel ver-

1. Grøndahl, De tijd die nodig is
In zijn poëtische en weemoedige stijl
beschrijft Grøndahl de complexe verhoudingen binnen een familie. Een indrukwekkende, prachtig geschreven roman
over liefde en afstand, over relaties tussen
mannen en vrouwen, tussen ouders en
kinderen.

Welk boek heeft Felix Thijssen
geschreven?

Nescio
Weijts
Radulescu

Boekhandel Jansen & de Feijter, Velp GLD

Van Stockum Boekverkopers is ontstaan uit drie gespecialiseerde boekhandels:
Van Stockum, Belinfante en Coebergh, die sinds 1987 onder gezamenlijke vlag opereren. Deze boekhandels vormen een ‘joint venture’ met Juridische boekhandel en
Antiquariaat A. Jongbloed. Daarmee behoort Van Stockum Boekverkopers tot de tien
grootste kwaliteitsboekhandels van Nederland. De vestiging op de Herengracht is
gespecialiseerd in boeken op het gebied van: schaken, pokeren, spoorwegen, woordenboeken, architectuur en kunst, grafische vormgeving, management, computerboeken
en kalligrafie en boekbinden.

Tip 5:

Boek- en kantoorvakhandel Korving,

Scholte boek-en kantoorboekhandel,

Van Stockum Boekverkopers, Den Haag
Gevestigd sinds 1833
Aantal medewerkers: 50
Vloeroppervlak 400 m2
Aantal boeken 30000
Specialisatie: kunst en wetenschap.

Van Stockum Boekverkopers, Herengracht 60, 2511 EJ Den Haag, Telefoon: 070-3028110
E-mail: herengracht@vanstockum.nl Internet:www.vanstockum.nl.
Kijk ook op www.boekensnuffelaar.nl

Boekhandel Schippers, Amsterdam

Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaal

Boekhandels zijn de schatkamer van de leescultuur. Of gewoon een aangename
plek om te zijn. Groot of klein, multimediaal of gespecialiseerd, en altijd bijzonder. In deze uitgave van de Boekenkrant:

ISBN 978-90-782-1705-3
PRIJS € 24,75
www.sonsbeekpublishers.nl
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