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Tips van lezers voor lezers 
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Staal / Silvia Avallone 

De hoofdpersonages, de 13-jarige Anna en haar boezemvriendin Francesca groeien op in het 
groezelige, grijze en armoedige industriestadje Piombino aan de Toscaanse kust, met uitzicht 
op het paradijselijke eiland Elba. Dat paradijselijke eiland is voorbehouden aan de rijke 
toeristen. In Piombina echter zijn alle mannen voorbestemd om te werken in de staalfabriek 
en de meisjes Anna en Francesca zijn gedoemd om te trouwen met een aan coke en/of 
gokverslaafde staalarbeider. Om aan de troosteloosheid en het uitzichtloze van hun 
toekomstig bestaan te ontsnappen buiten de meisjes hun ontluikende seksualiteit uit. Maar 
dan wordt Francesca verliefd op Anna… 
Een rauw, beklemmend maar meeslepend en ontroerend boek van een fantastisch 
schrijftalent! 
 
Dit geweldig knappe debuut uit 2011 van de jonge Italiaanse filosofe Silvia Avallone werd niet 
alleen genomineerd voor de Premio Strega, de meest prestigieuze Italiaanse literatuurprijs 
maar kreeg ook nog andere literaire onderscheidingen. 
 
Tip van Joost 
 

 

 

Raam, sleutel / Robbert Welagen 
 

Het leven van Karlijn krijgt op een dag een totaal andere wending. Niet alleen komt haar 
partner om bij een tragisch ongeval maar ze ontmoet ook een vrouw voor wie ze meteen 
gevoelens krijgt. Wat volgt is een intrigerend literair spel, over aantrekkingskracht en 
schuldgevoel, over rouw, leven en literatuur. 
 
Van Robbert Welagen tipte ik eerder al ‘Antoinette’.  
Een schrijver om te volgen! 
 
Tip van Anna M. 
 

 

 

De erfenis van Mozart / Femke Roobol 
 

Wie de film ‘Amadeus’ zag, ziet bij het lezen van dit boek in gedachten voortdurend 
fragmenten ervan terug. Femke Roobol vertelt het verhaal van de beroemde componist 
vanuit het standpunt van Constanze Weber.  
In 1778 leert Wolfgang de muzikale familie Weber kennen. Hij valt als een blok voor de oudste 
zus, Louise, maar zij wijst hem af. Constanze, de derde zus in een rij van vier, is gefascineerd 
door de kunstenaar en zal jaren later zijn echtgenote worden.  
 
De biografische feiten kloppen in grote lijnen, maar een belangrijk deel is natuurlijk invulling 
van de auteur. Ze slaagt er in ieder geval in om geloofwaardige personages neer te zetten. 
Een lekker vlot lezende historische roman. 
 
Tip van Anna M. 
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Alle mannen zijn onnozelaars! / Mark Coenen 

 
Mark Coenen is vooral bekend als voormalig nethoofd van de televisiezender Canvas, StuBru 
en  Radio Donna; hij doceert aan de Hogeschool in Hasselt en schrijft wekelijks een column in 
de krant De Morgen. 
 
Het boek is zowat het levensverhaal van Coenen, soms ludiek, soms sarcastisch, bij 
momenten ook  heel serieus (de zelfmoord van zijn zus, de moeilijke verhouding met zijn 
vader.. . In het boek vind je ook enorm veel verwijzingen naar literatuur, film  en poëzie. 
Ik vond het een bijzonder aangenaam, leerrijk en vermakelijk boek. 
‘Alle mannen zijn onnozelaars' volgens Mark Coenen zelf het ideale vaderdagscadeau, en geef 
toe, wat koop je nu nog voor €24  
 
Tip van Joost 
 

 

 

Het laatste deel / Robert Seethaler 

 
Wat een prachtig kleinood, dit boek! 
De auteur kruipt in de huid van componist Gustav Mahler die in 1911 een laatste reis van New 
York naar Europa maakte. Aan boord van het schip overdenkt de stervende man zijn leven, 
liefde en muziek. 
 
Dit boek smaakt alvast naar meer werk van Seethaler die onder meer voor ‘Een heel leven’ en 
‘De Weense sigarenboer’ heel wat lof oogstte.  
Die komen alvast op mijn verlanglijst te staan! 
 
Tip van Anna M. 
 

 

 

 

De eenzaamheid van Lydia Erneman 

 

Hoe vaak gebeurt het dat je een boek uitleest en er onmiddellijk daarna opnieuw in begint? 
Bij ‘De eenzaamheid’ van Lydia Erneman deed ik dat en ik herlas het met dezelfde intensiteit 
en toenemende verwachting als de eerste keer. Nochtans is het een verhaal met erg 
dagelijkse gebeurtenissen, waarin je weinig ziet bewegen. 

Lydia Erneman werkt in Noorwegen als arts in een dierenkliniek. In haar vrije dagen maakt ze 
natuurwandelingen, studeert ze en vaak luistert ze ’s avonds ‘aandachtig naar het 
onophoudelijke geritsel van de tuin’. Als haar moeder sterft, wordt de afstand tussen haar en 
haar vader nog groter dan hij al was. Het is een roman waarin weinig gebeurt, maar de 
onbestemde sfeer van het verhaal intrigeert. Tevredenheid en onuitgesproken weemoed 
gaan zeldzaam harmonieus samen in Lydia’s leven. 

Christiansens schrijft in een heldere, poëtische taal, in sober elegante zinnen. Zacht en 
delicaat wekken ze je waakzaamheid voor wat haast onmerkbaar onder de grote hoeveelheid 
details van alledag in een leven schuilt. 

Tip van Jen 
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1793 – 1794 – 1795 / Niklas Natt och Dag 

Mensen zijn ‘een roedel bloeddorstige wolven, die niets liever doen dan elkaar aan stukken 
scheuren in hun streven naar onbegrensde macht’ 

De Zweedse schrijver Niklas Natt och Dag heeft een fenomenaal sterke trilogie geschreven. 
Misdaad in alle mogelijke vreselijke variaties en een ruim scala aan psychisch en lichamelijk 
geweld zijn onderwerp van deze historische misdaadromans, maar het gaat om veel meer 
dan alleen het zoeken naar de dader. Niklas Natt och Dag wil een portret schetsen van de 
Zweedse standenmaatschappij in de achttiende eeuw, en de sociale en psychologische 
oorzaken blootleggen van het onmenselijke gedrag dat zijn personages vertonen. 

Mickel Cardell, oorlogsinvalide uit de Russische oorlog en nu aangesteld als ‘tuchtwacht’, is 
het hoofdpersonage in de drie romans. Naast zijn officiële opdrachten voert Cardell nog een 
persoonlijk onderzoek naar de verdwijning van Anna Stina, een alleenstaande jonge vrouw. 
Ze heeft een man geweigerd en daar laat de maatschappij haar zwaar voor boeten. 

Natt och Dag beschrijft beeldend de rauwheid van het leven. Hij doet dat zonder 
sensatiezucht, hoewel de gruwel meermaals echt ten top stijgt. Vooral de noodlottigheid van 
deze levens wekt de grootste huiver. De uitwassen van de Franse Revolutie zijn tot in Zweden 
doorgedrongen. Het land is bankroet en uiterst labiel na de moord op Gustav III. Er is maar 
een vonkje nodig om de toestand te laten escaleren. 

Een prachtige, ontredderende geschiedenis. Gitzwart met heel af en toe een klein streepje 
omfloerst licht. 

Tip van Jen 
 

 

 

Anomalie / Hervé Le Tellier 
 

De verhaallijn is even verontrustend als origineel.  
Een vliegtuig komt in een storm terecht en landt na hevige turbulentie. Hetzelfde vliegtuig, 
met dezelfde mensen erin, landt vier maanden later opnieuw. Opeens zijn er van die 
personages twee exemplaren, met als enige verschil dat de personages die eerder zijn geland 
vier maanden ouder zijn, vier maanden langer hebben geleefd dan de personages die in het 
latere vliegtuig zijn geland. Wetenschappers staan uiteraard voor een enorm raadsel. 
 
Dit boek kan op diverse niveaus gelezen worden.  
Enerzijds is het een psychologische roman (de personages worden letterlijk met zichzelf 
geconfronteerd), anderzijds is het een fascinerende mix tussen thriller en sci-fi.  
 
Wie bekend is met de snaartheorie zal de theorie die Le Tellier ontvouwt herkennen, maar 
het is geen must om van dit verhaal te snoepen.  
Duizelingwekkend. 
 
Deze roman won in 2020 de prestigieuze Prix Goncourt. 
 
Tip van Elke 
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De dag dat de walvis kwam / John Ironmonger 
 

Er zijn van die boeken waarvan je wenste dat ze bleven duren, terwijl je ze niet kan 
neerleggen. Dit is zo'n boek.  
Het begint al bij de prachtige kaft, en onderaan vind je het zinnetje ‘Deze roman geeft je je 
vertrouwen in de mensheid terug’: dit kan ik alleen maar beamen. 
 
Op het strand van het onooglijke dorpje St. Piran spoelt een man aan. De dag erna een walvis 
- en niets in het dorpje zal ooit nog hetzelfde zijn. De aangespoelde jongeman, Joe, is Londen 
ontvlucht na een mislukte aandelenhandel ten gevolge van een door hem ontwikkeld 
computerprogramma. Dit programma voorspelt ook de ineenstorting van de maatschappij 
ten gevolge van een griepvirus (het verhaal werd geschreven in 2015). 
Wat volgt is een ongelooflijk avontuur, een ode aan vriendschap, liefde en solidariteit. 
Kippenvel. 

 
Mooie schrijfstijl, heerlijke personages: dit verhaal heeft alles en zindert nog lang na. 
 
Tip van Elke 
 

 

 

De vele levens van Heloise Starchild / John Ironmonger 
 
Dit is het nieuwste boek van John Ironmonger, en ook dit stelt niet teleur. 
 
In het Frankrijk van de 18de eeuw wordt een meisje geboren, Heloise, dat genoemd wordt 
naar de komeet Halley. Heloise, een lid van de Franse aristocratie, sterft onder de guillotine. 
Haar dochter, Marianne Muse, krijgt tijdens haar puberteit vreemde dromen: ze beleeft het 
leven van haar moeder. Dit is een eigenschap die vanaf dan doorgegeven wordt aan alle 
vrouwen in de familie en zo wordt een boeiend overzicht geweven van alle belangrijke 
gebeurtenissen in de geschiedenis van Europa, gezien door de ogen van sterke vrouwen. 
 
Het boek eindigt als een dystopie, maar de cirkel is rond. 
 
Tip van Elke 
 

 

 

Verwilderd / Richard Powers 
 
Enige tijd geleden beschreef ik Powers' meesterwerk, ‘Tot in de hemel’ (Pullitzer Prize), 
waarvan ik erg onder de indruk was. Ik was dan ook erg benieuwd naar zijn nieuwste worp, 
Wildernis.  
Deze stelt niet teleur en is ook een stuk intiemer dan zijn vorige werk. 
 
Powers' klassieke thema's: wetenschap versus menselijkheid, natuur versus kapitalisme, 
komen ook hier ruimschoots aan bod.  
Het verhaal gaat over Theo, astrobioloog, en zijn 9-jarige, mentaal zeer kwetsbare zoon 
Robin die erg lijdt onder de dood van zijn moeder en de teloorgang van de wilde natuur. 
 
Hoop, liefde, empathie en een noodkreet over de toestand van de wereld zijn de 
kernthema's van dit beklijvende boek. 
 
Tip van Elke 
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Nocturna / Maya Montayne 
 
Een dievegge en een prins (lijkt cliché maar is het hier zeker niet) moeten samenwerken om 
de wereld te redden van de duisternis. Een duisternis die de prins zelf ontketend heeft, in 
een goedbedoelde poging om zijn broer en vriend te redden. 
Magie, actie en vriendschap staan centraal in dit razend spannende Young Adult-boek. 
Let ook eens op de prachtige, Arabisch-sprookjesachtige kaft, zeer aantrekkelijk. 
 
Heerlijke fantasy vanaf 16+.  
De sequel, Oculta, is in het Engels aanwezig in de bib. 
 
Tip van Elke 

 

 

 
Young Adult literatuur (of zgn. Cross-over literatuur, als overgang of opstapje naar 
volwassen literatuur) is literatuur voor tieners vanaf 15 à 16 jaar, meestal over tieners, die 
met heel veel plezier ook door volwassenen te lezen is (ik ben zelf fan).  
De bibliotheek heeft de laatste jaren stevig geïnvesteerd in deze YA-literatuur (te vinden in 
de jeugdafdeling, witte bolletjes). Sinds kort vind je in de bib ook een uitgebreide collectie 
YA-literatuur in het Engels, vaak erg populair bij de jongeren. 

 
Een nieuw genre is de zgn. New Adult literatuur: YA maar met een extra ‘sexy, spicy, steamy’ 
twist. Voor de bib niet altijd even gemakkelijk om de afweging jeugdboek-volwassenenboek 
te maken. Je vindt ze dan ook een beetje verspreid over de jeugd- en volwassenafdeling. 
Voorbeeldje hiervan is de reeks ‘Hof van doorns en rozen’ van de populaire schrijfster Sara J. 
Maas. De eerste drie delen uit deze reeks zijn echte YA, maar het vierde deel ‘Hof van 
zilveren vlammen’ is heel wat minder braaf...  
 
Deze websites zijn goede bronnen voor YA: Goodreads (vnl. Engelstalig) of 
Hebban/youngadultclub. Geef dit zeker door aan je tieners ;-) 
 
Tip van Elke 
 

 

 

De trein naar Tibet / Maja Wolny 
 

Een boeiend, beeldend geschreven reisverhaal van de Vlaams-Poolse Wolny. Ze reist in de 

sporen van Alexandra David-Néel. Honderd jaar geleden deed Alexandra dat als eerste 

Belgische, zelfs als eerste Europese iets wat toen erg opmerkelijk was. 

 

Een aangenaam geschreven boek, verlucht met wat foto’s en kaarten. Je volgt Maja op haar 
reis, hoe ze alles beleeft, maakt kennis met de mensen die ze ontmoet en de bijzondere 
gewoontes die ze onderweg opmerkt.  Een boek voor wie van traag reizen houdt in toch nog 
vrij onbekende gebieden. 
Deze roman focust op de hele reisweg en die is net zo boeiend als het eindpunt. ‘Ik kon er 
inderdaad perfect met het vliegtuig heen, maar op een treinreis van twee weken zie je de 
wereld echt veranderen. Je bouw er een stuk van je leven op’, besluit Maja Wolny.  
 
In Polen trouwens al uitgeroepen tot beste reisverhaal. 
 
Tip van Patrick 
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Ver weg, dichtbij / Helen Fisher 
 
Dit was mijn ‘fileboek’ een tijdje geleden, toen we behoorlijk lang moesten aanschuiven door 
de werken aan het Rondpunt.  
Door dit boek vond ik het helemaal niet erg om stil te staan . 
 
Het verhaal op zich is totaal ongeloofwaardig, maar toch ga je er als lezer helemaal in mee.  
Faye, een 37-jarige moeder van 2 dochters en gelukkig getrouwd, keert door een vreemd 
toeval terug in de tijd. Ze ontmoet er haar moeder in het jaar voordat die stierf. 
 
Het is een vlot geschreven roman over moeders en dochters, over herinneringen en verlies.  
 
Tip van Sieglinde 
 

 

 

Slagschaduw / Jo Claes 

 

De nieuwste Jo Claes zorgt weer voor enkele uurtjes fijn leesplezier.  

De plot zit goed in elkaar en het einde is verrassend. 

Thomas Berg is deze keer echt uit zijn normale doen, want door de lockdown (het verhaal 

speelt zich af in maart 2020) kan hij niet meer terecht op het terras van zijn geliefde stamcafé 

‘De Gambrinus’ . 

 

Het boek begint met een lange inleiding.  

De film ‘Slagschaduw’ wordt helemaal uit de doeken gedaan. De ex-vrouw van de regisseur 

vermoedt dat haar via deze film op symbolische manier een gruwelijke waarheid wordt 

verteld over de dood van haar vriend.  

Thomas Berg wordt ingeschakeld maar gelooft niet meteen in een verband.  

Omdat hij niet veel omhanden heeft door de corona-pandemie graaft hij zich toch wat dieper 

in en zo gaat deze zaak aan het rollen.  

 

Tip van Sieglinde 

 

 

 

Dankbaarheid / Delphine de Vigan 

 

Michka beseft dat ze niet meer alleen kan leven en gaat in een verzorgingsinstelling wonen. 
Ze wordt oud en verliest geleidelijk aan haar spraakvermogen. Maar voor ze voorgoed tot 
stilte is veroordeeld, heeft ze nog één wens: ze wil op zoek gaan naar het koppel aan wie ze 
als klein Joods meisje haar leven te danken heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de hoop 
dat ze eindelijk kan verwoorden wat zo lang onuitgesproken bleef. 
 
Een klein maar zeer mooi en ontroerend boekje waarbij de manier waarop de afasie wordt 
uitgebeeld soms tot hilarische zinnen leidt. 
 

Tip van Rita 
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Het leven speelt met mij / David Grossman 
 
Vera groeit op in een welgesteld Joods gezin maar valt voor Milos, een arme Servische 

dorpeling. Ze nemen deel aan de partizanenstrijd tegen de nazi's en aan het eind van de 

oorlog wordt hun dochter Nina geboren. Na conflicten tussen Tito en Stalin wordt Milos 

onverwachts als verrader bestempeld en gearresteerd. Gedesillusioneerd pleegt hij 

zelfmoord in zijn cel. Wanneer Vera wordt opgepakt moet ze kiezen: Milos als verrader 

erkennen en vrijuit gaan of zelf in een kamp belanden. Ze kiest voor het laatste en wordt 3 

jaar lang op een eiland vastgehouden en gemarteld. Vera's keuze zal nog generaties lang 

doorwerken. 

Op haar 90ste verjaardag stellen haar dochter en kleindochter voor om samen met Vera 
terug te reizen naar dit eiland om erachter te komen onder welke omstandigheden Vera haar 
dochtertje in de steek liet. De reis legt de meest tegenstrijdige emoties bloot en laat zien hoe 
en waarom we soms tot de meest onmogelijke beslissingen worden gedreven. 

Dit is geen gemakkelijk boek maar wel een aanrader. 

Tip van Rita 
 

 

 

De crèche / Ellen van Rijn 

Amsterdam 1942-1943.  
Tegenover de Hollandse Schouwburg bevindt zich de Joodse Crèche, door de Duitsers 
getransformeerd in een verzamelplaats voor Joodse kinderen voordat zij op transport gaan. 
Samen met de andere Joodse verzorgsters bekommert de 17-jarige Betty zich om het lot van 
de kinderen. In het diepste geheim weten ze, onder leiding van de directrice, ruim 600 
kinderen van de deportatie te redden, ongeacht de risico's die dat met zich meebrengt. 

Een aangrijpende historische roman, een verzetsverhaal van jonge vrouwen die in wrede 
omstandigheden moeten beslissen over leven en dood. Moedige vrouwen met een vurige 
hoop voor de toekomst want wie een kind redt, redt de wereld. 

Tip van Rita 
 

 

 

 

Obsessie / J.L. Butler 
 

Francine Day werkt op een advocatenkantoor. Ze is ongehuwd en enkel bezig met de uitbouw 
van haar schitterende carrière als echtscheidingsadvocate. Op een dag krijgt ze bezoek van 
bankier Martin Joy, die wil scheiden van zijn vrouw. 
Vanaf de eerste ontmoeting worden Francine en Martin onweerstaanbaar tot elkaar 
aangetrokken. Francine weet dat ze geen verhouding kan hebben met een cliënt en wordt zijn 
geheime minnares. Nog voor de scheiding is afgehandeld, verdwijnt de vrouw van Martin 
spoorloos en Martin wordt beschouwd als hoofdverdachte, met Francine als medeplichtige. 
 
De schrijfster is zelf advocate en heeft het verhaal perfect opgebouwd, met een totaal 
onverwachte finale. Spannend tot de laatste pagina! 
 
Tip van Griet 
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Een koude winternacht / Simon Sebag Montefiore 
  
Het verhaal speelt zich af te midden van de Stalinitische Kremlin-elite en berust op een reeks 
waargebeurde feiten uit 1943. 
Een aantal kinderen van hooggeplaatsen worden toegelaten tot een eliteschool. Ze houden 
van poëzie en stichten een club: ‘het Genootschap van de Noodlottige Romantici’, als 
eerbetoon aan Poesjkin. De namen van de leden, de regels en de wetten worden 
bijgehouden in een schrift. 
Moskou 1945. De Russen vieren de overwinning op de nazi’s. In het rumoer worden 2 
clubleden doodgeschoten. In hun schriften vindt de geheime politie plannen voor een 
nieuwe regering en arresteert de clubleden op verdenking van een samenzwering. 
 
Deze schitterende roman gaat over intriges, verraad, romantiek, fictie, willekeur, angst en 
moed. Dit alles prachtig beschreven met heel veel kennis van de Russische geschiedenis. 
 
Tip van Griet 
 

 
 

 

Meer tips?  

Probeer zeker Mijn Leestipper uit. Helemaal op maat voor jou.  

Surf naar mijnleestipper.bibliotheek.be 

 

 

Recensies van kwaliteitsboeken? 

Surf naar mappalibri.be! 
Mappalibri is een website voor lezers die zoeken naar kwaliteit. Mappalibri brengt kritische, 

deskundig geschreven recensies van een brede selectie kwaliteitsliteratuur die in Vlaanderen en 

Nederland verschijnt. De boeken worden gekozen ongeacht het genre of de leeftijd van de beoogde 

lezer, de inhoudelijke en vormelijke kwaliteiten zijn bepalend.  

Volwassenen-, kinder- en jeugdliteratuur, literaire en genreromans staan dus naast elkaar. 

 


