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Nieuwsbrief - maart 2019 

 
 
Deze nieuwsbrief is voor de contactpersonen van de Boekentaal 
Mondiaal leesclubs en is samengesteld door Jacandra van den 
Broek. Vragen over of tips voor verbetering van de nieuwsbrief 
kunnen gestuurd worden naar info@boekentaalmondiaal.nl of 
Donkerstraat 22, 3511 KA Utrecht (het redactieadres van 
Boekentaal Mondiaal en Moving Movies). 
 

 
In de zomer van 2019 verschijnen er weer twee nieuwe uitgaven van Boekentaal 
Mondiaal, met elk zes boekbesprekingen, die nu al besteld kunnen worden. Het 
materiaal Boekentaal Mondiaal bevat ter ondersteuning voor leesclubs uitgebreide 
besprekingen van literaire romans, met gespreksvragen bij elk boek. Voor het seizoen 
2019/2020 heeft de redactie van Boekentaal Mondiaal de titels gekozen binnen het 
thema ‘Verlangen’. 
 
De Werkwijze 
De contactpersoon van de leesclub bestelt voor ieder lid een map (dus map A of B). Het is 
praktisch en noodzakelijk dat er voor elk lid een eigen exemplaar wordt besteld; ieder heeft dan 
de achtergrondinformatie over het boek of verhaal bij de hand tijdens het lezen. En tijdens de 
bijeenkomsten kan ieder aantekeningen in het eigen exemplaar maken en heeft iedereen de 
discussievragen voor zich. Vanwege auteursrechten is het niet toegestaan uit de mappen te 
kopiëren. Als leesclub bepaalt u gezamenlijk welke map u in het seizoen 2019/2020 wilt 
bestellen: 22A of 22B.  
 
Bestelformulier 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een bestelformulier. Stuur het formulier uiterlijk vóór 1 mei 2019, naar de redactie van 
Boekentaal Mondiaal, Donkerstraat 22, 3511 KA Utrecht, info@boekentaalmondiaal.nl. De mappen zullen in de 
loop van juli beschikbaar zijn. 
 
 
Toelichting bij de geselecteerde boeken  
 
Map 22A 

 
 

Drago Jančar 
Die nacht zag ik haar 

Querido, 2018 
255 pagina’s 

 

Veronika Zarnik is een vrijgevochten, zelfstandige, sensuele en excentrieke 
vrouw, ongrijpbaar en mateloos intrigerend, iemand die je niet snel vergeet. 
Samen met haar man Leo vormt ze een onconventioneel paar. Op een nacht 
in januari 1944 verdwijnt het stel onder mysterieuze omstandigheden van hun 
landgoed. Vijf mensen die hen goed gekend hebben blijven achter met vragen 
en vertellen elk wat er voor, tijdens en na die winternacht is gebeurd. Wie was 
die geheimzinnige Veronika eigenlijk? Wat had ze te verbergen? 
 
Die nacht zag ik haar is een rijke roman, die de volledige tragedie van 
Joegoslavië tijdens de Tweede Wereldoorlog omvat. Het boek werd in 
Slovenië bekroond met de Kresnikprijs, in Italië met de Premio Ignazio Silone 
en in Frankrijk met de Prix du Meilleur Livre étranger. 
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Friedrich Dürrenmatt 
De belofte 

Athenaeum-Polak & Van 
Gennep, 2018 [1958] 

152 pagina’s 
 

Commissaris Matthäi belooft de ouders van een vermoord meisje op zijn 
erewoord dat hij de dader zal vinden, terwijl hij weet dat hij de volgende dag 
naar Amman zal vertrekken voor zijn nieuwe baan. Collega's pakken de 
verkeerde persoon op, die na harde verhoren die nacht nog bekent en 
vervolgens zelfmoord pleegt. Het onderzoek wordt afgesloten. Vol 
schuldgevoel annuleert Matthäi zijn reis, en hij besteedt de rest van zijn leven 
aan het zoeken naar de werkelijke moordenaar. De manier waarop hij dat 
doet is zowel zeer dubieus als geniaal, en de apotheose is zo absurd dat 
geen romanschrijver die voor zijn rekening zou willen nemen. 
 
De misdaadromans van Dürrenmatt volgen het klassieke schema van het 
genre, maar stijgen daar ver bovenuit door hun ironische, vaak cynische toon 
en hun filosofische en maatschappijkritische inhoud. De auteur speelt een 
spel met het genre van de misdaadroman, waarin alles vaak zo mooi wordt 
opgelost. De belofte kreeg vijf sterren in de VN Detective en Thriller Gids. 

 

 
 

Anna Enquist 
Want de avond  

De Arbeiderspers, 2018 
253 pagina’s 

 

Vier mensen moeten met zichzelf en elkaar in het reine zien te komen na een 
gijzeling door een gevluchte crimineel, die culmineerde in de explosie van de 
woonboot waarop ze – als strijkkwartet – zaten te repeteren. Heleen, onder 
het motto ‘Du musst dein Leben ändern’, heeft zich onderworpen aan een 
extreme make-over. Jochem verschanst zich grimmig in zijn zwaarbeveiligd 
atelier. Zijn echtgenote Carolien, die bij de ramp een pink verloor, zeult rond 
met een majeure depressie die ze hoopt te verdrijven door in een opwelling 
het vliegtuig naar China te nemen waar Hugo heen is gevlucht om zich als 
cultureel ondernemer te storten op het organiseren van muzikale 
evenementen. Eenmaal daar raken zaken emotioneel op drift en ver weg in 
Nederland is het proces tegen topcrimineel Helleberg in de maak. Die zaak, 
waarin ze allen zullen moeten getuigen, hangt hun als een zwaard van 
Damocles boven het hoofd. 
 
Want de avond is het volstrekt opzichzelfstaande vervolg op Enquists eerdere 
roman Kwartet (2014). 
 

 
 

Kamila Shamsie 
Huis in brand 

Signatuur, 2018 
252 pagina’s 

 

De eens zo innige band tussen Isma en de jongere tweeling Aneeka en 
Parvaiz wordt zwaar op de proef gesteld als Parvaiz besluit in de voetsporen 
van hun overleden jihadi-vader te treden en verdwijnt. Want wanneer Parvaiz 
naar Syrië vertrekt om zich aan te sluiten bij IS komt de verhouding tussen 
Aneeka en Isma onder druk te staan. De een is super bezorgd, de ander geeft 
hem aan bij de politie. Dan komt Eamonn, zoon van een machtig politicus, in 
het leven van de zussen. is Eamonn Aneeka's ware liefde? Of het middel tot 
Parvaiz' bevrijding? Discriminatie van Britse moslims en de behandeling van 
vrouwen in hijab spelen zich af tegen de achtergrond van een liefdesverhaal 
tussen Eamonn en Aneeka. Plots is het lot van beide families onlosmakelijk 
met elkaar verbonden en blijkt hoe verwoestend liefde en loyaliteit kunnen 
zijn. 
 
Kamila Shamsie geeft met dit spannende en hartverscheurende verhaal een 
uiterst genuanceerde inkijk in de complexiteit van burgerschap, liefde, familie 
en verschillende culturen in Europa. De roman stond onder meer op de 
longlist Man Booker Prize 2017 en de shortlist Women's Prize voor Fiction. 
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Brad Watson 
Juffrouw Jane 

Atlas Contact, 2018 
315 pagina’s 

 

In Juffrouw Jane vertelt Brad Watson het verhaal van Juffrouw Jane Chisolm, 
geboren in het rurale, vroeg-twintigste-eeuwse Mississippi, die een 
aangeboren afwijking had die haar ongeschikt maakte voor waar vrouwen in 
die tijd en omgeving toe dienden: seks, huwelijk en kinderen. Maar Jane 
groeit allerminst op als een slachtoffer, ze is een nieuwsgierig kind, later een 
jonge vrouw die tegen haar fysieke grenzen aanloopt, maar zich er niet op 
voorhand door laat beperken: ze wil naar school, bezoekt de plaatselijke 
dansavondjes, beleeft een eerste verliefdheid. Haar nuchtere oudere zus, 
haar stugge vader, haar soms depressieve moeder, en met name de voor die 
tijd heel openhartige dokter Thompson dragen op hun manier ertoe bij dat zij 
een vrouw wordt met een wilskracht en levenslust die haar juist vrijer maken 
dan de meeste van haar leeftijdgenoten. 
 
Juffrouw Jane stond op de longlijst van de National Book Award en de 
Welcome Book Prize, het is winnaar van de Harper Lee Award, en in de 
Verenigde Staten door boekhandelaars in het hart gesloten. 

 

 
 

George Orwell 
Birmaanse dagen 

De Arbeiderspers, 2018 
[1934]  

345 pagina’s 
 

De Engelse houthandelaar Flory behoort tot de kleine blanke elite in het 
stadje Kyauktada in Opper-Birma. In de verzengende tropenhitte wordt hij 
steeds meer bevangen door walging van zichzelf en de andere Britten, die 
hun dagen verdoen in de Europese Club – hét broeinest van de koloniale 
onderdrukking van de Birmanen. 
Als Elizabeth Lackersteen haar oom komt bezoeken ziet Flory in haar een 
mogelijkheid om te ontsnappen uit zijn isolement, maar hij is niet bedacht op 
de sluwe intriges van de plaatselijke magistraat U Po Kyin, de jaloezie van 
een voormalige maîtresse en bovenal het kille opportunisme van Elizabeth. 
 
George Orwell is een van de beroemdste schrijvers van Engeland. Twee van 
zijn meest beroemde werken zijn Nineteen Eighty-Four (1984) en Animal 
Farm. In Birmaanse dagen, zijn debuutroman uit 1934, presenteert Orwell een 
verwoestend beeld van het Britse kolonialisme, gebaseerd op zijn ervaringen 
als politieagent in Birma. 

 
 
Map 22B 

 
 

Martin Michael Driessen 
De pelikaan 

Van Oorschot, 2017 
199 pagina’s 

 

Andrej is postbode in een slaperig stadje aan de Adriatische kust in 
communistisch Joegoslavië. Josip is verantwoordelijk voor de kabeltrein naar 
het heldenmonument boven op de heuvel. Hij is ongelukkig getrouwd en 
houdt er een minnares op na. Amateurfotograaf Andrej weet beelden van een 
amoureuze ontmoeting vast te leggen en begint Josip ermee te chanteren. 
Kort hierna ontdekt Josip dat postbode Andrej brieven open stoomt en geld 
steelt. Om aan de verwachtingen van zijn onbekende chanteur te voldoen 
begint hij op zijn beurt Andrej te chanteren. Intussen kabbelt de blauwe zee 
rustig door.  
 
Met een gedegen blik op beider geestesgesteldheid en met empathie zet 
Driessen zijn hoofdpersonen vast in een parabel van wederzijdse 
gebondenheid. Deze roman toont tegen een achtergrond van kapitalistische 
hoogstandjes als gokken en knevelarij in laat-communistisch Joegoslavië 
Driessens ongeëvenaarde vermogen alledaags leven te verheffen tot 
opwindende literatuur. De auteur won in 2016 de ECI-literatuurprijs voor zijn 
eerdere novelle Rivieren. 
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Hiro Arikawa 
Reisverslag van een kat 

Ambo Anthos, 2018  
238 pagina’s 

 

Het hartverwarmende Reisverslag van een kat vertelt over de roadtrip van 
Nana de kat. Nana weet niet waar hij naartoe gaat en waarom ze de reis 
maken. Maar het betekent wel dat hij voor in een zilverkleurig busje mag 
zitten naast zijn baasje Satoru. Samen doorkruisen ze Japan en logeren bij 
oude vrienden. Ze komen bij een norse boer die in katten niets meer dan 
rattenvangers ziet; bij een hartelijk echtpaar met een B&B waar huisdieren 
welkom zijn; bij een treurige man die net verlaten is door zijn vrouw. Maar 
waarom zijn ze op reis? En waarom is iedereen zo geïnteresseerd in Nana? 
Wanneer Nana erachter komt, breekt zijn kleine hartje en hij zet alles op alles 
om het avontuur niet te laten eindigen.  
 
Reisverslag van een kat is een ode aan het leven en vriendschap en aan de 
kleine dingen die soms de grootste vreugde geven. Het is een 
feelgoodverhaal voor Japan- én kattenliefhebbers. Hiro Arikawa is een 
bestsellerschrijver uit Tokio en Reisverslag van een kat betekende haar 
internationale doorbraak. 

 

 
 

Philippe Claudel 
Archipel van de hond 

De Bezige Bij, 2018 
237 pagina’s 

 

De Middellandse Zee. Een eilandengroep met wijngaarden en olijfbomen, 
bevolkt door een kleine vissersgemeenschap. Een geïsoleerde plek, weg van 
het lawaai van de wereld, tot op een dag een oude vrouw op het vulkanische 
strand de levenloze lichamen van drie Afrikaanse migranten aantreft. Wie 
waren deze mensen? Zes mensen zijn slechts op de hoogte van de vondst, 
waaronder de burgemeester, de dokter, de onderwijzer en de pastoor. Wat 
moet er gebeuren met hun overblijfselen? Moet de waarheid onder ogen 
worden gezien of is het mogelijk dit mysterie te negeren? Het besluit dat zij 
nemen, gaat tegen de principes van een van hen in en er ontstaat wrijving die 
tot een tragische gang van zaken leidt. 
 
Archipel van de hond is een roman over de wereld waarin wij leven. Het is net 
als Philippe Claudels geliefde romans Grijze zielen en Het verslag van 
Brodeck (beide eerder in Boekentaal Mondiaal opgenomen) een tijdloze 
reflectie op de menselijke natuur en de keuzes die we maken. 
 

 
 

Alison Pick 
Vreemdelingen met 

dezelfde droom 
Orlando, 2018 

381 pagina’s 
 

Vreemdelingen met dezelfde droom vertelt het verhaal van enkele Joodse 
pioniers, twee jonge vrouwen en een wat oudere man, die de pogroms in 
Rusland en Europa ontvluchten en kort na 1920 een kibboets stichten op een 
stuk land dat later de staat Israël zal worden. Een verhaal waaruit pijnlijk 
duidelijk wordt hoe de bevlogen nieuwkomers ervoor kozen om het feit te 
negeren dat hun vallei al door een ander volk werd bewoond. Idealisme slaat 
al snel om in pragmatisme en de utopische droom wordt verscheurd door 
menselijke verwikkelingen.  
 
De Canadese schrijfster Alison Pick schreef eerder poëzie, een 
(auto)biografie en romans die zeer goed werden beoordeeld met diverse 
nominaties en belangrijke prijzen. Ze schept in Vreemdelingen met dezelfde 
droom onvergetelijke personages die, achtervolgd door geesten uit het 
verleden, gebukt gaan onder ondraaglijke geheimen en uiteindelijk ondanks 
sprankjes liefde en hoop uitgeput raken door tegenslagen en menselijke 
zwakheid. 
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Carson McCullers 
Klok zonder wijzers 

Athenaeum-Polak & Van 
Gennep, 2018 [1961] 

256 pagina’s 
 

Het is 1953. In een stadje in Georgia, in het zuiden van de Verenigde Staten, 
volgen we vier mannen. De negenendertigjarige J.T. Malone, drogist en 
apotheker, hoort dat hij ongeneeslijk ziek is en probeert in het reine te komen 
met zijn geweten vanwege zijn "verspilde leven'. Fox Clane, een oude rechter, 
verzet zich tegen integratie van de zwarte bevolking en verlangt naar de oude 
waarden van het Zuiden. Zijn dwarse, idealistische kleinzoon Jester koestert 
heimelijk gevoelens voor Sherman, een zwarte weesjongen met blauwe ogen. 
Sherman, die te vondeling is gelegd in de kerk, worstelt met zijn identiteit. 
Gaandeweg blijkt dat hun levens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
 
In deze laatste roman van Carson McCullers, uit 1961, komen al haar thema's 
samen: eenzaamheid, onbeantwoorde liefde, intolerantie en vooroordelen, 
geheimen en verlossing. McCullers (1917-1967) wordt beschouwd als een van 
de belangrijkste Amerikaanse auteurs van de twintigste eeuw. Haar bekendste 
boek is Het hart is een eenzame jager uit 1940. 
 

 

 
 

Michael Ondaatje 
Blindganger 

Nieuw Amsterdam, 2018 
286 pagina’s 

 

1946: Londen herstelt zich van de blitzkrieg. De veertienjarige Nathaniel en 
zijn zus Rachel zijn door hun geliefde moeder Rose achtergelaten bij een 
raadselachtige ‘voogd’ met de bijnaam De Mot. In eerste instantie denken ze 
dat hij een crimineel is maar ze groeien redelijk gelukkig op in de excentrieke 
wereld die hij creëert, vol kleurrijke vrienden die zich in de chaotische 
naoorlogse jaren op nogal ongebruikelijke wijze over hen ontfermen. Twintig 
jaar later reconstrueert Nathaniel zijn bijzondere verleden, het opgroeien in de 
wereld van De Mot en het grote geheim van zijn moeder.  
 
Werkelijkheid, herinnering en verbeelding komen samen in deze prachtige 
roman van meesterstilist Ondaatje. De auteur is bekend van de roman The 
English Patient, die ook verfilmd is. 
 

 
 
Prijzen van de mappen 
Een map (22A of 22B) kost € 21,-. (helaas moeten we de prijs verhogen vanwege de hogere btw-afdracht en stijgende productiekosten) 
Boekentaal Mondiaal wordt mede mogelijk gemaakt door Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging en 
leden van Passage krijgen daarom € 5,- korting op de aanschafprijs.  
Prijzen zijn exclusief verzendkosten 
 
 
 
Besteladres 
 
Redactie van Boekentaal Mondiaal 
Donkerstraat 22 
3511 KA Utrecht 
info@boekentaalmondiaal.nl 
www.boekentaalmondiaal.nl 

 


