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Herman Koch, Het diner 

 

 
Twee echtparen gaan een avond uit eten in een restaurant. Ze praten over alledaagse 

dingen, dingen waar mensen tijdens etentjes over praten: werk, de laatste films, de oorlog in 

Irak, vakantieplannen, et cetera. Maar ondertussen vermijden ze waar ze het eigenlijk over 

moeten hebben: hun kinderen.  

De twee vijftienjarige zoons van beide echtparen, Michel en Rick, hebben samen iets 

uitgehaald wat hun toekomst kan verwoesten. Tot dusver zijn alleen vage beelden van de 

twee in Opsporing verzocht vertoond en zit het onderzoek naar hun identiteit vast. Maar 

hoe lang nog? Twee mannen, twee vrouwen, twee zoons ¬– wie durft een beslissing te 

nemen over de toekomst van zijn eigen kind? Wat het nog ingewikkelder maakt is dat de 

vader van een van de jongens de beoogde nieuwe minister-president van Nederland is.  

 

Het diner is de weergaloze en ambitieuze nieuwe roman van Herman Koch, waarin de vraag 

centraal staat in hoeverre je als ouder verantwoordelijk bent voor de daden van je eigen 

kind. In soepel proza schotelt Koch de lezer een bloedstollend verhaal voor dat zich binnen 

de tijdsspanne van een avond voltrekt. Een roman met de tragiek van de film Festen – heel 

menselijk en onafwendbaar op het noodlot afstevenend.  

 

 

Tim Krabé, Het gouden ei 

 

 
‘Rex pakte het polaroid-toestel uit Saskia’s mand en maakte een foto van het benzinestation. 

Een grapje voor zometeen, maar hij zag ook de blikken al voor zich die kennissen, Saskia en 

hijzelf elkaar nog jaren later zouden toewerpen als ze het onderschrift in het album zagen: 

TOTAL-tankstation met daarin Saskia, enkele minuten voordat zij voor het eerst op de 

Autoroute zal chauffeuren. De foto aan een punt houdend keek hij hoe het TOTAL station en 

de geparkeerde auto’s, haast of ze even leefden, uit de chemicaliën opdoemden.’ 



Harry Mulisch, De aanslag 

 

 
Fake Ploeg, een collaborerende inspecteur van politie, berucht om zijn wreedheid, fietst 

tijdens zijn spertijd door de buitenwijken van Haarlem naar huis. Door de winterse avond 

klinken plotseling zes scherpe knallen. Ploeg ligt dood op de stoep voor een rijtje van vier 

huizen, waarvan er een door de familie Steenwijk wordt bewoond. De verschrikkelijke 

gevolgen van deze gebeurtenis zullen de dan twaalfjarige Anton Steenwijk zijn hele leven 

lang blijven achtervolgen. 

 

W.F. Hermans, De donkere kamer van Damokles 

 

 
Lees De donkere kamer van Damokles en je wordt meegetrokken in het jonge leven van 

Henri Osewoudt, sigarenwinkelier te Voorschoten. Het zijn de jaren van de Duitse bezetting: 

als Osewoudt moet kiezen, is het zonder bedenktijd, met leven of dood als inzet en blind 

toeval als bepalende factor. Als een watervlugge bokser zet Willem Frederik Hermans ons op 

het verkeerde been. Steeds komen de gebeurtenissen in een ander licht te staan. De 

donkere kamer van Damokles biedt superieur schrijverschap, bloedstollende spanning en 

een sluipend gevoel van ongemak. Osewoudts leven wordt ons leven. Welke keuzes maken 

wij? 

  



Annejet van der Zijl, Sonny Boy 
 

 
 

In de herfst van 1928 zien Waldemar Nods en Rika van der Lans elkaar voor de eerste maal. 

Het is een ontmoeting tussen twee werelden: hij is zwart, zij blank: hij nog geen twintig, zij al 

bijna veertig; hij is een student uit het exotische Suriname, zij is oer-Hollands, getrouwd en 

moeder van vier kinderen. Als blijkt dat zij zwanger is van haar zwarte kostganger, is het 

schandaal niet te overzien. De prijs is hoog: Rika verliest haar kinderen, Waldemar zijn 

geliefde vaderland. Toch weten ze midden in crisistijd een voorspoedig bestaan op te bouwen 

met elkaar en hun zoon Waldy, hun eigen ‘Sonny Boy’. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog 

uit. Terwijl zijn grootmoeder zich ooit ontworstelde aan haar joodse slavenhouder, wagen 

Waldemar en Rika nu hun leven om joden te redden – met alle consequenties van dien. 

 

Robert Vuistje, Alleen maar nette mensen 
 

 
Op het Amsterdamse Barlaeus Gymnasium had David Samuels verkering met Naomi, een 

meisje dat precies zo was als hij: verantwoorde conversatie op de champagne-tuinfeesten 

van de elite in Oud-Zuid. Alleen maar nette mensen. 

Nu is David Samuels 21 en op zoek. 

Hij zoekt naar wie hij is. David is joods maar door zijn zwarte haren ziet hij eruit als een 

Marokkaan. Hoort hij bij de witte Hollanders of bij de mensen die ze allochtonen noemen? 

Hij zoekt naar wat hij later moet worden. Hoe kan David het respect winnen van zijn vader, 

de baas van het enige fatsoenlijke programma op de vaderlandse televisie? 

En hij zoekt de intellectuele negerin. Wordt David gelukkig van Rowanda, de Bijlmer-queen 

die met twee gouden tanden bijna zijn oor eraf bijt? Of moet hij met Naomi zijn? 

Het is een zoektocht die even komisch wordt als tragisch, dwars door het hart van de 

multiculturele samenleving. 



Karel Glastra van Loon, De passievrucht 
 

 
De zoektocht van een vader die ontdekt dat zijn zoon zijn kind niet kan zijn. Wat weet je 

eigenlijk van degenen die je liefhebt? 

 

 

Jan Wolkers, Turks Fruit 
 

 
De belangrijkste thema’s in dit boek zijn liefde en dood. Ten eerste is liefde een belangrijk 

thema, omdat de ik-persoon een onvoorwaardelijke liefde voelt voor Olga. Ondanks het feit 

dat ze hem verlaten heeft en ondanks de ruzies die ze na de beëindiging van hun relatie 

hebben gehad, steunt de ik-persoon Olga wanneer ze in het ziekenhuis ligt. Hij blijft bij haar 

tot haar dood en probeert haar op alle mogelijke manieren te helpen. Het tweede 

belangrijke thema. 

 

  



Ronald Giphart, Phileine zegt sorry 
 

 
Phileine zegt sorry is een hilarische roman over het cynische jonge vrouw Phileine die naar 

New York afreist in het kielzog van haar vriendje Max. Max maakt furore in de toneelwereld 

in een bijzonder eigentijdse bewerking van Shakespeare's Romeo and Juliet. Tot verbijstering 

van Phileine is het zelfs een erotische uitvoering van het toneelstuk. Met haar Vlaamse 

vriendin Gulpje komt ze in verzet. Door haar actie komt ze in de talkshow van David 

Letterman. Maar gaan de acties van Phileine niet te ver? 
 

 

 

Arnon Grunberg, Tirza 

 
"De vrijheid mag lonken, maar liefst niet de hele dag; wanneer de vrijheid uitsluitend tijdens 

de zomervakantie lonkt, is het leven al zwaar genoeg. Jörgen Hofmeester is vader van twee 

dochters en werkzaam voor een gerenommeerd bedrijf. Dankzij een uitgekiend financieel 

beleid woont hij op stand. De vrijheid is hem te bandeloos: bandeloosheid leidt tot rampen. 

Stilstand is voor Hofmeester de voorwaarde voor liefde en geluk. Loom houdt hij van zijn 

dochters. Dat zijn echtgenote hem heeft ingeruild voor een jeugdliefde op een woonboot en 

dat een gedeelte van zijn vermogen is verdwenen door malversaties van merkwaardige 

groeperingen die de wereldeconomie beheersen, het deert hem niet. Zolang hij maar van 

zijn kinderen mag houden. Maar op een avond staat zijn echtgenote weer voor de deur. En 

dan doet een man zijn intrede in het leven van Jörgen Hofmeester, een man die als twee 

druppels water op Mohammed Atta lijkt." 

 

  



Tessa de Loo, De Tweeling 
 

 
 

In De tweeling ontmoeten twee bejaarde vrouwen, een Duitse en een Nederlandse, elkaar 

bij toeval in het Thermaal Instituut van het kuuroord Spa. Wat ze dan nog niet weten is dat 

ze samen een al in de kindertijd gescheiden tweeling vormen. 

De volstrekt verhollandste Lotte, die tijdens de oorlog joodse onderduikers heeft beschermd, 

staat wantrouwig tegenover haar hervonden tweelingzus, maar ze wordt door de verhalen 

van Anna geconfronteerd met de keerzijde van haar eigen werkelijkheid: het leiden van 

gewone Duitsers in oorlogstijd. 

De tweeling – een van de grootste Nederlandse literaire successen aller tijden – is een 

aangrijpende roman over het doorwerken van het verleden en werd verfilmd door Ben 

Sombogaart. Het boek heeft een aanzienlijke rol gespeeld bij een veranderende houding van 

de Nederlanders in hun denken over de Duitsers.” 

 

 

Boudewijn Buch, De kleine blonde dood 
 

 

 

In De kleine blonde dood vertelt de ik-figuur over het kortstondige leven van zijn zoontje. 

Mickey, het kind van hem en Mieke, een vijftien jaar oudere lerares Engels, zal zijn zesde 

verjaardag niet halen. Daarnaast haalt de ik-figuur herinneringen op aan zijn eigen, door de 

oorlog geestelijk misvormde vader. De kleine blonde dood is een hartverscheurend verhaal 

over verlies, verdriet en machteloosheid. Een monument voor een kleine, gestorven jongen.  

 

 

  



Remco Campert, Het leven is verrukkulluk 
 

 

 
 

Het onderwerp van het boek is eigenlijk heel simpel; het gaat over het goede leven van 

jongeren in de jaren vijftig. Er wordt slechts één dag van hun leven beschreven en op die dag 

beleven ze zo enorm veel leuke dingen (volgens hen dan), ze feesten, drinken, beroven 

iemand, gaan met elkaar naar bed etc. Nadat ik de titel en de achterkant van mijn boek had 

gelezen, verwachtte ik gewoon een boek over het goede leven. Dat is wel gedeeltelijk waar 

gebleken. Als je alleen naar de oppervlakkige gebeurtenissen kijkt die plaatsvinden, zou je 

inderdaad kunnen zeggen dat het boek alleen maar over het goede leven gaat. Het blijkt 

echter dat de personages niet alleen maar van het leven genieten. Ze zijn bijvoorbeeld 

jaloers op het perfecte gezin en ze voelen zich zeker niet de gehele tijd vrolijk, al lijkt dat op 

het eerste gezicht wel zo. Ik denk dat mijn mening wel veranderd is. In deze tijd zijn er 

natuurlijk ook jongeren die zoveel mogelijk uit hun dak willen gaan, maar door dit boek leer 

je dat zij het ook niet altijd even makkelijk hebben. Zij zullen ook wel hun problemen 

kennen. Als je dit dan leest zou je kunnen zeggen dat het boek redelijk clichématig is, maar 

dat vind ik wel meevallen. In het boek werd daar namelijk niet de hele tijd de nadruk op 

gelegd. 

 

 

Herman Koch, Zomerhuis met zwembad 
 

 
'Ik ben huisarts.' Zo begint Zomerhuis met zwembad.  

Huisarts Marc Schlosser heeft een medische fout begaan waardoor een van zijn patiënten, 

de beroemde acteur Ralph Meier, is overleden. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de 

Medische Tuchtraad. Over die Tuchtraad maakt hij zich niet echt zorgen: ‘Een schorsing van 



een paar maanden, daar komt het op neer. We kennen elkaar allemaal, meer zal het niet 

worden.’  

Maar is het wel een medische fout? Marc had immers een rekening te vereffenen met zijn 

patiënt, die net iets te veel belangstelling toonde voor diens mooie vrouw Caroline. Of heeft 

het alles te maken met de gebeurtenissen in het zomerhuis waar het echtpaar Meier het 

gezin Schlosser had uitgenodigd? 

In Zomerhuis met zwembad vertelt de hoofdpersoon met niets en niemand ontziende 

eerlijkheid hoe hij op dit punt in zijn leven is aanbeland. Het is het spannende, maar ook 

geestige verhaal over het recht op vergelding en het overschrijden van grenzen als de 

deuren naar een normale rechtsgang zijn dichtgeslagen. 

 

 

Renate Dorrestein, Een hard van steen 
 

 
 

Deze Dorrestein is even spannend, ongewoon en indrukwekkend als haar andere boeken. 

Ellen van Bemmel, een 37-jarige patholoog-anatoom, is zwanger en moet vanwege een 

dreigende miskraam lange tijd het bed houden. Dat is het 'nu', maar in haar jeugd heeft Ellen 

een verschrikkelijk drama meegemaakt, dat haar hele leven tot nu beheerst. Haar jeugd in 

een opvanghuis, haar studententijd, haar relaties, alles is overheerst door wat ze als kind van 

twaalf heeft meegemaakt en niet kan verklaren: de dood van het hele verdere gezin, kort 

nadat ze een nieuwgeboren zusje vervloekte. Door haar studie begint ze te begrijpen wat de 

oorzaak ervan geweest is. Meer dan in sommige andere boeken van Dorrestein heb je als 

lezer begrip voor de romanpersonages. Het boek laat je niet los. 

'We waren al met zijn vieren toen Ida werd geboren, in een ongewoon koude zomernacht. 

Dankzij de bijna volle maan was het zelfs om twee uur nog zo licht dat we de sproeten op 

elkaars neus konden tellen.' 

De twaalfjarige Ellen is de enige van de vier kinderen uit het saamhorige gezin Van Bemmel 

die de gezinsuitbreiding met grote ongerustheid tegemoet ziet. Vijfentwintig jaar later keert 

Ellen, als enige nog levende Van Bemmel, terug naar haar ouderlijk huis. Zij is zwanger, 

ongepland maar niet geheel toevallig. Vol angst bivakkeert ze in de lege, kale kamers, die 

bevolkt worden door schimmen. 

  



Harry Mulisch, Siegfried 
 

 
 

1999. De gewaardeerde Nederlandse schrijver Rudolf Herter (Mulisch' alter ego) is vanwege 

zijn boek De uitvinding van de liefde in Wenen uitgenodigd door de Nederlandse ambassade. 

Nadat hij met het vliegtuig is gearriveerd geeft hij nog diezelfde avond een interview voor de 

Oostenrijkse televisie. Hoewel Herter precies denkt te weten wat hij gaat zeggen, neemt het 

gesprek toch een plotselinge wending. Herter krijgt door het gesprek nieuwe ideeën voor 

een essay over Hitler - iemand die hem al lang fascineert. Hij zegt dat er aan Hitler al 

honderdduizenden studies zijn gewijd, maar dat hij door die studies alleen maar 

onbegrijpelijker is geworden. 

Herter wil het totaal anders aanpakken. Maar hoewel hij ideeën heeft, weet hij niet hoe hij 

deze uit kan werken. Totdat de volgende dag (na een lunch met de ambassadeur) na afloop 

van zijn lezing een ouder echtpaar op hem afkomt. Zij hebben hem op televisie gezien en 

denken de oplossing te hebben voor zijn plannen. Herter spreekt de volgende dag met hen 

af in hun Weense bejaardenflat, alwaar zij vertellen (nadat Herter heeft beloofd niets met 

hun verhaal te doen totdat zij zijn overleden) dat zij de oud-bedienden van Adolf Hitler en 

Eva Braun waren op Hitlers Alpenvilla, het Berghof. Herters verbazing is al groot, maar wordt 

nog groter als Ullrich en Julia Falk hem vertellen dat Hitler een zoon van Eva had. Maar 

omdat Hitler zijn aanhang onder de Duitse vrouwen niet wilde verliezen, werd er besloten 

dat Ullrich en Julia het kind moesten grootbrengen. Eenmaal geboren werd de jongen 

Siegfried Falk, in plaats van Siegfried Hitler, genoemd. Als de oorlog ten einde loopt, wordt 

Ullrich gedwongen Siegfried te vermoorden wegens het (foute) vermoeden dat Eva Braun en 

daarmee Siegfried deels Joods is. Als zij (gedwongen) uit de Berghof vertrekken, werken zij 

nog enige tijd in de huishouding van Seyss-Inquart in Den Haag, alvorens naar Wenen terug 

te keren. 

Als Herter hun relaas heeft gehoord, keert hij hysterisch terug naar zijn hotelkamer. Zijn 

assistente Maria maakt zich zorgen om hem in die toestand, maar Herter trekt zich er niets 

van aan. Nadat hij zijn filosofische ideeën over Hitler heeft ingesproken op zijn dictafoon, 

sterft hij aan een hartaanval. Zijn laatste woorden die Maria hoort bij het afspelen van de 

dictafoon, zijn: '...hij... hij... hij is hier...' Dit waren de woorden die Hitler ook had 

uitgesproken toen men hem midden in de nacht panisch aantrof in zijn kamer. 

 

  



Maarten ´t Hart, De Kroongetuige 
 

 
 

Thomas Kuyper doet onderzoek naar kannibalisme bij ratten aan de universiteit. Hij is 

getrouwd met Leonie ze hebben geen kinderen, omdat Leonie onvruchtbaar is. Leonie gaat 

een weekje bij haar moeder logeren en in die week zwerft Thomas van kroeg naar kroeg met 

Jenny Fortuyn. Thomas is verliefd op Jenny nadat Thomas en Jenny uit elkaar gaan met ruzie 

verdwijnt zij spoorloos. Een paar weken later wordt Thomas gearresteerd op verdenking dat 

hij Jenny aan de ratten heeft gevoerd. Deze verdenking kwam tot stand nadat de kleren van 

Jenny in de containers van het laboratorium zijn gevonden en de overbuurman van het 

laboratorium Thomas op die bewuste avond alleen naar buiten heeft zien komen. Thomas 

ontkent echter alles. Leonie gelooft in de onschuld van Thomas, omdat Leonie Thomas niet 

mag bezoeken schrijven ze brieven. Nadat ook dit verboden wordt gaat Leonie zelf op 

onderzoek uit. Ze ontdekt hierbij een lijk op sterk water. Alle resultaten van haar onderzoek 

schrijft ze op in haar dagboek. Als Thomas vlak voor de kerst vrijkomt, omdat er 

onvoldoende bewijs was voor een aanklacht voor moord laat Leonie Thomas het lijk zien. 

Leonie dacht dat, dat lijk Jenny was maar dat bleek de vrouw van Robert te zijn en na deze 

ontdekking wordt alles duidelijk. Jenny ( verkleed als de vrouw van Robert) en Robert zijn na 

de moord op zijn vrouw met drugs uit het laboratorium er vandoor gegaan. 

 

Kader Abdolah, Het Huis van de Moskee 
 

 
 

Centraal in de roman staat het huis van de moskee. Aan de hand daarvan wordt de 

geschiedenis van Iran beschreven: de verdwijning van de sjah, de opkomst van de ayatollahs 

en het verzet tegen de ayatollahs. Het is wel knap om aan de gebeurtenissen in een klein 

streng islamitisch dorp de ontwikkeling in de samenleving van Iran te illustreren. Abdolah 

doet dit dus aan de hand van de individuele levensverhalen van de personages. 



De geschiedenis in Iran wordt verteld in 40 getitelde hoofdstukken. De hoofdstukken hebben 

alle een (meestal korte) naam. Soms dragen ze de naam van een dier: zoals De Mieren, De 

Koe, De Hagedis, Vissen, Vogels. Soms de naam van een personage: Nosrat, Zinat, Galgal. 

Dan weer de naam van een plaats: Teheran, Parijs. Tenslotte ook vaak de naam van een 

voorwerp: de cinema, preek, television. Ook staan in de roman prachtige gedichten over 

liefde, vriendschap en geloof uit de oud-Perzische literatuur vertaald opgenomen. 

"Het huis van de moskee" is de verbindende draad in het bouwwerk van de islam en het is 

ook de basis van de bazaar, waarover Aga Djan als tapijthandelaar de scepter zwaait. Maar 

toch is het boek ook een verzameling Iranese anekdotes over dorpelingen, de imams, de 

mensen die de moskee bevolken en de mensen van het dorp. De hoofdstukken in het begin 

van de roman hebben zelfs een enigszins sprookjesachtig karaker die de sfeer ademt van de 

sprookjes van Duizend-en één-nacht. 

Daarover heen komt later steeds meer het verhaal over de islamitische samenleving in Iran, 

wat Kader Abdolah zelf de milde kant van de islam heeft genoemd. Aan het eind gaat de 

roman meer over de dictatoriale heerschappij van de ayatollah Khomeini en de harde 

manier waarop zij tegen de afvalligen optreedt. 

 

Joost Zwagerman, Vals licht 
 

 
 

Vals Licht is een psychologische liefdesroman. Het verhaal draait om de onmogelijke liefde 

tussen Simon Prins en Lizzie Rosenfeld. Maar ook leren we in dit verhaal de hoofdpersonen 

steeds beter kennen en dan vooral Simon, wiens gedachten uitgebreid beschreven worden 

in het boek. Simon wil alles weten over Lizzie en daarom hoort hij haar vaak uit. Simon wil 

van alles een diepere betekenis weten daarom vind ik dat de roman dubbel psychologisch is, 

omdat Simon uitgebreid beschreven word en hij dat ook nog eens doet bij Lizzie. 

Hoofdpersoon Simon Prins raakt al op jonge leeftijd gefascineerd door de wereld van de 

prostitutie: 'de grootste subcultuur van het land'. Simon heeft al ruime ervaring in het 

bezoeken van prostituées als hij een verhouding begint met een van hen, Lizzie Rosenfeld. 

Stukje bij beetje, als in een detective, wordt het verborgen leven van Lizzie onthuld. De 

relatie kan geen stand houden. Joost Zwagerman (geb. 1963) is een vaardig prozaïst; dit 

verhaal is zeker onderhoudend, maar uiteindelijk niet helemaal geslaagd. Daarvoor blijft het 

wat te gladjes en aan de oppervlakte (hoe Zwagerman zich naar eigen zeggen ook in de 

prostitutie verdiept heeft) en biedt het de lezer te weinig mogelijkheden zich met de 

hoofdrolspelers te vereenzelvigen. Verfilmd door Theo van Gogh. 

 

  



Ernest van der Kwast Mama Tandoori 

 
 

Mama Tandoori is het geromantiseerde verhaal van de Indiase moeder van Ernest van der 

Kwast. Ze leeft bij het motto ‘Gratis is goed’ en heeft altijd een deegroller op zak. Ook de 

rest van de familie is een bont gezelschap. Uncle Sharma speelde als Bollywoodster in meer 

dan tweehonderd films en tante Jasleen was ooit de grote atletiekbelofte van India. Zonder 

schroom vertelt de schrijver over de levenswandel van zijn onalledaagse familieleden, wier 

voetstappen nog lang in de oren van de lezer zullen naklinken. 

 

 

Jan Wolkers, Kort Amerikaans 

 
 

Erik is opgevoed in een streng protestants milieu. Het grote gezin werd geterroriseerd door 

de dominante vader. Deze vader had, mede door het grote gezin, het financieel niet 

makkelijk. Elke cent moest drie keer worden omgedraaid. Erik heeft daarom zijn hele leven 

het kapsel ‘Kort Amerikaans’ gedragen, dat zijn litteken volledig liet zien. Erik werd op school 

altijd gepest en ook thuis had hij het, door zijn vader, niet gemakkelijk. De enige bij wie hij 

troost vond was zijn broer, die aan het einde van de oorlog echter tragisch aan zijn einde 

komt ten gevolge van difterie. Gedesillusioneerd en gefrustreerd komt Erik dan in aanraking 

met twee NSB’ers. Dit zijn de enige personen van wie hij sympathie ontvangt. Erik botviert 

zijn seksuele frustraties intussen op een gipsen tors in het atelier van één van de NSB’ers. In 

de ogen van Erik waardeert de hoofdloze tors hem tenminste gewoon zoals hij is. Hetzelfde 

geldt voor zijn band met dieren, dieren kijken naar de expressie. Zijn Joodse scharrel ontdekt 

dit en verklaart hem voor krankzinnig. In zijn woede vermoord Erik haar. Eenzaam en 

krankzinnig sterft Erik uiteindelijk op 5 mei 1945 als NSB’er en uitschot van deze wereld. 

(196) 

  



Saskia Noort, De Verbouwing 
 

 
 

Mathilde, succesvol plastisch chirurg, opent haar privé-kliniek. Ze lijkt aan de vooravond te 

staan van wat een glansrijk vervolg van haar carrière moet worden. Mathilde is als vrouw in 

elk opzicht geslaagd te noemen: ze is slim, combineert een groot zakelijk inzicht met een 

hoge morele standaard, ze is gelukkig getrouwd en heeft een intelligente puberzoon. Maar 

schijn bedriegt. Mathilde is eenzamer dan ooit. Haar huwelijk wankelt en de verbouwing van 

hun huis, die geleid wordt door haar echtgenoot en een ‘groene’ aannemer, dreigt uit te 

lopen op een ramp. Dan accepteert Mathilde, wanhopig als ze is, de helpende hand van een 

oud vriendje. Daarmee manoeuvreert ze zich in een zodanig chantabele positie dat er geen 

uitweg meer mogelijk lijkt. 

De verbouwing gaat over de maakbaarheid van het hedendaagse leven en de bijkomende 

druk om te presteren en er goed uit te zien. Waar ligt de grens: hoe ver ga jij? 

Genre van het boek  

“De verbouwing”is een literaire thriller. Het is de vierde van Saskia Noort na “ Terug naar de 

kust”, ‘De eetclub”en “Nieuwe buren.”.  

 

Waarschuwing voor scholieren: eerst het boek lezen !! 

Een literaire thriller is voor de meeste scholieren erg prettig te lezen. Natuurlijk kun je er niet 

je hele literatuurlijst mee vol zetten, maar zelfs op vwo moet het geen probleem voor je 

docent zijn om een paar literaire thrillers op je leeslijst te plaatsen. In een recensie in de 

krant is het een conventie (gewoonte) dat een recensent het einde van een thriller in het 

midden laat. In een boekverslag van scholieren.com is de functie van een samensteller 

anders. De clou van het verhaal wordt aan het einde wel onthuld. 

Daarom geef ik als samensteller van dit verslag je het dringende advies eerst gewoon het 

boek te lezen. Dat is geen straf en je zult er niet eens veel tijd voor nodig hebben (het 

verhaal is spannend en het boek heeft een mooie bladspiegel en korte hoofdstukken ) 

Daarna moet je pas aan het boekverslag beginnen. Dat is een hulpmiddel voor je studie en 

geen vervanging voor je opdracht het boek te lezen. 

 

 

  



Vonne van der Meer, Eilandgasten 
 

 
 

Het boek bestaat eigenlijk uit zes verschillende verhalen, aan elkaar geregen door het 

verhaal van de schoonmaakster. Zelf vond ik alle verhalen erg leuk en soms ook spannend.  

Je leert de gasten kennen in de tijd dat ze op het eiland verblijven. Alle gasten hebben 

tijdens hun periode op het eiland een probleem. Doormiddel van flashbacks kom je vaak ook 

nog wat te weten over het verleden van de gasten. Dit vond ik zelf een goed punt, omdat je 

dan begrijpt waarom de gasten zo worstelen met hun probleem. Aan het eind van het 

verhaal hebben de gasten hun probleem nog niet helemaal opgelost, maar bestaat er goede 

hoop op een betere toekomst. Zelf kun je dan een eind aan het verhaal bedenken. Dit vond 

ik wel leuk, want eigenlijk is het wel duidelijk hoe het verhaal afloopt, maar het wordt niet 

beschreven. 

 

 

Harry Mulish, Het stenen bruidsbed 
 

 
 

Genre  

Het boek is een psychologische roman met veel eigenschappen van de Griekse tragedie. In 

de roman komen de gevoelens en gedachten van Corinth tot uiting, de verzen geven ook zijn 

gedachten gang weer wanneer hij bij Hella is. Hij vergelijkt Hella met Dresden.  

De eigenschappen van de Griekse tragedie komen tot uiting in de vorm van het boek. Deze is 

bijna helemaal volgens de vorm van een Griekse tragedie geschreven.  

 

Thema  

Het centrale thema is 'vrouw-stad'. Hella en Dresden worden voortdurend met elkaar in 

verband gebracht. Zowel door de verzen die steeds het boek 'onderbreken' als door de 

verwijzingen naar Troje en Helena.  



De verzen geven aan op wat voor manier Hella en Dresden met elkaar te maken hebben.  

Wanneer Corinth naar Hella verlangt, maar nog niet de kans krijg bij haar de nacht door te 

brengen, wordt dit vergeleken met het verlangen van Corinth om Dresden te bombarderen 

en ook nu moet Corinth geduld hebben, want zij moeten uitwijken naar Rabenau.  

Een ander heel belangrijk thema is lust. Corinth begeert zowel Hella als Dresden maar 

wanneer hij ze heeft veroverd laat hij ze verwoest achter. Hierbij is dus het thema 'vrouw-

stad' ook weer heel belangrijk. 

 

Anna Enquist, Het geheim 
 

 
De pianiste Wanda Wiericke heeft zich teruggetrokken in een bergdorp in de Pyreneeën. Zij 

heeft haar vleugel bij zich maar kan er vrijwel niet op spelen omdat zij reumatiek in haar 

handen heeft. De man met wie zij dertig jaar geleden een tijd getrouwd was en die zij 

verlaten heeft omdat zij voor de muziek koos, komt achter haar verblijfplaats. Op weg naar 

een congres in Spanje besluit hij haar op te zoeken. Tussen zijn vertrek en zijn aankomst bij 

haar is de roman geconstrueerd, afwisselend in de tegenwoordige en de verleden tijd. De 

jeugd van Wanda, haar hartstocht voor de muziek, haar familieleven, het geheim rondom 

haar geboorte, haar muzikale carrière, haar relaties, haar onmacht om te communiceren 

buiten de muziek om. Het is een vervlechting van een muziekroman en een psychologische 

roman. Hoewel die niet feilloos verloopt, wordt de lezer door beide facetten zeer geboeid en 

meegesleept naar een net niet melodramatisch slot. Een roman die zeer de moeite waard is. 

 

W.F. Hermans, Nooit meer slapen 
 

 
 

Nooit meer slapen is het meesterlijke verhaal van de jonge geoloog Alfred Issendorf, die in 

het moerassige noorden van Noorwegen onderzoek wil verrichten om de hypothese van zijn 

leermeester en promotor Sibbelee te staven. Issendorf is ambitieus: hij hoopt dat hem op 

deze reis iets groots te wachten staat, dat zijn naam aan een belangrijk wetenschappelijk feit 



zal worden verbonden. Deze ambitie hangt samen met het verlangen het werk van zijn 

vader, die door een ongeluk tijdens een onderzoekstocht om het leven kwam, te voltooien. 

Nooit meer slapen is een grootse roman over grote dromen. 

 

Peter Buwalda, Bonita Avenue 
 

 
 

Genre  

“Bonita Avenue”is een psychologische roman over heden en verleden, over jeugdzonden en 

vader-zoonliefde, over noodlot maar vooral over moreel verval. Het blijft lang voor de lezer 

verborgen wat er in het verleden is gebeurd en de vertellers bekijken dat deel van hun 

levensdrama vanuit een perspectief dat acht jaar later ligt. 

In de media wordt het boek ook wel een caleidoscopische zedenroman genoemd. De inhoud zou 

dan de moraal van de mensen van de eeuwwisseling beschrijven. 

De flaptekst  

Joni Sigerius, de dochter van de rector magnificus van de Twentse universiteit, drijft samen met 

haar vriend Aaron een handeltje dat ze maar liever voor haar krachtige en briljante vader 

verborgen houdt. Het is in het jaar van de vuurwerkramp dat ook in het gezin de boel explodeert. 

Niet alleen lopen Joni en Aaron tegen de lamp, die zomer komt ook de enige en echte zoon van 

Sigerius vrij uit de Scheveningse gevangenis. Acht jaar later pas – Joni verdient inmiddels 

miljoenen in Los Angeles – verneemt Aaron wat er zich in 2000 werkelijk heeft afgespeeld.  

“Bonita Avenue” is een meeslepende debuutroman over noodlot en verval, idylle en schoonheid. 

 
 

Jessica Durlacher, De dochter 

 
 

Vanaf het moment dat Sabine Edelstein en Max Lipschitz elkaar ontmoeten, horen ze bij 

elkaar. Maar op een dag verdwijnt Sabine zomaar uit Max' leven. Vijftien jaar later komen ze 

weer bij elkaar en weer laat Sabine Max in de steek. Wat houdt ze verborgen? 



 

'Met De dochter slaagt Jessica Durlacher erin om van een onaannemelijk melodrama een 

geloofwaardige tragedie te maken. Ze beschikt over de gedreven, vaardige pen die een ware 

verteller nodig heeft.' - NRC Handelsblad 

'Een spannend verhaal, knap geconstrueerd en bijna filmisch in elkaar gezet.' - De Telegraaf 

 

Recensie(s) 

De schrijfster debuteerde met 'Het geweten', een roman waarin joodse afkomst en de 

oorlog een grote rol speelden. In deze roman in 131 korte, soms ultrakorte hoofdstukken, is 

het jood-zijn opnieuw een kernthema. De dochter om wie het verhaal draait is Sabine, die 

werkt bij het Anne Frankhuis. Daar ontmoet Max, student literatuurwetenschap, haar voor 

het eerst. Zijn vader is tot ongenoegen van zijn zus Judith na de oorlog met een niet-joodse 

getrouwd. Max en Sabine krijgen een verhouding en gaan na verloop van tijd samenwonen. 

Maar op zekere dag is ze met de noorderzon vertrokken. Ze heeft een brief achtergelaten 

waarin ze hem smeekt haar moeder met rust te laten. Vijftien jaar later ontmoet hij Sabine 

weer op de Frankfurter Buchmesse. Bij een Amerikaanse uitgever van fotoboeken wordt 

haar portret in reuzenformaat op de wand geprojecteerd. Het wordt hem duidelijk met welk 

geheim Sabine moest leven. Durlacher (1961) heeft dit op het eerste gezicht 

ongeloofwaardige plot in deze vlot geschreven roman toch geloofwaardig weten te maken. 

Uitgave in zakformaat op dundrukpapier als zogenoemde 'dwarsligger'; de regels lopen 

evenwijdig met de rug, zodat de lezer het boek een kwartslag moet keren en de vouw van de 

rug zich horizontaal halverwege de bladspiegel bevindt. 

 
 

Maarten ´t Hart, Een vlucht regenwulpen 
 

 
 

Maarten 't Hart (1944, Maassluis) studeerde biologie aan de universiteit van Leiden en werd 

er ook docent. Hij debuteerde als schrijver in 1971 met 'Stenen voor een ransuil'. In 1975 

kreeg hij voor 'Het vrome volk' de Multatuliprijs, zijn eerste belangrijke literaire 

onderscheiding. 

Met 'Een vlucht regenwulpen' brak hij in 1978 voor het eerst door bij een groot publiek. In 

de autobiografisch geïnspireerde roman rekent de schrijver af met het strenge 

gereformeerde milieu waarin hij opgroeide. Het hoofdpersonage is Maarten, zoon van een 

tuinder, die dankzij een academische bliksemcarrière als bioloog aan zijn achtergrond 

ontsnapt. Van het boek zijn intussen meer dan een miljoen exemplaren verkocht. De 

verfilming uit 1981 geldt net als het boek als een klassieker. Het leven in een streng gelovige 

familie is een belangrijk thema in 't Harts oeuvre. In 1984 verscheen zijn autobiografie 'Het 



roer kan nog zes maal om'. Niet alleen zijn romans en verhalen bereiken een groot publiek, 

ook zijn essays doen soms heel wat stof opwaaien, zoals 'De vrouw bestaat niet' (1981) 

tegen het feminisme. Met 'Het woeden der gehele wereld', een moordverhaal uit 1994 

kreeg hij de Gouden Strop voor het spannendste boek. 

 

Maarten ´t Hart, Het woeden der gehele wereld 
 

 
Het is 1956. Tijdens een evangelisatiecampagne wordt op klaarlichte dag een politieagent 

vermoord. De jonge Alexander Goudveyl staat oog in oog met de dader. Die draagt een 

gleufhoed en heeft een sjaal voor zijn mond. Alex raakt in de ban van het voorval en breekt 

zijn hoofd over devraag wie de schutter was. Pas jaren later – als Alex inmiddels getrouwd is 

– komt de waarheid aan het licht.  
 

 

Hubert Lampoo, De komst van Joachim Stiller 
 

 
Een schrijver-journalist uit Antwerpen ziet zijn rustige, geordende leven in toenemende 

mate door onverklaarbare verschijnselen verstoord. Deze verschijnselen zijn steeds 

gekoppeld aan Joachim Stiller, een naam die langzaam maar zeker een obsessie voor hem 

wordt. Uiteindelijk kan de journalist een verband leggen met een traumatiserende ervaring 

uit de Tweede Wereldoorlog. Een arts brengt bij hem de herinnering terug dat hij een 

Amerikaans soldaat met die naam zag sterven bij de inslag van een bom op een tram die hij 

zelf net gemist had. Maar zelfs dat geeft geen verklaring voor alle vreemde gebeurtenissen. 

Joachim Stiller ontmoet hij niet, noch in persoon, noch in de vorm van diens stoffelijk 

overschot. Dank zij de gebeurtenissen leert de journalist wel de vrouw van zijn leven kennen, 

het boek eindigt met hem als gelukkige aanstaande vader. 

Lampo doseert de toenemende spanning en voert zijn lezers al vertellende door het 

Antwerpen uit het einde van de jaren vijftig in de twintigste eeuw. De komst van Joachim 

Stiller wordt gerekend tot het genre van het magisch realisme. 



Simon Vestdijk, Pastorale 1943 

 

Een verzetsroman, waarin letterlijk alles de revue passeert wat er zoal kon gebeuren in 

Nederland in 1943. Een leraar, die lid is van een ondergrondse verzetsbeweging 

(hoofdpersoon), een lerares die spionneert voor de geallieerden, een Gestapo-agente, de 

boerderij met onderduikers van elk soort, 3 gevallen van verraad uit wraak, een Duitse 

overval, de liquidatie van een N.S.B.-er, en tot slot de Scheveningse gevangenis van binnen 

bekeken door de leraar, die dank zij bemiddeling van zijn broer, een N.S.B.-er, weer wordt 

vrijgelaten. Allemaal niet al te aangrijpend beschreven. Het boek leest, voor een Vestdijk, 

bijzonder vlot, erg veel dialoog. 

'Pastorale 1943 is een verbluffend rijk boek, dat meer dan welke andere roman ook een 

eerlijk beeld geeft van Nederlanders en Duitsers in een tijd waarover ons nu mythen over 

mythen worden wijsgemaakt.' - Hugo Brandt Corstius 

 

Simon Vestdijk, Het vijfde zegel 
 

 
 

Het vijfde zegel is een historische roman van Simon Vestdijk over de 16e-eeuwse [Griekse] 

schilder El Greco aan het Spaanse hof en zijn relatie met Filips II van Spanje. Vooral de 

scènes waarin El Greco door de Inquisitie wordt ondervraagd zijn zeer beklemmend. De 

roman verscheen in 1937 en telde in de eerste druk 432 bladzijden. Hendrik Marsman 

noemde het boek: 'onze beste historische roman', hoewel Vestdijk zelf later niet zo 

enthousiast meer was over zijn roman. 

  



Tommy Wieringa, Joe Speedboot 
 

 
 

Fransje Hermans, de verteller van het verhaal, is na een ongeluk invalide geraakt en heeft 

voorgoed zijn spraakvermogen verloren. Hij is de zelfbenoemde chroniqueur van het dorp 

Lomark. Zijn fascinatie voor de nieuweling Joe Speedboot is grenzeloos: Joe Speedboot, de 

jongen die zijn eigen naam gekozen heeft en op zijn vijftiende al bommenlegger, 

vliegtuigbouwer en bewegingsfilosoof is. Nauwgezet observeert Fransje hoe nog een 

nieuwkomer de natuurlijke orde van het dorp komt verstoren: Joe’s stiefvader Papa Afrika, 

een zachtaardige Nubiër met gazellenogen die een kleine scheepswerf begint op de oever 

van de Rijn. Dan verschijnt de geheimzinnige Picolien Jane, een beeldschone Zuid-Afrikaanse, 

aan wie Fransje zijn kronieken opdraagt en voor wie levenslange vriendschappen op het spel 

worden gezet. In haar komen alle verhalen samen, met noodlottige gevolgen.  

 
 

Hella Haasse, Transit 

 
 

Na een jaar door Europa te hebben gezworven komt de hoofdpersoon X (ook wel Xenia 

genoemd) terug in Amsterdam. Ze had haar gymnasium nog niet afgemaakt en was meteen 

gaan werken om de wereld in te trekken. Toen ze terug in Nederland kwam zag ze meteen 

op het centraal Station haar vriend Daan tegen. Zij waren eerst met z'n drietjes de wereld in 

getrokken maar X wilde verder en Daan en Alma niet. Daan was een zwerver geworden en 

toen X Daan wilde helpen sloeg die op de vlucht. Dan is X bezig om de verblijfplaats van Alma 

te vinden, als zij weer eens uitgeput is gaat ze op een bankje in het park zitten en ze vindt 

daar een sleutelbos. Ze gaat op het adres af wat op de sleutelbos staat en ze komt uit bij een 

huis achter het Vondelpark. Als ze daar aankomt beseft ze dat ze nog geen slaapplaats heeft 

en ze wil naar binnen gaan om te kijken of er iemand is. Er is eerst niemand maar dan komt 

er van boven een oude man om het hoekje kijken. Het blijkt een oude man te zijn genaamd 

Cluysman en het blijkt een echte kluizenaar te zijn. Hij woont daar met z'n verzorger 



Fennechien maar die heeft hem in de steek gelaten en niet bij toeval de sleutelbos in het 

park laten liggen. Cluysman vindt X wel een goed meisje voor de huishouding en X zegt dat 

ze wel zo lang wil helpen totdat ze ander werk heeft. 

 

Hugo Claus, De Metsiers 
 

 
Ana is zwanger van Frank Smelders en van hem moet ze het laten aborteren, en hij wil niets 

meer met haar te maken hebben. Als ze 's avonds laat op de terug weg van mevrouw Sassen, 

de vrouw die de abortus uit gaat voeren, op de brug staat ontmoet ze Jim Braddok. Samen 

gaan ze schuilen voor de regen in het tuinhuisje van de baron. Jim denkt dat Ana zelfmoord 

wilde gaan plegen, hij geeft haar de ene rum na de andere. Ana laat na een tijdje toe, door 

haar eigen problemen en de drank, dat Jim met haar vrijt. Jim is een Amerikaan en is dichtbij 

het dorpje gelegerd en vindt Ana een leuk meisje, hij verleidt haar en gaat met haar naar 

bed. Daarna probeert Jim samen met Eddie, een vriend, bij Ana ingekwartierd te worden, na 

veel problemen en moeite van de Moeder haar kant lukt het. Ondertussen is Bennie, Ana’s 

halfbroer, dronken gevoerd door de Smelders, Jules een vriend aan huis, gaat hem halen. 

Later wanneer Bennie Ana gaat wegbrengen naar de tram gaat hij ook met Franse Miet naar 

bed. Jim is verliefd op Ana en wil dat ze mee naar Amerika gaat, dit wil ze niet. Omdat ze Jim 

veel te bedreigend vindt wil ze van hem af, om dat te bereiken praat ze 's middags met 

Bennie en zegt dat Jim haar in haar buik heeft getrapt. Ana praat met Bennie over haar 

avontuurtje en weet Bennie ook over te halen dat Franse Miet een slecht mens is. Jules 

praat met Bennie over de kerk en hij maakt de Amerikanen zwart. Bennie vertelt op zijn 

beurt dat hij met Franse Miet naar bed is geweest. Ana zegt dat Franse Miet hem alleen 

maar wil gebruiken. Bennie wordt daardoor zo boos dat hij de revolver van Eddie pakt en de 

ramen van het café van Franse Miet stuk schiet. De mannen gaan na een tijdje op 

eendenjacht, en omdat Bennie niet is vergeten wat Jim Ana heeft aangedaan wil hij hem 

doodschieten, maar Eddie is hem voor en schiet Bennie dood. Hierna slaan de Amerikanen 

op de vlucht. Terwijl Ana ligt te rouwen om Bennie, herinnert zij zich dat ze morgen weer 

naar mevrouw Sassen moet. 

 

 

  



Dimitri Verhulst, De helaasheid der dingen  
 

 
 

Dimitri woont samen met zijn vader Pierre (Pie) en drie werkloze ooms bij zijn grootmoeder 

in het dorp Reetveerdegem. Dimitri's vader en zijn broers geven al hun geld uit aan gokken 

en zuipen. Dat is dus de omgeving waarin Dimitri opgroeit. Zijn grootmoeder is de enige 

verstandige factor in huis. Op een dag besluit zij jeugdzorg in te schakelen. Dimitri's vader 

meldt zich bij de ontwenningskliniek 'De Pelgrim'. 

Jaren later keert Dimitri af en toe terug naar zijn geboortegrond. Met tegenzin wordt hij zelf 

vader van een zoon. Als zijn zoontje vijf is, bezoeken ze samen Reetveerdegem en het graf 

van zijn vader. 

Het verhaal wordt met veel vaart en humor verteld. Voor Nederlandse lezers kunnen de 

Vlaamse woorden en zinnen soms een beetje vreemd zijn, maar dat taalgebruik geeft ook 

sfeer aan het verhaal. Verhulst formuleert niet altijd makkelijk; regelmatig krijg je 

doordenkertjes aangereikt. 

 


