
Kinderb oeken

1 Annet�Schaap:
La�m�p�j�e
De�verrassing�van�het
jaar:�een�debuut�dat
zich�kan�meten�met
de�klassieke�kinder-
avonturen.�(9+)
Querido,�324�blz.
€16�,9�9

2 Annet�Huizing�en
Margot�Westermann:
De�zweetvoetenman
Onze�rechtsstaat�en
rechtssysteem�spran�-
kelend�uitgelegd.�(10+)
Lemniscaat,�247�blz.
€19,9�5

3 Jan�Paul�Schutten
en�Arie�van�’t�Riet:
B�i�n�n�e�n�s�te�b�i�n�n�e�n
Rö�n�t�g�e�n�f�o�t�o’s�en
weetjes�bieden
een�nieuwe�blik�op
vele�dieren.�(8+)
Gottmer,�126�blz.
€19,9�9

4 Erna�Sassen:
Er�is�geen�vorm
waarin�ik�pas
Pubermeisje�wordt
verliefd�op�docent�–
en�zoekt�een�vorm
voor�dat�hartver-
scheurende�verhaal.
(14�+�)
Leopold,�211�blz.
€1�5,9�9

5 Edward�van�de
Vendel�en
Floor�de�Goede:
Heel�heel�heel�vies
boek
Leren�lezen�is�leuk
met�deze�v�i�e�ze
kwaliteitsstrip.�(6+)
Querido,�71�blz.�€1�3�,9�9

6 Leo�Timmers:
Een�huis�voor�Harry
Kater�Harry�verdwaalt
en�zoekt�een�nieuw

thuis�– vrolijk�verhaal
over�dikke�katten.�(3+)
Querido,�48�blz.�€1�5,9�9

7 Angie�Thomas:
The�Hate�U�Give
Dit�onmisbare�eerste
jeugdboek�over�Black
Lives�Matter�is�haar-
fijn�en�hedendaags
opgeschreven.�(13+)
Moon,�369�blz.�€19,9�9

8 Mark�Janssen:
D�i�n�o’s�bestaan�niet
Het�beste�dinopren-
tenboek:�ontzagwek-
kende�details�en�over-
weldigende�groots-
heid.�Wow!�(6+)
Lemniscaat,�27�blz.
€14�,95

9 Mies�van�Hout:
K�i�e�ke�b�o�e
Toptekenaar�Mies
van�Hout�leert�je
kleintje�kijken.�In�drie
varianten:�rond,�vier-
kant�en�driehoek.�(1+)
Lemniscaat,�14�blz.
€9,95�elk.

10�Dodie�Smith:
De�dagboeken

van�Cassandra
Mortmain
Bakvisdagboek�met
veel�thee,�geurende
rozenperken�en�peri-
kelen,�maar�ook
méér�dan�dat.�(15+)
Karmijn,�397�blz.�€24�,95

Thomas�de�Veen

Heikele kwestie
E en boek geven: voor wie het goed wil doen is het

een heikele onderneming. Je kunt natuurlijk naar
de boekhandel lopen en het eerste het beste boek
pakken dat daar in hoge stapels opgetast ligt. Dat

is in veel gevallen ook helemaal geen slecht idee. Je zult je
ontvanger niet teleurstellen met de meesterlijke nieuwe
Tommy Wieringa (De heilige Rita) of de hoogst genietbare
nieuwe Franca Treur (Hoor nu mijn stem). En zoals een
beetje thrillerliefhebber gewoon de nieuwe Dan Brown
(O ors prong ) gelezen wil hebben, zo is je slimme tiener
waarschijnlijk blij met de nieuwe John Green (S ch i l d p a d -
den tot in het oneindige).

Maar de heikele kwestie: een béétje boekenlezer heeft
die geijkte toppers al op zijn nachtkastje liggen, of gelezen
in de kast staan. De boekenschenker die het echt goed wil

doen moet het gewiekster aanpakken – en een stap zetten
voorbij de tafel waar de Booker Prize-winnaar ligt (L i n co l n
in de bardo van George Saunders, voor wie van experimen-
tele, alternatieve geschiedschrijving houdt). Je hebt een
geheimtip nodig. Je hebt De pelikaan van Martin Michael
Driessen nodig voor de lezer die Wieringa al uit heeft. Je
hebt Het noordwater van Ian McGuire nodig voor de thril-
lerlezer die tegen een stootje kan. En Een zachte hand van
Leïla Slimani voor wie van een beklemmend sociaal drama
houdt. Je moet Lampje van Annet Schaap kopen, voor dat
avonturenvretende kind dat alle Dragts, Dahls en Biegels al
uit heeft.

En anders wil de boekhandelaar je vast wel helpen.

Thomas�de�Veen

Fictie

1 Martin�Michael
Driessen:
De�pelikaan
Alsof�je�een�klassieke
Rus�leest:�een�sardo-
nisch�Joegoslavisch
chantagesprookje�in
puntgave�stijl.
Van�Oorschot,�199�blz.
€17,9�9

2 Leïla�Slimani:
Een�zachte�hand
Spannend�en�secuur
sociaal�drama:�waar-
om�vermoordde�de
oppas�de�kinderen
van�een�successtel?
Nieuw�Amsterdam,
192�blz.�€19,9�9

3 Édouard�Louis:
Geschiedenis�van
g�ewe�l�d
Een�verkrachtings-
zaak�legt�woede,
wrok�en�uitsluiting
bloot,�fijnzinnig�en
hard�opgeschreven.
De�Bezige�Bij,�224�blz.
€19,9�9

4 Annelies�Verbeke:
Halleluja
Verhalenbundel�vol
voltreffers,�over�be-
ginnen�en�eindigen,
die�weten�te�vertede-
ren�en�verontrusten.
De�Geus,�215�blz.
€19,9�9

5 Ian�McGuire:
Het�noordwater
Een�monster�houdt
huis�op�een�19de-
eeuwse�walvisvaar-
der,�komisch�en�knap.
Cargo,�320�blz.�€19,9�9

6 Nino�Haratischwili:
Het�achtste�leven
(voor�Brilka)
Een�epische�familie-
roman�over�een�Ge-

orgische�familie�in�de
Sovjet-Unie�in�de�hele
twintigste�eeuw.
Atlas�Contact,�1.280
blz.�€34�,9�9

7 Hanna�Bervoets:
Fu�z�z�i�e
Meeslepend�en
essayistisch.�Herovert
het�denken�over
genegenheid�op�de
l�i�f�e�s�t�y�l�e�g�o�e�ro�e�s�.
Atlas�Contact,�286�blz.
€19,9�9

8 Sarah�Perry:�Het
monster�van�Essex
Een�gothic�novel in
Victoriaanse�setting.
Niets�is�zwart-wit�en
het�zoemt�van�het
ve�r�t�e�l�p�l�e�z�i�e�r.
Prometheus,�413�blz,
€19,9�9

9 Robert�Anker:
In�de�wereld
Laatste,�historische
schelmenroman�van
Anker�bruist�van
d�a�d�e�n�d�ra�n�g�.
Querido,�412�blz.�€19,9�9

10�Maxim�Februari:
Klont

Verhaal�over�een
cybersecurity-expert
en�een�oplichter
toont�wat�Big�Tech
met�ons�leven�doet.
Prometheus,�270�blz.
€19,9�9

Thomas�de�Veen

L i t e ra t u u r


