
Onze boekentips

Monique is vol van: 
Gedichten die mannen aan het huilen maken
Nick Muller
“Laten we elkaar iedere dag een gedicht voorlezen. Iets moois, iets 
liefs, iets grappigs... Net als bij de damesvariant, ‘Gedichten die 
vrouwen aan het huilen maken’, was ik ook bij dit boek vaak ontroert 
door de gekozen gedichten. Bij het door Rick Nieman gekozen ‘Als’ 
van Kipling bijvoorbeeld, maar echt huilen moest ik bij Jean Pierre 
Rawies gedicht ‘Sterfbed’. Om te huilen zo mooi!”

Ine is vol van: 
Titel
Auteur
“In 1888 vlak voor de wereldtentoonstelling in Barceloneta verdwij-
nen meisjes die zwaar verminkt teruggevonden worden. De 
hoofdpersoon gaat op onderzoek uit samen met een journalist en 
een student geneeskunde. Meegesleept door de beeldende 
schrijfwijze sluipen we door de stad,  en riolen en raken zelfs iets 
bijgelovig. Tot het eind toe blijft de vraag overeind wat het geheim 
van Vesalius  anatomie boek is en wat voor effect dit heeft op de 
energievoorziening van de wereldtentoonstelling?”

Viola is vol van: 
Crash
Niek van den Adel
“‘Geluk zit niet in je benen, geluk is een keuze!’ Niek’s motto na een 
bijna fataal motorongeluk waarbij hij een dwarslaesie én een 
levensgevaarlijke syrinx oploopt. Hij besluit de coolste gehandicapte 
ever te worden en leeft met volle kracht voor zijn nieuwe doelen. Een 
krachtig, inspirerend én humoristisch boek. Inclusief ijzersterke 
managementlessen!”

Janine is vol van: 
Stad in brand
Garth Risk Hallberg
“Stad in Brand draait om een tiental bijzondere personages die leven 
in New York. Ze zijn met elkaar verbonden door een zeventienjarig 
meisje dat tijdens oud en nieuw in 1976/1977, voor dood in een 
park wordt achtergelaten. Hallberg neemt je mee naar New York en 
zorgt ervoor dat je langzaam van de hoofdpersonen gaat houden. 
Een boek om je in te verliezen!”

Margreet is vol van: 
Onderworpen
Michel Houellebecq 
“Pas enige tijd nadat je “Onderworpen” uit hebt, besef je wat een 
scherpe en intelligente kritiek op de islam, maar ook op de huidige 
Westerse maatschappij, subtiel door Houllebecq verpakt zijn in deze 
roman. In “Onderworpen” krijgt Frankrijk in 2022 een islamitische 
president en iedereen bekeert zich tot de islam. Dit gaat niet met 
een revolutie gepaard, nee, iedereen schikt zich in dit lot, radicale 
veranderingen worden soepeltjes doorgevoerd. Hoofdpersoon 
Francois staat aanvankelijk kritisch tegenover het nieuwe politieke 
klimaat maar… Een visionair boek?”

Lisan is vol van: 
Titel
Auteur
“Deze young adult roman kun je nog het beste vergelijken met een 
moderne versie van Romeo & Juliet. Een prachtig verhaal over 
moeten kiezen tussen familie en traditie of liefde en vrijheid. En wat 
als elke keuze een verkeerde keuze is? Voor de liefhebbers van 
“Een weeffout in onze sterren”.”
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