
DSL top 5 non-fictieDSL top 5 fictie

MAXIM OSIPOV
De wereld is niet stuk 
te krijgen
Vertaald door Yolanda 
Bloemen en Seijo Epema, 
Van Oorschot, 380 blz., 25 €

In zijn krachtige, onsentimentele en verras-
sende verhalen richt de Russische schrijver 
Maxim Osipov zijn blik op mensen die grote 
veranderingen ondergaan.

1

onze selectie 

FICTIE

JAN LAUWEREYNS
Gehuwde rotsen
Koppernik, 332 blz., 22,50 €

Alles schuurt en wringt in Gehuwde rotsen, de 
bijzondere derde roman van Jan Lauwereyns, 
waarin hij stukjes dagboek, essay en poëzie 
door elkaar gebruikt. 

THOMASZ JEDROWSKI
Zwemmen in het donker
Vertaald door Lucie Schaap 
en Maaike Bijnsdorp, 
Meulenhoff, 224 blz., 20,99 €

Een schitterend liefdesverhaal van twee jon-
gens in Polen voor de val van het Ijzeren Gor-
dijn. Klassieke coming of age met als extra ob-
stakel de ideologische keuzes van die tijd. 

SOFIE LAKMAKER
De geschiedenis van mijn 
seksualiteit
Das Mag, 224 blz., 22,50 €

In dit debuut vertelt het personage Sofie Lak-
maker de geschiedenis van haar seksualiteit 
met zo veel lef, directheid, je-m’en-foutisme 
en humor dat het lezen uitermate plezierig is. 
 

JONATHAN COE
Meneer Wilder en ik
Vertaald door Otto Biersma, 
De Bezige Bij, 256 blz., 
20,99 €

Jonathan Coe eert zijn filmheld Billy Wilder in 
een boek vol ongedwongen leesplezier. Een 
ode aan een Hollywoodicoon.

NON-FICTIE

IRENE VALLEJO
Papyrus. Een geschiedenis 
van de wereld in boeken
Vertaald door Adri Boon, 
Meulenhoff, 536 blz., 29,99 €

Een krachtige ode aan het geschreven woord. 
Vallejo legt op fascinerende wijze verbanden 
tussen de moderne tijd en oude teksten en 
mythen.

SANDRA LANGEREIS
Erasmus. Dwarsdenker
Een biografie
De Bezige Bij, 752 blz., 
39,99 €

Een nieuwe biografie toont hoe humanist en 
schrijver Erasmus gedwongen raakte tussen 
katholiek en lutheraans dogmatisme. En een 
uitweg zocht in de literatuur. 

CHARLES BAUDELAIRE
Mijn hoofd is een zieke 
vulkaan
Vertaald door Kiki Coumans, 
Arbeiderspers, 360 blz., 
27,50 €

Baudelaires briefwisseling toont het ontluiste-
rende beeld van een getormenteerde romanti-
cus die niet van opportunisme gespeend was. 

FRANK WESTERMAN
De kosmische komedie
Querido Fosfor, 284 blz., 
22,99 €

Sterrenkijken komt voort uit verwondering, 
ruimtevaart uit rivaliteit. De kosmische kome-
die is een filmische vertelling over reikhalzen 
naar een betere wereld buiten de dampkring.

SOPHY ROBERTS
De verdwenen piano’s van 
Siberië
Ambo/Anthos, 416 blz., 
26,99 €

Een cultuurhistorie van een volk dat ontberin-
gen doorstond en voor wie muziek van levens-
belang was. Reisverslag en cultuurgeschiede-
nis ineen. 
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In samenwerking met onafhankelijke boekhandels Barbóék, Boekarest, Corman, Cronopio, De Groene 
Waterman, De Reyghere, De Zondvloed, Grim, Kartonnen Dozen, Limerick, Passa Porta en Walry. 

De klauwen van 
de geschiedenis

PENELOPE LIVELY
Moon tiger
Vertaald door Dorien Veldhuizen, 
De Geus, 251 blz., 20,99 €
(eboek 11,99 €)
¨¨¨èè

‘Chronologie irriteert me. In mijn hoofd bestaat geen 
chronologie’, aldus Claudia Hampton, een historica 
voor wie het moment van de laatste ademtocht in zicht 
komt. Ze ligt in een ziekenhuisbed, herinnert zich 
haar leven en dat van de haren. Een geschiedenis van 
de wereld wil ze schrijven. Hamptons vader sneuvelde 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarop haar moeder 
zich loskoppelde van de grote wereld door zich enkel 
bezig te houden met haar rozentuin. Dat is geen ma-
nier van leven voor Claudia; zij staat te trappelen om 
zichzelf op de kaart te zetten. Net als de jonge vrouwen 
in de verhalen van Alice Munro groeit ze op in een tijd-
perk waarin intelligentie voor vrouwen als een handi-
cap wordt gezien, maar dat weerhoudt haar er niet van 
om tijdens de Tweede Wereldoorlog in Caïro als oor-
logsverslaggever aan het werk te gaan. Later gaat de 
polemiserende, uitdagende Claudia geschiedenisboe-
ken schrijven. Recensenten noemen haar werk ‘ge-
schiedenis in technicolor’, maar Claudia vindt aanslui-
ting bij het grote publiek. De vader van haar enige kind
maakt flitsende tv-series over historische helden. Dat 
is pas ‘geschiedenis als spektakelstuk’, vindt ze.

Het is niet verwonderlijk dat dit boek, de winnaar
van de Man Booker Prize in 1987, nu opnieuw ver-
schijnt. Het hoofdpersonage is een vrouw voor deze 
tijd. Mannen die zich aan mansplaining bezondigen, 
veegt ze zo omver met haar verbale vuurwerk.

EEN TIKJE GEVAARLIJK
In vergelijking met andere romans waarin een heel le-
ven wordt belicht, zoals Stoner van John Williams of De 
stenen dagboeken van Carol Shields, is Moon tiger emo-
tioneel minder indringend. Dat ligt vooral aan de iro-
nische toon.

De manier waarop Lively haar hoofdpersonage la-
gen laat afpellen van de landschappen uit haar verle-
den imponeert. Bij haar terugkeer naar Caïro jaren la-
ter hangt het landschap van lang geleden ‘als een 
luchtspiegeling’ boven het huidige. Claudia’s mijme-
ringen over de vraag in hoeverre de verbeelding komt 
kijken bij het ophalen van herinneringen, of over de 
manier waarop aan geschiedschrijving wordt gedaan, 
zinderen net zozeer als de taal. De compositie van 
Moon tiger is een pareltje. Lively heeft er wijselijk voor 
gekozen om niet enkel vanuit Claudia te vertellen. Zo 
komt haar dochter, een grijze muis in de beschrijvin-
gen van de moeder, toch tot leven.

In veel fictie lijken de personages losgezongen van
de tijd waarin ze leven. Met Moon tiger laat Lively zien 
dat we niet ontkomen aan de wereld om ons heen. 
Sommige van haar personages zijn slachtoffers, ande-
ren manipuleren de geschiedenis die hen omringt. 
Haar hoofdpersonage is een vrouw met stekels. Niet 
warm of innemend, wel indrukwekkend en een tikje 
gevaarlijk.

Kathy Mathys

Penelope Lively zette een
indrukwekkende historica neer in 
Moon tiger, haar prijswinnaar uit 1987 
die nu wordt heruitgegeven.

ROMAN
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