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Libros

H
et nieuwste boek van de Chileense schrijfster 
Isabel Allende, Ripper, is weer een spannend 
verhaal vol kleurrijke personages. Allende 
situeert haar roman ditmaal in San Francisco. 
De eigenzinnige alleenstaande moeder Indi-

ana Jackson verdient de kost met aromatherapieën en mas-
sage. Ze houdt van twee mannen en is druk met haar lief-
desleven, terwijl haar dochter Amanda de duistere kant van 
het leven ontdekt. Onder haar leiding spelen enkele mensen 
op internet het Ripper-spel, waarin de deelnemers moorden 
uit de negentiende eeuw proberen op te lossen. Maar wat 
een spel was, wordt dodelijke ernst wanneer de ripper groep 
een aantal bizarre moorden in San Francisco onder de loep 
neemt. De moorden houden de stad in hun greep, maar de 
politie weet er geen raad mee. Het lijkt erop dat het Amanda 
en haar groep gaat lukken de zaken op te lossen, totdat blijkt 
dat de moordenaar al die tijd veel dichterbij is geweest dan 
de meeste ripperspelers hadden verwacht…

Ripper, Isabel Allende, Wereldbibliotheek, €19,90

Het lijkt een nieuwe trend: boeken van Neder-
landse vrouwen met (hun leven in) Spanje in de 
hoofdrol. Wij kregen de afgelopen maanden drie 
in de bus. Ariane van Wijk schreef een kloek 
boek (406 pagina’s) over haar emigratie naar 
Andalusië. Samen met haar partner Robert ver-
kocht ze haar internetbedrijf en settelde zich in 
Nerja waar ze een eigen restaurant begonnen. 
Simone de Léon schreef een thriller over Sam, 
een jonge arts die naar Valencia vertrekt en 

daar besluit om van taarten bakken haar beroep te maken. Als een vriend 
op bezoek komt, wordt duidelijk dat Sam niet zomaar is vertrokken maar een 
geheim met zich meedraagt. Mooie titel: Bloedsuiker!
De Zucht van de Moor is een psychologische roman, een geschiedenisboek 
en een reisboek ineen. Tijdens een tocht door Andalusië verdwalen Hessel  
en Sanne. Onder invloed van een hallucinerend middel ontmoeten ze een 
Moorse boer die de laatste koning van Granada blijkt te zijn, Boabdil. Steeds 
vaker maakt Hessel ‘trips’ en ontdekt zo het verleden van Spanje. 

Toekomst en Tapas, Ariane van Wijk €16,95; Bloedsuiker, Simone de Léon, €14,90;  
De Zucht van de Moor, Marjet Maks €9,49
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TEKST: MARJAN TERPSTRA 

‘In een winter met sneeuw 
bevroor de grond, en de 
onderste helft van de cactus 
ging dood en het bovenste 
deel bleef leven omdat het 
stiekem wortel had geschoten 
in een spleet van die muur met 
rozenstruiken en pissebedden, 
en die wortel voedde zich 
met baksteen en oude mortel 
en gaf leven aan de cactus 
die omhoog groeide, tot 
boven de muur, om in de tuin 
van de buren te loeren. En 
helemaal bovenin kwam er in 
de avond van de dag dat ze 
me gevonden hadden een 
bloem uit…’ Deze zin op de 
eerste pagina van de roman 
In de Cameliastraat van de 
Catalaanse schrijfster Mercè 
Rodoreda lijkt niet alleen een 
metafoor voor het leven van 
de hoofdpersoon van de 
roman, Cecília Ce, maar ook 
voor Catalonië in de tijd dat 
Rodoreda de roman schreef, 
van 1963-1965. Cecília wordt 
als vondeling neergelegd in 
de Cameliastraat, loopt op 
jonge leeftijd weg, belandt 
in een krottenwijk, maar 
ondanks alle tegenslag in haar 
leven en haar berustende 
levenshouding eindigt ze 
als een rijke onafhankelijke 
vrouw. Een beklemmende en 
intrigerende roman.

In de Cameliastraat, Mercè 
Rodoreda, uit het Catalaans vertaald 
met nawoord door Frans Oosterholt, 
Menken Kasander & Wigman 
Uitgevers €22,50

Uitgeverij Menken Kasander en Wigman bouwt 
gestaag aan de Spaanse bibliotheek. Een grote pluim 
waard! Onlangs verscheen Zo is de wereld, de vijfde 
vertaalde roman van Pío Baroja, de belangrijkste 
romancier van de Generación del 98. Het is een 
fascinerend boek van een fascinerende schrijver 
dat speelt in een fascinerende tijd: het begin van 
de twintigste eeuw. De jonge Russische Sacha heeft 
haar onrustige vaderland verlaten op zoek naar het 
geluk. Ze studeert medicijnen in Genève waar ze haar eerste man ontmoet. 
Het huwelijk is geen lang leven beschoren. Ook haar tweede huwelijk, met een 
Spaanse schilder, strandt. Baroja lardeert het verhaal met beschrijvingen van 
de plekken die Sacha bezoekt: Genève, Rusland, Florence en verschillende 
delen van Spanje. Soms is het meer een reisboek dan een roman. Dan weer lijkt 
het of je een essay leest als Sacha’s goede vriend Arcelu zijn ideeën spuit. De 
verder beste man is antisemiet, net als Baroja trouwens. Sacha’s eerste man, die 
joods was, krijgt er flink van langs. Maar ook de kritiek op de Spaanse, Russische 
en Italiaanse volksaard is niet mals. Een fascinerende roman nogmaals, maar 
alleen voor lezers die de racistische passages kunnen pruimen. 

Zo is de wereld, Pío Baroja, vertaling en nawoord Frans Oosterholt, Menken, Kasander & Wigman 
Uitgevers, €22,50

Fascinerende roman 
van Baroja

Mail & winEspaña & más geeft vijf exemplaren weg van Ripper. Kans maken? Mail naar espanaymas@gmail.com 

De tekst op de achterflap is veelbelovend: Door & door Barcelona 
voert je weg van de gebaande paden en neemt je mee naar 
het Barcelona van de locals... Sfeervolle verhalen, oogstrelende 
fotografie en insidertips.’ Het boek oogt goed en voelt goed: mooi 
papier, prachtig uitgevoerd. Maar als je begint te lezen slaat de 
teleurstelling toe. ‘Voorbij de warme stranden en kustdorpjes van de 
Costa Brava ligt de stad Barcelona… dagelijks slenteren honderden 
toeristen hier over de drukke Ramblas, op weg naar de feeërieke 
gebouwen van architect Gaudí. Door & door Barcelona neemt je 
mee naar dit Barcelona.’ Tja… Heel veel gebabbel en achterin maar 
29 pagina’s met concrete tips. En de fotografie is bij vlagen sfeervol, 
maar er zitten ook veel nietszeggende foto’s tussen. Bovendien 
ontbreken de bijschriften, dus je weet niet wat je ziet. Nee, dan kun 
je beter een gewone reisgids nemen, zoals de 100% Barcelona, met 
een handige uitneembare kaart en véél meer tips.

Door & door Barcelona - Beleef de Stad van binnenuit, Sarah Breimer en Marina 
Goudsblom (fotografie), Kosmos Uitgevers, €18,95
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Spanje in de 
hoofdrol

Beklemmende 
Catalaanse roman


