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FAMILIE-
VERHALEN

GEKNAKT FAMILIEPLAATJE
Hoe het plaatje dat ouders in hun 
hoofd hebben maar doorzeurt – hoe 
hard kinderen ook hun best doen 
om het goed of juist anders te doen, 
wordt pijnlijk duidelijk in dit boek. 
Jonathan Franzen zet de kleine 
 wereld uiteen van de niet zo gelukkig 
getrouwde Alfred en Enid Lambert en hun drie kinderen: 
de geldbeluste Gary, de ongedurige Chip (die zichzelf 
ziet ‘door de teleurgestelde ogen van zijn ouders’) en 
de perfectionistische Denise. De Lamberts laten je 
niet los, ook omdat er tussen de regels door zo’n 
prachtig beeld van het moderne Amerika wordt gegeven.
De Correcties, Jonathan Franzen, € 17,50 (Prometheus)

BABY IN DE WOESTIJN
Op een nacht krijgt de Marokkaanse 
Soufjan er een zusje bij dat eigenlijk 
niet gezien mag worden. Mariah 
 Carey is haar naam, en haar Neder-
landse ouders zijn omgekomen 
 tijdens een vakantie in de snikhete 
woestijn bij Soufjan om de hoek. 

 Niemand weet dat de baby nog leeft. Bij wie hoor  
je als je niet weet waar je vandaan komt, en welk 
 geheim verbergen Soufjans ouders? Een boek waarin 
je hoekjes blijft omvouwen, omdat je al die mooie 
 zinnen veel vaker dan één keer wilt lezen.
De achterkant van de zon, Maurits de Bruijn, € 18,99  

(Nieuw Amsterdam)

WAT NOOIT WERD GEZEGD
Men neme: een bozige vader,  
een moeder die te bang is om in  
te grijpen, een groot geheim waar 
niemand over mag praten en drie 
dochters die van jongs af aan op 
kousenvoeten door de kamer lopen. 
Je kunt op je vingers natellen  
dat bij de familie Staal het een en 
ander misgaat. Mees, de jongste dochter, heeft het 
gevoel dat ze eigenlijk nooit vrij kan ademen. Ze legt 
 genadeloos de scheurtjes bloot en vult de hiaten van 
haar zwijgende ouders af en toe in met haar fantasie.
Het kabinet van de familie Staal, Yolanda Entius, € 18,95  

(Uitgeverij Cosee)

ROERIG FAMILIELEVEN
Als Alexander Münninghoff een 
 geschiedenisleraar was, dan zou 
de hele klas aan zijn lippen hangen. 
Hij vertelt het waargebeurde verhaal 
van zijn Nederlandse familie met 
Letlandse roots, dat zo’n beetje de 
hele twintigste eeuw bestrijkt.  

En ook al gebeuren er veel heftige dingen (een naïeve 
vader die zich aansluit bij de  Waffen SS, een schat-
rijke opa die zijn kleinzoon  volledig opeist en een 
schuchtere moeder die al snel uit beeld verdwijnt), 
door de subtiele humor zit er veel lucht in het verhaal.
De Stamhouder, Alexander Münninghoff, € 19,95 (Prometheus – 

Bert Bakker)

BOEKEN  

LIJSTJE ‘Het aanhoudende gevoel dat het leven zich ergens  
anders afspeelt, moet te doven zijn, ik moet me  
laten meevoeren door het leven dat voor me ligt.  

Mariah heeft me de achterkant van de zon laten zien’
Uit: De achterkant van de zon

4X TIP UIT HET BOEKENVAK

Marc Barteling van Why 
I Love This Book: “‘Als ik 
één woord zou moeten kiezen om 
de verhouding tussen mijn vader en 
mij te karakteriseren, zou het zijn: 
afstand.’ Zo begint Remington, een 
prachtig boek. Tijdens een reis naar 
Duitsland krijgt de zoon een inkijk in 

het verleden van zijn vader, zoals hij dat daarvoor 
nog nooit heeft gehad. Aan de hand van flashbacks 
beschouwen ze over het leven, familie, kunst en de 
dood. Een verhaal waarin zo weinig gebeurt, maar  
tegelijkertijd zo veel.” 
Remington, Bert Natter, € 18,90 (Thomas Rap). Zie ook het 

filmpje van één minuut op Bit.ly/remington-natter

Cathelijne Esser van 
Not Just Any Book: 
“Cecília Ce wordt als baby te von-
deling gelegd in de Cameliastraat  
in het naoorlogse Barcelona. Dat 
traumatische begin van haar leven 
voorspelt het verdere hartverscheu-
rende verloop ervan: nergens thuis, 
altijd in de overleefstand, een zwervend bestaan 
waarbij ze telkens wordt onderhouden door een 
 nieuwe meneer, in ruil voor ‘gezelschap’. De stijl van 
Mercè Rodoreda is kaal en poëtisch tegelijk, ik noem 
het gerust wonderschoon. Een tot nu toe onontdekt 
pareltje dat je nog heel lang bij gaat blijven.”
In de Cameliastraat, Mercè Rodoreda, € 22,50 (Menken Kasander 

& Wigman Uitgevers)

Anouk Abels van de Boekenkrant: 
“In To kill a mockingbird (1960) leren we Atticus Finch 
kennen door de ogen van dochter Scout: een liefheb-
bende vader en voorvechter van gelijke rechten voor 
blanken en zwarten. Vijfenvijftig jaar later bracht Lee, 
totaal onverwacht, Go set a watchman uit. Hierin 
 bezoekt een volwassen Scout haar vader, inmiddels 
een voorvechter van segregatie. Veel lezers vonden 
het niks, zo’n racistische  Atticus. Toch heeft het boek 

ook een boodschap. Als kind zetten 
we onze ouders op een voetstuk, pas 
 later  leren we een eigen mening te 
vormen. Lee beschrijft deze weg  
naar volwassenheid heel mooi.”
Spaar de spotvogel en Ga heen, zet een 

wachter, Harper Lee, als set € 37,85  

(De Bezige Bij)

Presentator Mieke van der Weij 
van Miekes Leesclub: “Als je vindt dat je 
maar een raar, niet helemaal goed gelukt leven hebt, 
dan moet je De Halfbroer lezen. Bij mij hielp het 
enorm. De familie die  Mizee  beschrijft, vanuit het 
 perspectief van schrijfster Marly, is 
 hilarisch en ontroerend. Ze hebben 
iets onaangepasts, ook al wonen  
ze in keurige huizen in Haarlem.  
Ze praten langs elkaar heen, maar 
je voelt ook een warme band. Het 
 familiegeheim is eigenlijk bijzaak.”
De Halfbroer, Nicolien Mizee, € 18,50 

(Nijgh & Van Ditmar)  ●


