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De 5 beste boeken van 2017
Boekjaar 2017
NRC-recensenten kiezen hun vijf beste boeken van 2017.
Sebastian Barry, Maxim Februari, Ewoud Kieft, Catherine
Merridale, Philipp Blom, Daniel Kehlmann, Oswald Spengler,
Annet Schaap en Ted van Lieshout blijken favoriet.

Ans Faber 22 december 2017

Arie van den Berg

Hester Knibbe: As, vuur. Arbeiderspers, 71 blz. € 17,99

Betoverend dichten in gewone mensentaal – Knibbe doet dat als geen ander.

Annet Schaap: Lampje. Querido Kinderboeken, 324 blz. € 16,99. 9+

Een imponerend debuut met een verrassende verhaallijn. Hoezo kinderboek?

Ted van Lieshout: Onder mijn matras de erwt. Leopold, 89 blz. € 15,99. 8+

Van Lieshout kroop in de huid van een wereldwijs mensenkind, dat godzijdank niet
mijn dochter is.

Jan Wagner: Der verschlossene Raum. Hanser, 268 blz. € 23,50

De dichter van Regentonvariaties blijkt ook een aanstekelijk essayist.

Ria Winters: Exotische dieren in historisch Amsterdam. AUP, 208 blz. € 24,99

Een gretige speurtocht naar dierlijke immigranten in onze hoofdstad.

Margot Dijkgraaf

Colette: De eerste keer dat ik mijn hoed verloor. Arbeiderspers, 359 blz. € 26,99



Fantastisch zelfportret van een legendarische schrijfster met een begenadigde literaire
en journalistieke pen.

Julia Deck: Viviane Elisabeth Fauville. Vert. Lidewij van den Berg en Katrien
Vandenberghe. Vleugels, 112 blz. € 19,95

Spannende, ironische en écht literaire thriller van een aanstormend Frans talent.

Lauren Elkin: Flâneuse. Chatto & Windus, 317 blz. € 24,95

Inspirerende cultuurgeschiedenis in de voetsporen van vrouwelijke schrijvers en
kunstenaars.

Annie Ernaux: Meisjesherinneringen. Vert. Rokus Hofstede. Arbeiderspers, 173 blz. €
17,99

Schitterend autobiografisch relaas over opgroeien in de provincie in de jaren vijftig.

Olivier Rolin: De weerman. Vert. Katelijne de Vuyst. IJzer, 208 blz. € 18,50

Levendige geschiedenisles en ontroerend portret van een meteoroloog in de Goelag.

Rob van Essen

Sebastian Barry: Dagen zonder eind. Vert. Jan Willem Reitsma. Querido, 256 blz. €
18,99

Barry toont andermaal zijn stilistisch meesterschap in een indringende western.

Jane Gardam: Een onberispelijke man. Vert. Joost Poort. Cossee, 320 blz. € 22,99

Deel 1 van een tragikomische trilogie over het huwelijk van een oude rechter.

Alasdair Gray: Lanark. Vert. David Grävling, Koppernik, 600 blz. € 29,90

Coming of age-roman, roadnovel, sciencefiction – wat is dit krankzinnige Schotse
meesterwerk niet?

Ottessa Moshfegh: Homesick for Another World. Jonathan Cape, 294 blz. € 15,95

IJzersterke verhalen vol onverwachte wendingen over mensen die hun impulsen
volgen.

Virginia Woolf: De jaren. Vert. Barbara de Lange. Athenaeum, 512 blz. € 24,99



Eindelijk vertaald: Woolfs haarscherpe, bijna dromerige roman over familie Pargiter.

Kester Freriks

Johan Harstad: Max, Mischa & het Tet-offensief. Vert. Edith Koenders en Paula Stevens.
Podium, 1230 blz. € 29,99

Bedwelmende, grootse roman over droomland Amerika, geschreven op jazzklanken.

Carolyne Larrington: De noordse mythen. Vert. Arian Verheij. Athenaeum, 208 blz. €
22,50

Prachtige studie over hoe mythen uit het hoge noorden voortleven in onze cultuur.

Tommi Kinnunen: Licht achter de ogen. Vert. Sophie Kuiper. Prometheus, 351 blz. €
19,99

Indringende roman over een blind meisje en een zoekende jongen in Finland.

Koos van Zomeren: Alle vogels . Illustr. Erik van Ommen. Arbeiderspers, 884 blz. € 49,99

Monumentale verzamelbundel met alle vogelstukken van een meester-observator.

Hans Croiset: Ik, Vondel. Cossee, 286 blz. € 24,99

In een bijzondere mengeling van roman en autobiografie komt Vondel tot leven.

Menno de Galan

Frances FitzGerald: The Evangelicals. The Stru�le to Shape America. Simon & Schuster,
740 blz. € 29,99

Geschiedenis van een religieuze groep die onder Trump in het machtscentrum
opereert.

Petra Terhoeven: Die Rote Armee Fraktion. C.H. Beck, 128 blz. € 11,99

Vlijmscherpe, flinterdunne geschiedenis van de langgerekte ‘doodstrip’ van de
Baader-Meinhof-Groep.

Patrick J. Buchanan: Nixon’s White House Wars. The Battles that Made and Broke a
President and Divided America Forever. Random House, 336 blz. € 24,99

Prikkelende herinneringen van een van Nixons naaste medewerkers.



Auke Hulst: Motel Songs. Ambo Anthos, 290 blz. € 25,-

Eindelijk: een roadtrip door Amerika waar muziek in zit.

Richard Ford: Between Them. Remembering My Parents. Bloomsbury, 192 blz. € 11,99

Ontroerende herinneringen aan ouders van een zoon die niet was gepland.

Tim de Gier

Catherine Merridale: Lenin in de trein. Nieuw Amsterdam, 288 blz. € 24,99

Het begin van de Russische Revolutie aan de hand van een legendarische treinreis,
meeslepend en geestig geschreven.

Maxim Februari: Klont. Prometheus, 256 blz. € 19,99

Deze roman over technologie, leugens en opportunisten is krankzinnig en slim.

Thi Bui: The Best We Could Do. Abrams, 336 blz. € 18,99

Een prachtige, grafische roman over een familie die uit Vietnam moest vluchten en
een bestaan opbouwt in de VS.

Ned Beauman: Madness Is Better than Defeat. Sceptre, 416 blz. € 17,99

Hilarische roman over twee miljonairs en aanhang die een Maya-tempel in Honduras
willen uitbuiten.

Naomi Klein: Nee is niet genoeg. De Geus. 336 blz. € 19,99

Kritische analyse over hoe Donald Trump president van de VS kon worden en wat we
eraan kunnen (moeten) doen.

Rob Hartmans

Frits van Oostrom: Nobel streven. Prometheus, 386 blz. € 24,99

Levendiger dan bij Van Oostrom kom je middeleeuwers zelden tegen.

Ger Groot: De geest uit de fles. Lemniscaat, 360 blz. € 34,50

Magistraal overzicht van vier eeuwen filosofie, zonder dogma’s of ondoorgrondelijk
jargon.



Bernd Roeck: Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance. C.H. Beck, 1304 blz. €
36,99

Duizelingwekkend, uiterst leesbaar overzicht van de Europese cultuur tussen 1300 en
1600, in mondiale context.

Joel Mokyr: A Culture of Growth. The Origins of the Modern Economy. Princeton
University Press, 401 blz. € 24,95

Hoe de ontwikkelingen in de Europese cultuur leidden tot de Industriële Revolutie en
de economie, en welke rol toeval speelde.

Tsjêbbe Hettinga: Het vaderpaard / It faderpaard. Vert. Benno Barnard en Hettinga. De
Bezige Bij, 831 blz. € 44,99

Lyriek in de beste zin van het woord: hartstochtelijk, muzikaal, en met een knipoog.

Bas Heijne

Karel Capek: Meteoor. Vert. Irma Pieper. Wereldbibliotheek, 190 blz. € 19,99

Deze luchtige en diepzinnige roman van de Tsjech Karel Capek (1890-1938) gaat over
een man die na een vliegramp, onherkenbaar in verband, is overgeleverd aan de
interpretatie van anderen.

Edouard Louis: Geschiedenis van geweld. Vert. Reintje Ghoos en Jan Pieter van der
Sterre. De Bezige Bij, 224 blz. € 19,99

Indrukwekkende analyse van emoties na een verkrachting door een jonge Franse
schrijver.

Lev Tolstoi: Anna Karenina. Vert. Hans Boland. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 1022
blz, € 57,50

Spetterende nieuwe vertaling van een Russisch klassiek meesterwerk.

Masha Gessen: The Future is History. How Totalitarianism Reclaimed Russia. Granta,
516 blz. € 19,50

Kroniek van een generatie Russen die opgroeide in de nadagen van de Sovjet-Unie en
ziet hoe Rusland onder Poetin opnieuw in een autoritaire staat verandert.

Cathy O’Neil: Weapons of Math Destruction. Crown Publishing, 272 blz. € 19,99



Een wiskundige die voor Wall Street werkte en zich later aansloot bij Occupy, laat zien
hoe onze levens steeds meer door het algoritme worden gestuurd en de ongelijkheid
daardoor steeds groter wordt.

Arnold Heumakers

Oswald Spengler: De ondergang van het Avondland. Vert. Mark Wildschut. Boom, 551 en
605 blz. € 89,-

Omstreden, maar nog altijd pakkende klassieker waarvan iedereen de titel kent, bijna
een eeuw later voortreffelijk vertaald

Maurice Blanchot: Chroniques politiques des années trente 1931-1940. Gallimard, 549
blz. € 29,-

Langverwachte bundeling van alle extreem-rechtse artikelen uit de jaren dertig van de
naoorlogse extreem-linkse literator.

Hubert van den Berg: Dada. Een geschiedenis. Vantilt, 351 blz. € 29,95

Nuchtere en mede daardoor buitengewoon originele studie van een onstuimige avant-
gardebeweging.

Ewoud Kieft: Het verboden boek.Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme.
Atlas Contact, 288 blz. € 19,99

Faire en levendige analyse van een omineus boek, Mein Kampf, waarbij de auteur ook
zichzelf niet ontziet.

Charlotte Mutsaers: Harnas van Hansaplast. Das Mag, 306 blz. € 20,99

Mislukte reconstructie van een tragisch leven, die toch een aangrijpend document
humain oplevert.

Bernard Hulsman

Ewoud Kieft: Het verboden boek. Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het
nazisme.Atlas Contact, 288 blz. € 19,99

Ingenieuze verklaring van het gegeven dat nationaal-socialisme zoveel aanhang kreeg
in Duitsland.

Laurence Rees: The Holocaust. A New History. Viking, 509 blz. € 29,99



De Holocaust als resultaat van steeds radicalere initiatieven van onderop om ‘dem
Führer entgegen zu arbeiten‘.

Philipp Ther: Europe since 1989. A History. Princeton University Press, 425 blz. € 28,95

Door het oprukkende populisme is het einde van de neoliberale orde in zicht.

Louis Hoeks: ‘In geouwehoer kun je niet wonen’. Het leven van Jan Schaefer. Atlas
Contact, 424 blz. € 34,99

Journalistieke biografie van Jan Schaefer, de banketbakker die de laatste populistische
politicus van de PvdA werd.

Anton Anthonissen & Evert van Straaten: De Stijl – 100 jaar inspiratie. De Nieuwe
Beelding en de internationale kunst 1917-2017. Waanders, 368 blz. € 29,95

Van Bauhaus tot The White Stripes: mooi én gedegen overzicht van de langdurige
invloed van De Stijl.

Auke Hulst

Viet Thanh Nguyen: De sympathisant. Vert. Paul Bruijn en Jetty Huisman. Marmer, 432
blz. € 22,95

Roman die de Vietnamoorlog toont vanuit het perspectief van een Vietnamese
dubbelspion. Gruwelijk en gruwelijk geestig.

Annie Dillard: The Abundance. Canongate, 304 blz. € 16,-

Selectie uit het werk van een van de beste essayisten toont precisie en poëtische
kracht; haar oog voor het kleinste gebaar en het grootst denkbare object.

Junichiro Tanizaki: Brug der dromen. Vert. en inl. Jos Vos. De Bezige Bij, 576 blz. € 39,99

Niet alles in deze proeve uit niet eerder vertaald werk van de grootmeester is
meesterlijk, maar de novellen – met name ‘De rietsnijder’ en ‘Shunkin–een portret’ –
zijn overweldigend.

Truman Capote: Alle verhalen. Podium, 237 blz. € 25,-

De duale essentie van de grote stilist – deels New Yorkse bohémien, deels jongen van
het Diepe Zuiden – wordt maximaal zichtbaar in dit overzicht.

Anna Kavan: Het IJs. Vert. M. Marshall–Van Wieringen. LJ Veen, 208 blz. € 15,-



Een ijzingwekkende, experimentele, dystopische roman die tegelijk een tocht is door
het psychologisch landschap van de mysterieuze auteur.

Atte Jongstra

Madelon de Keizer: Als een meeuw op de golven. Albert Verwey en zijn tijd. Prometheus,
750 blz. € 39,99

Dankzij de cultuurhistorische benadering van deze biograaf begrijpen we de periode
1895-1937 heel wat beter. Waarom? Dichter en schrijver Verwey stond er middenin.

Annemieke Hendriks: De tomaat, en de bizarre wereld van vers voedsel. Nieuw
Amsterdam, 383 blz. € 24,99

Over de zaadparadox, kasparadox, teelparadox, voetafdrukparadox, plukparadox en
smaakparadox. Al die tegenstrijdigheid binnen de tomaat, onze basisgroente.

René ten Bos: Dwalen in het antropoceen. Boom, 192 blz. € 20,-

Denker des Vaderlands schrijft. Erudiet, inzichtelijk, persoonlijk aangeknoopt. Wat
ons te wachten staat: een cascade aan (ecologische) catastrofes. Duizelingwekkend
boek, duizelingwekkend helder.

Maxim Februari: Klont. Prometheus, 272 blz. € 19,99

Een wereldkaart schaal 1:1 is misschien niet het beste idee, we zouden er een gat in
moeten knippen om de zon te zien. Februari verving zo’n kaart door een ‘klont’ aan
data, die langzaamaan de echte wereld aan het oog onttrekt. Als we daar een gat in
knippen, wat zien we dan? Deze roman.

Joris van Casteren: Een botsing op het spoor. Querido Fosfor, 104 blz. € 8,99

Van Casteren vindt de enige overlevende van een spoorwegongeluk (moeder en
dochter dood, alsmede 4 honden) terug. De vijfde hond. Literair non-fictiepareltje.

Sebastiaan Kort

David Nolens: De waan van Cotard. De Bezige Bij, 171 blz. € 7,99.

De vloeibaarheid van allenige transgenders en schijndoden, gevat in een
experimentele, etherische stijl.

Wessel te Gussinklo: De Weergekeerde Bloem. Koppernik, 373 blz. € 21,50.



Een schrijver die schrijven wil, moet, zo leert deze uiterst geestdriftige roman, niet
met een collega over zijn boek-in-aanbouw praten.

Arjen van Veelen: Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken. De Bezige Bij, 252
blz. € 19,99

De jong overleden schrijver Thomas Blondeau zou genoten hebben van de zorgvuldig
geconstrueerde gedenksteen voor en over hem van debuterend romancier envriend
Arjen van Veelen.

Daniël Rovers: De waren. Wereldbibliotheek, 188 blz. € 17,99

Drie studievrienden spreken weer eens af en moeten aan elkaar en aan zichzelf
bekennen dat het niet de vriendschap of het werk was dat hun leven in het lood legde,
maar de liefde. Vooral de hoop daarop.

Thomas Verbogt: Hoe alles moest beginnen. Nieuw Amsterdam, 240 blz. € 19,99

De tijd, de liefde, de herkauwde jeugd: alles wat je van een Verbogt verwacht, krijg je.
Maar Verbogt maakt een erg sterke periode door en dus krijg je nog wat extra.

Michel Krielaars

Els van Di�ele: We haten elkaar meer dan de Joden. Tweedracht in de Palestijnse
maatschappij. Athenaeum, 320 blz. € 22,50

Ontluisterend boek dat het beeld van de Palestijn als machteloos slachtoffer van de
Israëlische bezetting wijzigt en aanvult.

Hanny Michaelis: De wereld waar ik buiten sta. Oorlogsdagboek 1942-1945. Van
Oorschot, 1064 blz. € 34,99

Uniek egodocument van de latere dichteres. Vooral de beschrijvingen van haar
onderduikervaringen zijn schokkend vanwege het antisemitisme dat ze ontmoet.

Catherine Merridale: Lenin in de trein. Vert. Toon Dohmen. Nieuw Amsterdam, 288 blz,

€ 24,99

Het best geschreven en spannendste boek dat in het 100ste herdenkingsjaar van de
Russische revolutie is verschenen.



Masha Gessen: The Future is History. How Totalitarianism Reclaimed Russia. Granta,
516 blz. € 19,50

Rusland ontleed door een psychoanalyticus: de homo sovieticus leeft nog volop.

Guzel Jachina: Zulajka opent haar ogen. Querido, 480 blz. € 19,99

Aangrijpende roman over het lot van de door Stalin vervolgde Tataren.

Mirjam Noorduijn

Joukje Akveld: Wij waren hier eerst. Illustr. Piet Grobler. Gottmer, 208 blz. € 24,99. 11+

In lichte stijl gegoten (kinder)non-fictie over mens-dierconflicten in Afrika, met fraaie
balans tussen journalistieke distantie en oprechte betrokkenheid.

Ted van Lieshout: Onder mijn matras de erwt. Leopold, 96 blz. € 15,99. 8+

Meisjesportret in heldere woorden en fascinerende poppenfoto’s weerspiegelt het
leven in al zijn onbegrijpelijkheid, en toont wat goede poëzie vermag.

Ted van Lieshout: Schuldig Kind. Querido, 216 blz. € 18,99

Ludieke dialoog tussen Van Lieshout en zijn 15-jarige ik over zijn relatie met een
pedofiel en de onoplosbare schuldvraag resulteert in ongeëvenaarde literaire
getuigenis.

Mette Eike Neerlin: Paard paard tijger tijger. Vert. B. Custers. Van Goor, 144 blz. € 14,99.
13+

Inschikkelijk meisje raakt in het leven verstrikt in een Guus Kuijerachtig verhaal:
ontroerend, humorvol, hoopvol.

Annet Schaap: Lampje. Querido Kinderboeken, 324 blz. € 16,99. 9+

Meeslepend sprookjesavontuurover een vuurtorenwachtersdochter,
zeemeerminnenzoon en hun strijd voor eigenheid, in golvende taal.

Jos Palm

Oswald Spengler: De ondergang van het Avondland. Vert. Mark Wildschut. Boom, 551 en
605 blz. € 89,-.



Hoogmoedige klassieker van in 20ste eeuw verdwaalde 19de-eeuwse rationele
romanticus. Vol vermakelijke civilisatiekritiek.

Daniel Kehlmann: Tijl. Vert. Josephine Rijnaarts. Querido. 352 blz. € 19,99

Geloofwaardige historische roman over Tijl Uilenspiegel, zonder het geslachtsloze
sfeergeneuzel dat het genre helaas eigen is.

Jonathan Israel: Revolutionaire Ideeën. Een intellectuele geschiedenis van de Franse
Revolutie. Van Wijnen, 1006 blz. € 69,50

Over de radicale revolutie en haar ontsporing. Op z’n Israels, dus zowel in de kelders
als aan de salontafels van de revolutie.

Philipp Blom: Wat op het spel staat. Vert. W. Hansen. De Bezige Bij, 222 blz. € 19,99

De vroege 21ste eeuw als historische aardverschuiving, vergelijkbaar met het einde
van het oude Rome en de Weimarrepubliek.

Victor Sebestyen: Lenin. Leven en legende. Vert. Fred Reurs. Spectrum, 716 blz. € 39,99

Veel intelligenter, villeiner en belangrijker dan Mao, Che Guevara en Fidel Castro bij
elkaar, die Lenin. Dit boek bewijst het.

Margot Poll

David Foenkinos: Het geheime leven van Henri Pick. Vert. Carlijn Brouwer. Cossee, 251
blz. € 19,99

Goed gecomponeerde rollercoaster aan intriges en bedrog na de vondst van een
manuscript in de ‘bibliotheek der afgewezenen’.

Paolo Cognetti: De acht bergen. Vert. Y. Boeke en P. Krone. Bezige Bij, 240 blz. € 19,99

Bezielde roman over een jongensvriendschap en hun liefde voor de bergen.

Margot Vanderstraeten: Mazzel tov. Atlas Contact, 335 blz. € 19,99

Vanderstraeten verbleef zes jaar als au pair in een orthodox-Joods gezin. Met veel
respect en nieuwsgierigheid geschreven.

Arthur Weststeijn: Nederlanders in Rome. Prometheus, 253 blz. € 17,99



Zelden zo’n interessante literaire ‘reisgids’ gelezen over tochten door de Eeuwige Stad
op zoek naar sporen van Nederlanders.

Jean de La Fontaine: Fabels. Vert. Marietje d’Hane-Scheltema en illustr. Floris Tilanus.
Van Oorschot, 120 blz. € 19,99

Nieuwe vertaling van de fabels van La Fontaine met schitterende illustraties.

Arjen Ribbens

Ian McGuire: Het Noordwater. Vert. L. Dorresteyn en O. Biersma. Cargo, 320 blz. € 19,99

Moby Dick met vaart – briljante, kippenvelverwekkende thriller aan boord van een
19de-eeuwse walvisvaarder.

Daniel Silva: Het zwarte gif. Vert. Angela Knotter. HarperCollins, 480 blz. € 15,-

Verontrustende thriller over Syriëgangers, door oud-Midden-Oostencorrespondent.

Bill Beverly: Weg. Vert. Nadia Ramer en Laura Weeda. De Geus, 304 blz. € 19,99

Vijftienjarige crimineel wordt volwassen tijdens een roadtrip door Amerika – een échte
literaire thriller.

Ross King: Waanzin en betovering. Claude Monet en de waterlelies. Vert. Ronald Jonkers.
De Bezige Bij, 416 blz. € 29,99

Portret van de bejaarde Monet, die in zijn tuin in Giverny, vlakbij de waanzin van WO I,
werkt aan zijn waterlelieschilderijen.

Kees van Kooten: Karrevrachten pennevruchten. De Harmonie, 416 blz. € 39,90.

Twee kilo taalgymnastiek, voorbeeldig vormgegeven.

Roos van Rijswijk

Mike McCormack: Solar Bones. Canongate, 265 blz. € 10,99

Een ingenieur in hart en ziel overdenkt in één ongelooflijk mooie zin zijn leven.
Twijfel, liefde, verwondering en zorg verheven tot een allesbehalve kitscherig
kunstwerk.

Clarice Lispector: Het uur van de ster. Vert. Adri Boon. De Arbeiderspers, 128 blz. €
16,99



Knap, wonderlijk proza over een jonge vrouw geboren voor het ongeluk.

Sarah Perry: Het monster van Essex. Vert. Natasha Gerson en Roland Fagel. Prometheus,
413 blz. € 21,99

Een duistere, intelligente en ook heel grappige ‘Victoriaanse’ roman over een
vermoedelijk watermonster in Essex.

Lesley Nneka Arimah: What it Means When a Man falls from the Sky. Headline
Publishing Group, 240 blz. € 17,99

Fantastische verhalen over vrouwen die kinderen maken van wol of klei, een dode
moeder die uit een foto stapt en over de god van de mieren.

Enrique Vila-Matas: In Kassel is niets wat het lijkt. Vert. Nadia Ramer. De Geus, 286 blz.
€ 19,99

De Documenta in Kassel gedocumenteerd door een schrijver (en alter ego’s) die de
kunst haast zichtbaar maakt.

Thomas de Veen

Tommy Wieringa: De heilige Rita. De Bezige Bij, 286 blz. € 19,99

Elke goede roman is een streekroman, en dit is ook nog een meesterlijke tragedie in
puntgave zinnen. En Wieringa roept vragen op over onze tijd.

Annet Schaap: Lampje. Querido Kinderboeken, 324 blz. € 16,99. 9+

Droomdebuut van een meesterverteller. Dit lezen we over twintig jaar nog.

Marjolijn van Heemstra: En we noemen hem. Das Mag, 215 blz. € 19,95

Onweerstaanbare speurtocht naar het verleden en onze verbondenheid daarmee.

Paul Auster: 4321. Vert. Ronald Vlek. De Bezige Bij, 941 blz. € 24,99

Jongen groeit op, maal vier. Een episch experiment met nature en nurture, toeval en
de hele recente Amerikaanse geschiedenis, en soms slaat Auster heerlijk op hol.

Maarten van der Graaff: Wormen en engelen. Atlas Contact, 266 blz. € 19,99

Ontwikkelingsroman die prikkelt en zich engageert, zónder prekerigheid maar mét
geloof, want Van der Graaff zoekt antwoorden op onze tijd.



Nynke van Verschuer

Sebastian Barry: Days without End. Faber & Faber, 300 blz. €8,99

Een bedwelmende western in een stijl die de grammatica tart.

J.M. Coetzee: Late Essays. 2006-2017. Vintage, 297 blz. €22,50

Coetzees kritieken en inleidingen bij voornamelijk klassieke romans, die maken dat je
ze allemaal, Hawthorne en Tolstoj en Beckett en Walser, wilt lezen en herlezen.

Daniel Kehlmann: Tijl. Vert. Josephine Rijnaarts, Querido, 352 blz. €19,99

Ongrijpbare hervertelling van de legenden van de even ongrijpbare Tijl Uilenspiegel.

Bruno Latour: Oog in Oog met Gaia Octavo, 384 blz. €27,50

Monumentale ontleding van de klimaatinertie, vanuit filosofisch, geologisch en
politiek oogpunt.

Sally Rooney: Conversations with Friends Faber & Faber, 336 blz. €15,95

Het debuut van de Ierse Rooney over vriendschappen die uit niet veel meer dan
woorden bestaan: gesproken, ge’smst, gedeclameerd, etc.

Derk Walters

Yanis Varoufakis: Volwassenen onder elkaar. Mijn gevecht met het Europese
establishment. De Geus, 640 blz. € 29,99

Ook voor wie de opvattingen van Varoufakis van de hand wijst, is het aan te raden om
dit boek tot zich te nemen, al was het voor de magnifieke spanningsopbouw.

Amitav Ghosh: The Great Derangement. The University of Chicago Press, 176 blz. €
12,99

In meesterlijke zinnen verknoopt Ghosh de klimaatverandering met literatuur,
politiek, economie, geschiedenis en geologie – waarbij zijn Aziatische blik onmisbaar
is.

Eva Meijer: De soldaat was een dolfijn. Over politieke dieren. Cossee, 124 blz. € 15,-

Een uiterst nuttige filosofische bijdrage aan een debat dat de komende tijd veel vaker
gevoerd zal worden: waarom wij zo weerzinwekkend met dieren omgaan.



Philipp Blom: Wat op het spel staat. Vert. W. Jansen. De Bezige Bij, 224 blz. €19,99

Even verbluffend als apocalyptisch betoog over de bedreigingen die ons te wachten
staan: klimaatverandering, robotisering en a�raak van de democratische rechtsstaat.

Tim Crane: The Meaning of Belief. Harvard University Press, 224 blz. € 22,50

Crane bepleit een ‘atheïsme’ zonder uitroeptekens en maakt zeer overtuigend
duidelijk waarom bekend atheïst Richard Dawkins zijn onderwerp niet serieus neemt.

Hannah van Wieringen

Peter Godfrey-Smith: Other minds. HarperCollins, 272 blz. € 15,49

Met een aanstekelijk inlevingsvermogen vertelt deze filosoof en marine bioloog over
de ontwikkeling van het bewustzijn in mensen en octopussen.

Naomi Alderman: The Power. Penguin Books, 352 blz. € 9,99

Meerstemmige sciencefictionroman over de komst van een mysterieus
elektromagnetisch vermogen dat zich manifesteert in jonge vrouwen.

Kate Raworth: Donut Economie. Vert. Rob Hartmans. Nieuw Amsterdam, 352 blz. €
24,99

Elegant en scherpzinnig zet Raworth haar economisch denken uiteen, dat de aarde én
het welzijn van haar bewoners incorporeert.

Fatma Aydemir: Ellebogen. Vert. Marcel Misse. Signatuur, 240 blz. € 19,99

Aydemir toont haarscherp hoe de samenleving mede verantwoordelijk is voor de
woede van een Turks-Duitse scholiere.

Gloria Wekker: Witte onschuld. Vert. Menno Grootveld. AUP, 348 blz. € 22,99

Emeritus hoogleraar Wekker toont hoe koloniaal denken sporen in onze zienswijzen
achterliet en hoe die ons zel�eeld beïnvloeden. Groot denker, groot boek.


