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Lezen
De beste boeken van 2014

Nederlanders lezen gemiddeld 7,8 boeken per jaar, aldus de
Leesmonitor van Stichting Lezen. Het spannende boek is het
populairste genre, gevolgd door literatuur en informatieve
boeken. We lezen boeken vooral in de middag- en avonduren;
het liefst thuis op de bank of in bed.

Lezen
De beste boeken van 2014

Zijn de best verkochte boeken ook de indrukwekkendste?
Zeven recensenten van het Friesch Dagblad kozen hun
persoonlijke topper van het jaar 2014. En wat blijkt? De boeken
die hen bij blijven staan echt niet allemaal in de bestsellerlijst.

Douwede Vries:
Bij het opmaken van de
balans aan het eind van

een jaar blijken slechts enkele boe-
ken in de herinnering een vaste(re)
plek te hebbengekregen.De roman
Vergeef ons onze zwakheid (uitgeverij
Cossee) van Gijs IJlander (1947), in
de eerste helft van dit jaar versche-
nen, betekendevoormij eenbijzon-
dere leeservaring. Niet alleen van-
wege de prachtige natuurbeschrij-
vingen die een passend decor vor-
men voor het ook nog spannende
verhaal,maarvooralomdaterenke-
le belangrijke, actuele levensvragen
op indringende wijze aan de orde
worden gesteld.

Hoofdpersoon in de roman is
een arts diemeewerkt aan euthana-
sie op uitdrukkelijk verzoek van
een hoogbejaarde bewoner van een
verpleeghuis en daardoor in ernsti-
ge gewetensnood raakt. IJlander
plaatst het morele dilemma waarin
de arts raakt tegen de achtergrond
van de veranderende normen en
waarden in de huidige samenle-
ving.Morele grenzendreigen te ver-
schuiven in eenmaatschappijwaar-
indebeklemtoningvande individu-
ele vrijheid van mensen steeds
meer ten koste lijkt te gaan van de
gemeenschap. Wat betekent bij-
voorbeeld respect voor het leven als
de dood voor het individu een aan-

trekkelijk perspectief is?
In de roman van IJlander ruik je

de zee, hoor je de branding en krij-
sen de meeuwen en voel je juist
daardoor de eenzaamheid van een
arts dieworsteltmet vragen over le-
ven en dood. Hij lijkt jaloers te zijn
op de vrouw die als Jona bijna ver-
dwijnt in de romp van een aange-
spoelde walvis. Maar - en dat is het
perspectief dat de auteur gelukkig
biedt - uiteindelijk (h)erkent hij z’n
verantwoordelijkheid en keert hij
als het ware terug naar het leven.
Voor mij vormde deze roman een
hoogtepunt in het afgelopen jaar.

NelsFahner:
Ongrijpbaaren juistdaar-
door fascinerend: dat is

depoëzie vanAlbertina Soepboer in
haarbundelBezonkendiedit jaarver-
scheen (uitgeverij Atlas Contact).
Het zijn korte gedichten van één
strofe, compact en geladen met be-
tekenis, alsmeditatieteksten.Neem
Gebed: ‘achter de kerk staat een
vrouw, ze verdraagt / doffe haren op
vette kleren, een hond blaft / een-
zaam, traag loopt oud water de
kraan uit / dit beeld wilde ik vast-
houdenenuitzetten / voordatdeen-
gel van zijn ladder afdaalde.’

Wie of wat is die engel? Je komt
hetniet teweten–maar zeker is dat

In de roman van
IJlander ruik je de
zee, hoor je de
branding en
krijsende meeuwen

Soepboer in de bundel constant af-
daalt en peilt in het schemergebied
van de ziel, tussen ons rationele
denkende ik en het onbewuste in.
Bij deze dichteres krijgt de natuur-
lijke grilligheid in demens een pro-
minente plek, depressies en stem-
mingswisselingen spiegelen na-
tuurverschijnselen als eb en vloed.

Het isopvallenddathetcyclische
beleven van tijd, aan de hand van
maanstanden en seizoenen, dit jaar
bij verschillende dichters terug-
kwam, niet alleen bij Soepboer
maar ook in Meer hoef dan voet van
Marjolijn van Heemstra en Dialoog
met het eiland van Koos Geerds, over
het licht op Schiermonnikoog. De
laatste maakte een schitterende
reeks gedichten die de verschillen-
demaanden van het jaar verbinden

met het kerkelijk jaar.
In deze poëzie rommelt de tijd-

geest: zoals de dichters na de oorlog
zochten naar een nieuwe taal, zo
lijkt nudepoëzie eenbrederemaat-
schappelijke beweging te weerspie-
gelen, die zich verzet tegen de stille
dictatuur van een 24-uursecono-
mie, op zoek naar een natuurlijk
tijdsbesef en een nieuwe menselij-
ke maat. Bezonken van Albertina
Soepboer is wat dat betreft exem-
plarisch voor de dichtkunst van de-
ze tijd. Een must have voor poëzie-
liefhebbers.

HansEster:
Klimtol (uitgeverij Podi-
um) van de Zuid-Afri-

kaan Etienne van Heerden bezit
een overweldigende creativiteit.
Hoe is het mogelijk om een ro-
manhandeling tot in de details te
vervlechten met de trucs met de
jojo?

Om het leven van Ludo Loeloe-
raai, de ongeëvenaarde jojo-speler,
gaat het in deze roman. Ludo zegde
het burgerlijke bestaan jong vaar-
wel en trad in plattelandse zaaltjes
opalsvirtuoosmetde jojo.Nuzithij
mijmerend en zuipend op de veran-
da van zijn huis aandeKaapsewest-
kust. Ludo denkt over zijn succes-
sen na. Maar steeds duikt het

schuldgevoel op over het jongetje
dat hij tijdens een jachtige autorit
na een optreden heeft doodgere-
den.

De rust in Paternosterwordt ver-
stoord wanneer het lijk van de
‘kreefinspekteur’ aanspoelt die de
vissers van dewestkust op de toege-
stane vangstquota inspecteerde. De
inspecteur is vermoedelijk ver-
moord. Met dit lijk is de subtiele or-
de van Paternoster bedreigd en be-
gint de eenheid plaats te maken
voor de zoektocht naar een schuldi-
ge.

De haat van de gemeenschap
balt zich samen tegen Snaartjie
Windvogel die aan haar geweldda-
dige souteneurs in Kaapstad is ont-
snapt. De verteller in deze roman
knipoogt af en toe naar de lezer die
zijn andere romans kent. De vertel-
ler schept daarmee een verbond
met de lezer. Hij maakt ook duide-
lijk dat we met een literaire schep-
ping te maken hebben. Het afzon-
derlijke woord bij van Heerden ver-
menigvuldigt zich tot beelden. Dat
is het poëtische element van zijn
proza.

Tjerk de Reus:
Het beste boek van 2014
kan niet alleen een boek

zijn dat een uitstekende eerste in-

druk maakte. Het moet ook een
boekzijndat bij herlezingminstens
zo’n groot leesavontuur blijkt als de
eerste keer. Dit laatste geldt dubbel
en dwars voor De lange zevende eeuw.
Of hoe christendom en islam de macht
verdeelden van historicus Wim Jurg,
dat in maart verscheen (uitgeverij
Damon).Deredenwaaromjenaéén
keer lezen niet op dit boek bent uit-
gekeken, is te danken aan het feit
dat hier eigenlijk een reeks verha-
len wordt verteld; tegelijkertijd.

Hetoverkoepelendeverhaalgaat
over staat en religie, die eeuwen-
lang innig waren verweven. Dit
klinkt een beetje abstract, maar de-
ze thematiek wordt vlees en bloed
in verhalen over paus Gregorius de
Grote, het Oost-Romeinse Rijk, de
opkomst van de islam en de eerste
contouren van het nieuwe Europa
dat onder Karel de Grote zou ont-
staan.Dat alles bijeen is een fascine-
rende geschiedenis, zich afspelend
in de jaren 550 tot 750 - een tijdvak
uit de ‘duistere middeleeuwen’,
waarvan de meeste mensen vrijwel
niets weten.

Jurg is niet alleen een boeiend
verteller, hij is ook analytisch
scherp en vertelt steeds uit welke
bronnenhijput.Wiegeïnteresseerd
is geraakt, dankzij dit boek, krijgt
van de auteur bovendien tal van
leestips.

Tryntsje van der Steege:
Boeken kunnen op veel
verschillende manieren

indruk maken; met weldoordacht
taalgebruik, een aangrijpend ver-
haal of prachtige beelden. Doolhof
van Eeden (Stichting Sherpa) vande
Groningse illustrator Roelof
Wijtsma (1967) heeft het allemaal.
Deze indringende graphic novel
gaat over een postapocalyptische
AdamenEvadie in eenonherberg-
zaam landschap een barre tocht
ondernemen. Hun reis en dit boek
zijn een beklemmende en surrea-
listische zoektocht naar dat wat
verloren is - het paradijs, de jeugd,
de gestorven ouders van de man.

Woorden staan alleen daar
waar ze nodig zijn, de krachtige il-
lustraties in stemmig bruin, zwart
en wit tonen het eigenlijke ver-
haal. De spook- en sprookjesachti-
ge beelden laten je verdwalen in
het eindeloze en tijdloze doolhof
van herinneringen en dromen, en
zuigen je mee in dit mythische
verhaal over verlies en verder-
gaan.

Wijtsma’s boek is persoonlijk
en intiem – het is bedoeld om een
ingrijpende ervaring te verwer-
ken – maar tegelijkertijd univer-
seel herkenbaar. De symbolisti-
sche stijl en thematiek en de reli-
gieuze verwijzingen geven dit

De verteller in deze
roman knipoogt af
en toe naar de lezer
die zijn andere
romans kent

boek eenmysterieuze ladingwaar
elke lezer zijn eigen gevoel en in-
terpretatie op los kan laten.

Doolhof van Eeden is een prachtig
duister boek voor de donkere da-
gen, dat schittert in zijn intensi-
teit en de lezer desalniettemin
achterlaatmet een sprankje hoop.

ObeAlkema:
Een aantal jaar geleden
debuteerde de Italiaan-

se auteur Paolo Giordano met De
eenzaamheid van de priemgetallen.
Misschien kent u het boek wel,
heeft u het gelezen of in ieder ge-
val in de kast staan, want hetwerd
een regelrechte bestseller. Deze
roman gaat over twee middelbare
scholieren die tijdens hun puber-
teit geconfronteerd worden met

het harde bestaan en wat voor ge-
volgen hun daden kunnen heb-
ben. Sindsdien verscheen Het men-
selijk lichaam, een roman over trau-
matische ervaringen in Afghanis-
tan.

Net als in zijn debuut laat Gior-
dano met deze roman zien hoe
het innerlijk van de mens eruit
ziet enwat demens doetwanneer
hij met een te zware last moet
rondlopen.

Met zijn derde roman Het zwart
en het zilver (dit jaar verschenen bij
De Bezige Bij) verkent de begaafde
auteur deze thematiek nogmaals:
een jong gezin leunt op Signora A,
de vrouwdie voor het gezin en het
huishouden zorgt. Die afhanke-
lijkheid zit zo diep dat het gezin
ontwricht raakt wanneer Signora
A komt te overlijden. Zoals een
jonge boom zonder steunende pa-
len overgelaten wordt aan de
wind, zo wordt het gezin aan zijn
lot overgelaten met alle proble-
men van dien.

Deze kleine roman kenmerkt
zich door de gebruikelijke thema-
tiek en stijl van Giordano, maar
dan in een ingedikte vorm die van
nog meer vakmanschap getuigt
dan zijn eerste twee romans. Daar-
mee is Het zwart en het zilver mis-
schien wel Giordano’s meest ge-
laagde en geslaagdste roman.

Rogier van der Wal:
Het filosofieboek dat mij
in2014hetmeest is bijge-

bleven is de vertaling van het
tweede deel van Hannah Arendts
Het leven van de geest. Na Denken
(2012) verscheen nu ookWillen.De
vertalers zijn dezelfde: de Vlamin-
gen Remi Peeters en Dirk de
Schutter, die andermaal een ge-
weldige prestatie geleverd heb-
ben. Hoe jammer dat deel drie
over het oordelen er nooit geko-
men is: toen Arendt in 1975 stierf
zou ze daar net aan beginnen,
maar verder dan het motto is ze
niet meer gekomen. Lezingen die
ze eerder over Kants politieke filo-
sofie had gehouden zijn in 1996 al
in Nederlandse vertaling uitgege-
ven onder de titel Oordelen en wor-
den wel gezien als substituut voor
het ontbrekende derde deel.

De kwestie van de vrije wil is
weer volop in discussie,maar ook
Arendt had er al originele dingen
over te zeggen, waarbij ze te rade
gaat bij filosofen van alle tijden
en zich kritisch verhoudt tot hun
denkbeelden. Het is geen gemak-
kelijke kost, maar de moeite
meer dan waard. Peeters en De
Schutter bereiden ook nog een ei-
gen studie over Arendt als poli-
tiek denker voor die begin 2015
verschijnt.
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