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Ilse Suffis is een echte Poperingse met ruime, internationale 
reiservaring en ‘boekensmaak’. Zij meent dat de huidige 
tijdsgeest sterk door polarisatie wordt gekenmerkt. Daarom 
geeft ze boekentips met conflict en oorlog als rode draad of 
achtergrond.



Sommige beelden in een boek worden in je hoofd gebrand. De 
hoofdfiguur timmert al haar boeken aan het plafond om ze te redden 
van de censuur van de Taliban. Ik zie het voor me en voel haar pijn. 
Alle kunst in hun huis moet verborgen worden. Ik werd verliefd op 
het Midden-Oosten door mijn zakenreizen in Oman, Qatar, Libanon 
... Hun cultuur van “de schoonheid” is indrukwekkend. Hun 
gastvrijheid is fenomenaal. Hun zin voor poëzie ook. Dit komt in dit 
boek tot zijn recht, maar het gaat wel om de vreselijke gevolgen van 
oorlog. De geschiedenis van Afghanistan wordt verteld via het leven 
van de personages. Je kruipt in het hoofd van opponenten en 
begrijpt waarom ieder voor zich wellicht een reden had en heeft om 
naar de wapens te grijpen. Het is een politiek geëngageerd boek en 
sommige scenes zijn gruwelijk realistisch. De briljante stijl maakt het 
wel draaglijk en mooi. Het is ook wat magisch realistisch. Gelukkig 
klinkt bovenal een sterk geloof in de kracht van schoonheid, liefde 
en kunst uit deze roman. Ik kan niet kijken naar nieuwsbeelden over 
Syrië of conflicten in het Midden-Oosten zonder te denken aan dit 
boek.

De vergeefse wake - Nadeem Aslam



Een aangrijpende turf met vele verhaallijnen, maar het leest als een 
trein. De kern is een minder bekende kant van de Tweede 
Wereldoorlog: hoe raakten al die mensen die bevrijd werden uit de 
concentratiekampen weer thuis? Hoe, zowel fysiek als mentaal? 
Het Afro-Amerikaanse hoofdpersonage werkt in een ziekenhuis en 
raakt er bevriend met een stervende Joodse man. Het verhaal van 
hun vriendschap en hun leven wordt vermengd met het 
opzoekingswerk en de persoonlijke belevenissen van een historicus 
die overlevenden van Auschwitz interviewde, waargebeurde 
verhalen die beklijven. Met parallellen naar de situatie van de 
Afro-Amerikaanse gemeenschap en burgerrechten in het algemeen. 
Een indrukwekkend, relevant boek. Niet alleen kommer en kwel, ik 
herinner het me als een warme en verrijkende leeservaring.

Wat nooit is verteld - Elliot Pearlman



Een spannend verhaal over de zoektocht naar een vader, dat ons 
terug katapulteert naar het belegerde Sarajevo. De burgeroorlog 
kent er enkel verliezers. We lezen een liefdesverhaal dat nu en dan 
zeer pijnlijk is. Pas op het einde wordt duidelijk waarom de 
personages zulke rare, rauwe beslissingen namen. Ik las dit 
ontroerende, intrigerende boek toen ik zelf pas in Sarajevo was 
geweest en er een jonge moslima had ontmoet die ons haar eigen 
familieverhaal had verteld. Ik herkende dingen, bijvoorbeeld hoe 
vaders achterbleven terwijl het gezin vluchtte, of hoe na de oorlog 
opeens de vogels weer begonnen te fluiten en er pas dan een 
gevoel van vrede terugkeerde. Maar ook zonder deze persoonlijke 
achtergrond is dit boek een aanrader. 

Ter wereld gekomen - Margaret Mazzantini


