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Dit zijn de boekentips van Hilde Claerhoudt, coördinator van de Leesclub van onze bibliotheek.



1: op een gedeelte eerste plaats:

Stephen King met the Stand en JRR Tolkien met Lord 
of the Rings

Beide boeken heb ik al meer dan vijf keer gelezen. Het zijn 
(toevallig?) alle twee fantasieverhalen over een strijd 
tussen Goed en Kwaad, waarbij het kwade nooit helemaal 
kwaad is, het goede nooit helemaal goed. Beide verhalen 
omvatten ook lange, zware tochten met een onzekere 
afloop: de ene in Amerika, de andere in Midden-Aarde. 
Omdat ik de boeken al zo vaak gelezen heb, ken ik de 
personages ook bijna alsof het vrienden zijn. Tijdens het 
herlezen draag ik ze ook steeds in mijn hart: King en 
Tolkien schrijven op zo’n manier dat je heel erg meeleeft 
met de personages. Ik betrapte me er wel eens op dat ik 
me bij dilemma’s of vragen in mijn eigen leven afvroeg: wat 
zou Fran hierop zeggen? Wat zou Sam Gewissies 
daarmee doen? En ook al ken ik de romans nu vrij goed, 
ze blijven spannend.



2. Geert Mak – In Europa

Dit boek vertelt het verhaal van de 20ste eeuw van Europa. 
Het heeft me doen beseffen hoe rijk onze Europese 
geschiedenis is, hoe veel verschillende kanten er aan 
geschiedschrijving zijn. Door het te lezen kon ik ook de 
inter-Europese relaties beter vatten. Geert Maks eigen 
stem klinkt doorheen heel het boek, en dat is voor mij een 
pluspunt. Voor mij is hij zelf een Europeaan zoals ik ze het 
liefste heb: reislustig, humanistisch, wijs en tolerant. Het 
boek heeft me zelf ook aangezet tot een lange reis 
doorheen Zuid- en Oost-Europa.

 



3. Barbara Kingsolver – Animal Dreams

Ik heb Barbara Kingsolver leren kennen via 
een Amerikaanse vriendin, op een moment in 
mijn leven dat ik nog niet veel literaire 
heldinnen had. Daarmee vulde ze wel een 
nood waarvan ik niet wist dat ik ze had. Deze 
schrijfster zet echt herkenbare ( jonge)vrouwen 
neer, die sterk én zwak zijn en je echt raken. 
Bovendien heb ik door haar boeken ook 
kennis kunnen maken met een wereld die ik 
toen niet kende: de situatie van de  
oorspronkelijke bewoners van Amerika, maar 
ook de Zuid-Amerikaanse migranten in de VS.


