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Vindt u het jammer om een boek na het 

lezen gewoon terug weg te leggen?  

Deelt u graag leeservaringen of boekentips 

met anderen?  

Kom dan zeker eens langs op één van  

onze leeskringavonden. 

Zes keer per jaar bespreken we een  

bijzonder boek.  

We praten erover in een ontspannen, 

vriendschappelijke sfeer, waar leesplezier 

belangrijker is dan literaire kennis.  

Samen gaan we dieper in op de thema's 

van het boek en ontdekt u ongetwijfeld 

nieuwe invalshoeken en verrassende  

meningen.  

Ook leestips worden gedeeld, dus je keert 

steeds huiswaarts met nieuwe  

inspiratie. 
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Donderdag 7 oktober 2021 om 19:30:  

 ‘De Berenrug’ van Dmitri Bontenakel 

Eind negentiende eeuw. Twee Vlaamse vissers spoelen aan 

op een afgelegen eiland in de Atlantische Oceaan en krijgen 

daarna een plaats in de kleine gemeenschap van schipbreu-

kelingen. Een jonge vrouw droomt ondertussen van een 

ander leven maar zal daarvoor harde keuzes moeten ma-

ken. Met deze ijzersterke parabel over de wereld van van-

daag heeft Dmitri Bontenakel voorgoed zijn plaats verdiend 

binnen de Vlaamse letteren.  

 

Donderdag 25 november 2021 om 19:30:  

  ‘Hamnet’ van Maggie O’Farrell 

Roman geïnspireerd op het korte leven van Shakespeare’s 

zoon Hamnet (of Hamlet) die in 1596 op 11-jarige leeftijd 

stierf, waarschijnlijk aan de pest. De auteur laat Hamnets 

tragische dood in deze roman een paar jaar later tot Shake-

speare’s beroemde toneelstuk 'Hamlet' leiden. En hoewel 

deze verhaallijn rond Hamnet de spil is van het verhaal, is 

de verhaallijn rond Agnes (of Anne), Shakespeare’s vrouw – 

hier een krachtige, intelligente persoonlijkheid, door de 

auteur erg mooi geportretteerd - haar huwelijk met Shake-

speare en hun liefde voor hun kinderen eigenlijk belangrij-

ker. Goede, poëtisch geschreven en mooi uitgewerkte 

sfeervolle historische roman die een interessante visie geeft 

op Shakespeare’s vrouw, huwelijk en zijn toneelstuk 

'Hamlet'. Kreeg veel aandacht en goede recensies in de 

Engelstalige pers. 

Donderdag 24 februari 2022 om 19:30:  

 ‘De jaren’ van Annie Ernaux 

De opmerkelijkste roman die ons vorig jaar uit Frankrijk heeft 

bereikt, is ongetwijfeld “De jaren” van de bij ons vrijwel onbeken-

de Annie Ernaux. In Frankrijk is ze evenwel een begrip.  

Dit boek is een collectieve autobiografie van onze tijd. Over de 

periode 1941-2006 kijken we naar de wereld  door de ogen van de 

schrijfster die op die manier de verloren tijd van een hele  

generatie weet vast te leggen. Een indrukwekkende prestatie. 

 

Donderdag 5 mei 2022 om 19:30: 

 ‘De eerste vrouw’ van Jennifer N. Makumbi 

De eigenwijze Kirabo groeit op bij haar grootouders op het platte-

land van Oeganda. Naarmate ze ouder wordt, voelt ze het gemis 

van haar moeder die ze nooit heeft gekend. Wanneer ze verhuist 

naar de hoofdstad Kampala begint de zoektocht naar haar eigen 

plek in de wereld. De schrijfster geeft ons een indringend portret 

van een jonge vrouw die leeft in een gemeenschap en een land 

dat vastbesloten lijkt haar ideeën over zelfbeschikking en emanci-

patie te dwarsbomen. Een meeslepende roman geschreven door 

een krachtige stem uit Oost-Afrika.  

Donderdag 23 juni 2022 om 19:30:  

 ‘Duizend manen’ Sebastian Barry 

Het is ongetwijfeld toeval maar in het jaar waarin voor het 

eerst in de geschiedenis een vrouw van indiaanse afkomst 

minister wordt in de Amerikaanse regering, publiceert de 

Ierse schrijver Sebastian Barry een roman met een indiaan-

se vrouw als hoofdpersonage.  

Winona Cole, een indiaans weesmeisje, groeit op in een 

onconventioneel huishouden in Tennessee. Wanneer ze in 

de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog het slachtoffer 

wordt van een gewelddadige overval, gaat ze met de moed 

van haar krijgshaftige moeder op zoek naar gerechtigheid. 

Een prachtig geschreven, spannende en diepmenselijke 

roman. 

 


