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Maandag 8 juni Sanne leest voor uit ‘Vele hemels boven de zevende’, Griet op de Beeck, uitg. 

Prometheus 

We volgen Jos , 71, een van de personages in dit boek. Op de begrafenis van zijn broer Karel. 

Begrafenissen zijn momenten van uiteenlopende emoties, herinneringen. Willen, moeten en 

zullen en de vele dingen die niet gezegd worden. Ondergaan en vluchten of toch zeggen, wat 

misschien niet gezegd moest worden, geheimen dragen, voor altijd.  

Dinsdag 9 juni  Sanne leest voor uit  Zwellend Fruit van Peter Verhelst, uitgeverij Prometheus 

Regen, regen die blijft komen. In tijden van Corona weten we wat rampen teweeg brengen. 

Angst. Angst overvalt en zorgt voor zoektochten  naar oplossingen tot het weer overwaait, 

en dan… is het weer weg, alles lijkt te normaliseren…. Een verhaal van 20 jaar geleden, maar 

vandaag misschien wel actueler dan ooit.  

Woensdag 10 juni Sanne leest uit ‘Wreed Schoon’ Marita De Sterck, uitgeverij Polis 

Volkssprookjes zijn reizigers. Ze doorkruisen ruimte en tijd, verbinden generaties en 

cultuurgroepen en nodigen uit tot spelen: zoek verschillen en gelijkenissen. Wreed schoon 

biedt een bont palet van niet-verkinderlijkte, ongecensureerde volkssprookjes uit veertig 

cultuurgroepen die België en Nederland bewonen. We lezen er eentje uit.  

Donderdag 11 juni  Sanne leest voor  Vogels zonder vleugels van Louis de Bernières, uitgeverij De 

Arbeiderspers 

Vogels zonder vleugels, een onweerstaanbaar , epische roman over de verwoestende 

gevolgen van nationalisme, oorlog en de strijd tussen religies. ‘Iskander de pottenbakker’ 

neemt ons mee in de proloog van dit boek, als moslim, in een kleine plaats aan de kust van 

Anatolië, in de nadagen van het Ottomaanse rijk. Los van religie schoten mensen wortel op 

deze plek en hun levens verstrengelen zich.  

 

Vrijdag 12 juni  Sanne leest voor uit ‘Meneer Doktoor’, Peter Vandekerckhove, uitgeverij Roularta 

Geheimen uit het dokterskabinet uit de jaren 40,50 en 60, verhalen die Peter 

Vandekerckhove haalde bij zestig oude Vlaamse dokters. Hij ontdekte hoe de huisdokter 

naast dokter ook biechtvader, verpleger, ambulancier, maatschappelijk assistent en 

financiele raadgever was. Mijnheer doktoor was de vertrouwenspersoon, of mevrouw, want 

hoewel ze  in die tijd in de minderheid waren, moesten ze niet onderdoen.   
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Zaterdag 13 juni Sanne leest voor uit Novecento van Alessandro Barrico, uitgegeven bij De Geus 

We varen mee op de Virginian, een van de boten die rond de eeuwwisseling in 1900 de 

emigratie van uit Europa naar het veelbelovende Amerika mogelijk maakten. Hier werd op 

een ochtend op de piano een boorling gevonden en onder de hoede genomen van Danny 

Boodman de matroos. Hij noemde hem Novecento. De oceaan werd zijn thuis. Hij groeide er 

op en ging nooit aan wal.  

 Zondag 14 juni  Sanne leest een fragment uit De erfenis van Fontanelli, Andreas Eschbach, 

uitgegeven bij Karakter Uitgevers 

John Salvatore Fontanelli is een arme sloeber, totdat hij een ongelooflijke erfenis in zijn 

schoot geworpen krijgt: een vermogen dat een verre voorvader in de 15e eeuw nagelaten 

heeft en dat door samengestelde rente in 500 jaar tot een biljoen dollar is uitgegroeid.  

 

 

 


