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BOEKENTIPS CAMPAGNE CHANGEMAKERS 

 
Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk 

Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties die actie 

ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor 

beter. Voor mensenrechten, voor democratie, voor een planeet die 

blijft draaien. Broodnodig werk, dus. Daarom versterken wij hun 

inzet. 

Deze boekenlijst omvat een heel aantal interessante boeken; het 

campagne thema Changemakers kan je heel ruim invullen dit zijn 

slechts enkele suggesties. We hopen dat je door deze tips inspiratie 

krijgt om de campagne in jouw bibliotheek in de kijker te zetten. 

 

Meer info: www.11.be/changemakers  

 

 

 

NON-FICTIE 

HET KLIMAAT ZIJN WIJ – JONATHAN SAFRAN FOER 

Auteur(s): Jonathan Safran Foer 
Uitgeverij: Ambo|Anthos 
Aantal bladzijden: 279 
Productcode (EAN): 9789026344770 
Verschijningsdatum:  2019 
 
Korte Inhoud 
Om het onderwerp klimaatverandering concreter en daardoor urgenter te maken, 

herinnert Foer ons aan de kracht van gezamenlijke actie en geeft hij voorbeelden van 

succesverhalen uit het verleden als stimulans. Op deze manier - die van elk individu 

slechts een kleine inspanning vergt maar bij collectieve actie uiterst effectief is - kunnen 

we een van de grootste veroorzakers van klimaatverandering aanpakken: de bio-

industrie. 

Op zijn geheel eigen en verassende wijze spoort Foer de lezer aan om na te denken over hoe volgende generaties ons 

handelen op dit cruciale moment zullen beoordelen. Wij kúnnen de wereld nog redden, te beginnen bij het ontbijt. 

 

http://www.11.be/changemakers
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HET KLEIN VERZET – TINE HENS 

Auteur(s): Tine Hens 
Uitgeverij: Epo 
Aantal bladzijden: 291 
Productcode (EAN): 9789462670044 
Verschijningsdatum:  2015 
 

Korte Inhoud 

Hoe zou de wereld na het kapitalisme eruit zien? Wat betekent het om plots groei als 

maatstaf der dingen los te laten? En hoe zou een andere mogelijke maatstaf kunnen 

ogen? Wat als we met z’n allen beslissen dat niet de economie ons bepaalt maar dat wij 

de economie zijn? Dat zijn de vragen waarmee journaliste Tine Hens op reis vertrekt 

door Europa. Ze maakt een tocht langs vergeten utopieën, langs boeren die elektriciteit 

verkopen, langs ingenieurs die boeren werden, langs kiwi’s van eigen kweek, langs mensen die hebben en kopen 

inwisselden voor ruilen, delen en geven. Het is een verhaal van mensen die van Denemarken tot Griekenland en van 

Groot-Brittannië tot Portugal heel hard trappen om niet zo snel vooruit te gaan. Maar die op hun manier wel hun 

straat, wijk, dorp of stad een andere richting op duwen. 

 

 

 

DONUT ECONOMIE – KATE RAWORTH 

Auteur(s): Kate Raworth 
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam 
Aantal bladzijden: 352 
Productcode (EAN): 9789046824795 
Verschijningsdatum:  2019 
 

Korte inhoud 
 

De economische wetenschap ligt in duigen. De financiële crisis werd niet voorspeld, laat 
staan voorkomen. Achterhaalde economische theorieën hebben een wereld mogelijk 
gemaakt waarin nog steeds extreme armoede heerst, terwijl de allerrijksten elk jaar 
rijker worden. Economisch handelen tast de natuur zo sterk aan dat onze toekomst 
gevaar loopt. 
In Donuteconomie laat econoom Kate Raworth zien hoe het mainstream economische 
denken ons op een dwaalweg heeft gezet. Ze tekent de routekaart die ons kan leiden 

naar het punt waarop in de behoefte van iedereen kan worden voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van onze 
planeet. Dit alles resulteert in een alternatief en innovatief economisch model voor de 21e eeuw. 
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KUNNEN WE PRATEN – JORIS LUYENDIJK 

 

Auteur(s): Joris Luyendijk 
Uitgeverij: Atlas Contact 
Aantal bladzijden: 93 
Productcode (EAN): 9789045034140 
Verschijningsdatum: 2017 
Korte inhoud 

In 'Kunnen we praten' nodigt Joris Luyendijk de lezers uit om met elkaar in gesprek te 

gaan over de politiek, met name de mensen die net als hij het vertrouwen in de 

traditionele politieke partijen grotendeels of helemaal kwijt zijn. En over hoe het verder 

moet. 

 

RED DE DEMOCATIE – MANU CLAEYS 

 

Auteur(s): Manu Claeys 
Uitgeverij: Uitgeverij Polis 
Aantal bladzijden: 365 
Productcode (EAN): 9789463102155 
Verschijningsdatum: 2018 
Korte inhoud 
 
Er wordt van ons verwacht dat we politici verkiezen en vervolgens onze mond houden. 

Burgers willen echter gehoord worden door hun bestuurders, niet alleen geteld. Zo 

ontstaat er een kortsluiting in de democratie. Manu Claeys beschrijft haarfijn hoe en 

waarom burgers en politici zichzelf opsluiten in conflicten, wat tot ontreddering en 

polarisering leidt. 

 

NIEMAND WIL ZE HEBBEN: EUROPA EN ZIJN VLUCHTELINGEN – LINDA 

POLMAN 

Auteur(s): Linda Polman 
Uitgeverij: Uitgeverij Jurgen Maas 
Aantal bladzijden: 279 
Productcode (EAN): 9789491921537 
Verschijningsdatum: 2019 
In Niemand wil ze hebben beschrijft Linda Polman de energie, creativiteit en financiële 

middelen die Europese landen investeren in hun War against Migrants - of het 

gelukszoekers zijn, of 'bona fide' vluchtelingen. 

Polman begint haar verhaal in 1938, bij de Conferentie van Evian aan het Meer van 

Genève, waar Europa de fundamenten voor zijn aanpak metselde. Daarvandaan neemt 

zij de lezer mee op een verbazingwekkende reis, dwars door de Koude Oorlog, naar de 

gigantische Afrikaanse vluchtelingkampen van de UNHCR, Europa's hondstrouwe 

bondgenoot in deze oorlog, via veilige enclaves bomvol vluchtelingen en Europa's bunga 

bunga deals met kolonel Khadaffi en de koning van Marokko, naar hotspot Lesbos in Griekenland. Onderweg 

ontmoeten de lezers onder meer 'IDP's', 'refugees in orbit', Zambiaanse blauwhelmen, hulpverleners, asielfraudeurs 

en een rotzooiende Rotterdamse mensensmokkelaar, zijn pitbull aan de voet. Tachtig jaar vluchtelingenbeleid en 

Europa is nog geen stap dichterbij zijn doel. 
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NO TIME: VERANDER NU, VOOR HET KLIMAAT ALLES VERANDERT – 

NAOMI KLEIN 

Auteur(s): Naomi Klein 
Uitgeverij: De Geus 
Aantal bladzijden: 605 
Productcode (EAN): 9789044533767 
Verschijningsdatum: 2014 
 

Korte inhoud: 
Klimaatverandering is al tijden een veelbesproken onderwerp. Aan de ene kant staan 
milieuactivisten die de wereld proberen te waarschuwen voor de gevolgen van 
temperatuurstijging, terwijl aan de andere kant geluiden klinken die deze uitspraken 
ontkennen. Zoals in haar grote bestsellers No Logo en De shockdoctrine slaagt 
succesauteur en wereldberoemd activiste Naomi Klein erin ons met verbazingwekkende 
verhalen, gedegen onderzoek en genadeloze analyses de ogen te openen: het roer moet 
om. Een beter milieu begint niet uitsluitend bij jezelf – in een wereld die draait om 

kapitalisme moeten eerst de achterliggende sociale, economische en politieke ideologieën veranderen voordat we de 
natuur kunnen redden. Naomi Klein ziet klimaatverandering als katalysator voor verandering en een betere wereld. 
 

 

  

EEN BETER MILIEU BEGINT NIET BIJ JEZELF – JAAP TIELBEKE  

Auteur(s): Jaap Tielbeke 
Uitgeverij: Das Mag Uitgeverij B.V. 
Aantal bladzijden: 217 
Productcode (EAN): 9789493168664 
Verschijningsdatum: 2020 
 
In Een beter milieu begint niet bij jezelf doorprikt Tielbeke de mythes die het huidige 

klimaatdebat in de greep houden. We staren ons blind op persoonlijke 

gedragsverandering en technologische innovatie, terwijl echte verandering begint bij de 

politiek. Niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar 

vervoer. Niet bij een bekering tot veganisme, maar bij het afschaffen van intensieve 

veehouderij. 

 

Als de situatie ernstig genoeg is, zijn we bereid en in staat tot radicale verandering, zo bewijst de coronapandemie. 

Een beter milieu begint niet bij jezelf laat zien waarom we de ecologische ontwrichting met eenzelfde urgentie 

moeten behandelen. En het toont hoe we duurzamer uit de crisis kunnen komen. Een belangrijk en hoopvol boek, dat 

ons niet vrijpleit van actie, maar vooral laat zien hoe we de echte verantwoordelijken ter verantwoording kunnen 

roepen. 

 

Jaap Tielbeke (1989) is journalist en redacteur bij De Groene Amsterdammer. Sinds 2015 schrijft hij over 

klimaatverandering. 
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DE TOEKOMSTIGE AARDE – ERIC HOLTHAUS 

Auteur(s): Eric Holthaus 
Uitgeverij: Harpercollins 
Aantal bladzijden: 254 
Productcode (EAN): 9789402759891 
Verschijningsdatum: 2020 
 

Onze toekomst schrijven we zelf 
Klimaatwetenschapper Eric Holthaus biedt een nieuwe en hoopvolle visie op onze 

toekomst. Door Rolling Stone wordt Holthaus ook wel ‘The Rebel Nerd of Meteorology’ 

genoemd. Hij laat ons zien hoe we de korte- en langetermijneffecten van 

klimaatverandering kunnen omkeren. 

De basis is namelijk eenvoudig: klimaatverandering wordt volledig door de mens 

veroorzaakt. En als wij het probleem veroorzaken, kunnen wij het dus ook oplossen. 

Dit boek is voor iedereen die zich overweldigd voelt door de huidige toestand van onze 

wereld. De toekomstige aarde moedigt ons aan om een nauwere relatie met de aarde aan te gaan en de effecten van 

klimaatverandering om te keren, als commitment aan onszelf en de generaties na ons. 

 

 

ZES GRADEN - MARK LYNAS 

Auteur: Mark Lynas 
Uitgever: Jan van Arkel  
Paperback  
9789062240616  
2020 - 360 pagina's 
 

‘Toen ik aan het schrijven van Zes graden begon, dacht ik dat we klimaatverandering 

waarschijnlijk wel zouden overleven. Nu ben ik daar niet meer zo zeker van.’ Woorden van 

Mark Lynas. 

Hij tikte misschien wel het belangrijkste boek ooit over klimaatverandering bij elkaar. ‘Als 

je terugkomt van deze reis naar onze schrikwekkende toekomst’, zei Naomi Klein nadat ze 

het las, ‘zal je vastbesloten zijn de loop van de geschiedenis te veranderen.’ Het 

bijzondere van Zes graden is dat het niet over de oorzaken van klimaatverandering gaat. 

Want, zo zegt de auteur, we moeten eerst weten wat de gevolgen zijn en die echt tot ons door laten dringen. En die 

gevolgen zijn huiveringwekkend. Vertrekkend van de meest recente wetenschappelijke inzichten toont Lynas aan hoe 

de aarde en de natuur er uit zouden zien als de temperatuur 1°C, 2°C, en zo tot 6°C zou stijgen. U wil de waarheid over 

de catastrofe waar we op afstevenen als we niet breken met business as usual? Hier is ze. 
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FRONTLIJNEN – NICK MEYNEN 

Auteur(s): Nick Meynen 
Uitgeverij: Epo, Uitgeverij 
Aantal bladzijden: 250 
Productcode (EAN): 9789462670914 
Verschijningsdatum: 2020 
'Dit boek verdient een breed en internationaal publiek.' Dat schrijft Naomi Klein over 

Frontlijnen. 

Het is geen toeval dat de wereldberoemde auteur van onder andere De shockdoctrine 

en No time zo onder de indruk is van dit verhaal. Zoals treinen je de achterkant van 

landschappen laten zien, zo troont Nick Meynen je mee langs de achterkant van onze 

mondiale economie. Hij maakt kennis met de afvalmaffia in Napels, aanschouwt de 

geschifte Griekse goudkoorts, ontdekt in Dubai dat er niet genoeg zand is en komt in 

Congo tot een verrassende vaststelling over de globale economie. Op elke plaats die hij 

aandoet, op elke frontlijn, komt naar boven: dit economisch systeem is onhoudbaar want het maakt mens, dier en 

planeet ziek. Toch is Meynen niet pessimistisch, zelfs niet in tijden van Trump. Hij toont hoe overal mensen in de 

maalstroom rechtop gaan staan en zich verzetten tegen het kwartaalkapitalisme. Non-fictie van de bovenste plank 

waarin de Grote Verhalen van deze tijd oplichten. 

 

DE VAL VAN ICARUS : HET VIRUS ALS KANTELPUNT – NICK MEYNEN 

Nick Meynen  
Uitgegeven door EPO in 2020 
In de Franse cultfilm La haine tuimelt een man uit een vijftig verdiepingen tellend 

gebouw. ‘Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien’, prevelt hij 

tijdens zijn val. Het doet denken aan de wereld vóór corona. In dit boek legt Nick Meynen 

uit dat de pandemie geen accident is. Noch een straf van god, wraak van Moeder Natuur 

of kwestie van karma. Ze is wel een logische consequentie van de politieke keuzes die 

onze beleidsmakers al decennialang maken, keuzes die mens en planeet verdrinken in het 

ijskoude water van de egoïstische berekening. Er is geen weg terug naar normaal, stelt 

Meynen, want niets aan de precorona-economie was normaal. ‘Dit verdient een breed en 

internationaal publiek’, schreef Naomi Klein over Frontlijnen, zijn vorige boek dat ook 

werd opgenomen in het lijstje van de tien beste boeken over klimaatverandering van het 

Amerikaanse jongerentijdschrift Teen Vogue. Met De val van Icarus bevestigt hij alle lof.  

 

IN HET OOG VAN DE KLIMAATSTORM – JEAN-PASCAL VAN YPERSELE 

Auteur(s): Jean-Pascal van Ypersele 
Uitgeverij: Epo - Aantal bladzijden: 222 
Productcode (EAN): 9789462671225 - Verschijningsdatum: 2019 
Zijn overgrootvader was advocaat van priester Daens en zijn nonkel kabinetschef van 

koning Boudewijn en koning Albert II. Zelf koos hij een heel ander pad: Jean-Pascal van 

Ypersele is de belangrijkste klimaatwetenschapper van België. In 2015 schopte hij het 

zelfs ei zo na tot grote baas van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 

de organisatie van de Verenigde Naties die de risico's van de klimaatverandering 

evalueert. 

In dit boek vertelt van Ypersele over het hoe en waarom van zijn engagement. Maar hij 

biedt ook een blik achter de schermen van de grote internationale conferenties waar hij al 

decennia kind aan huis is, strooit kwistig met anekdotes, en beantwoordt de vragen die 

ertoe doen, gaande van 'Wat is nu echt de staat van het klimaat?' tot 'Hoe kunnen we de 

transitie inzetten?'. 

Jean-Pascal van Ypersele staat bekend als de klimaatprofessor die er een sport van maakt zo helder en toegankelijk 

mogelijk te communiceren over de klimaatontwrichting. Dat bewijst hij ook in zijn eerste boek voor een breed publiek.  
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FICTIE 

ZOMER  – ALI SMITH 

Auteur(s): Ali Smith 
Uitgeverij: Prometheus 
Aantal bladzijden: 365 
Productcode (EAN): 9789044644999 
Verschijningsdatum:  2020 
 

Korte inhoud 
In het heden weet Sacha dat de wereld in de problemen zit. Haar broertje Robert is een 

en al problemen. Hun vader en moeder hebben problemen. Ondertussen is de wereld in 

meltdown – en de echte meltdown is nog niet eens begonnen. In het verleden, een 

heerlijke zomer. Een andere broer en zus weten dat ze in geleende tijd leven. 

Dit is een verhaal over mensen op de rand van verandering. Ze zijn familie, maar ze 

denken dat ze vreemden zijn. Dus: waar begint familie? En wat hebben mensen die 

denken dat ze niets gemeen hebben gemeen? Zomer. 

 

 

HERFST – ALI SMITH 

Auteur(s): Ali Smith 
Uitgeverij: Prometheus 
Aantal bladzijden: 237 
Productcode (EAN): 9789044636604 
Verschijningsdatum: 2018 
 

Korte inhoud 

De 101-jarige Daniel Gluck en de 32-jarige Elisabeth hebben een bijzondere vriendschap. 

Elisabeth leerde Daniel kennen toen ze acht was. Hij was haar buurman, en deze belezen, 

enthousiaste kunstverzamelaar nam haar mee in zijn wereld van kunst en literatuur. Als 

Elisabeth naast een slapende Daniel in het verzorgingshuis zit, dringt de betekenis van de 

gesprekken die ze als kind met hem had tot haar door. Van hem leerde ze wat het leven 

waardevol maakt, en hij voedde ook haar belangstelling voor kunst, met name voor de 

popartkunstenares Pauline Boty over wie ze haar afstudeerscriptie heeft geschreven. 

 

Daarnaast kijken we mee met de surreële ijldromen van Daniel, waarin tijd, ruimte, taal en natuur door elkaar heen 

spelen. De meest hilarische pagina's zijn gewijd aan Elisabeths benadering van alledaagse beslommeringen, waarin Ali 

Smith met grimmige ironie de kille politieke verhoudingen na de Brexit en de dolgedraaide bureaucratie aan de kaak 

stelt. Herfst is met vaart en humor geschreven, maar stemt ook tot nadenken over onze moderne tijd. Het is een 

inspirerende ideeën-roman over een innige vriendschap. 
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WINTER – ALI SMITH 

Auteur(s): Ali Smith 
Uitgeverij: Prometheus 
Aantal bladzijden: 306 
Productcode (EAN): 9789044637953 
Verschijningsdatum: 2018 
 

Korte inhoud 

Winter is het tweede boek uit Ali Smiths schitterende seizoencyclus, na de Man Booker 

Prize-favoriet Herfst. Wat de plot en de meeste personages betreft is het geen vervolg, 

maar de romans hebben wel vergelijkbare thema’s, en ook in Winter keert de liefde voor 

kunst terug. 

Vier mensen – twee oude zussen, een zoon van een van hen en een buitenstaander – 

vieren samen kerst in een kast van een huis in Cornwall, ook al zijn ze eigenlijk vreemden 

voor elkaar. Wordt het vrede op aarde voor hen? 

De winter maakt dingen scherper zichtbaar. Ali Smiths Winter werpt een warme, wijze, vrolijke en compromisloze blik 

over ons post truth-tijdperk in een tijdloos verhaal over herinneringen, kunst en liefde. 

 

LENTE – ALI SMITH 

Auteur(s): Ali Smith 
Uitgeverij: Prometheus 
Aantal bladzijden: 303 
Productcode (EAN): 9789044642186 
Verschijningsdatum: 2019 
 
Korte inhoud 

De nieuwe roman van Ali Smith, Lente, is een zeldzaam meesterwerk, dat deel uitmaakt 

van de (los van elkaar te lezen) seizoenencyclus, een van de origineelste literaire series 

van onze tijd. 

Wat is de verbindende factor tussen Katherine Mansfield, Charlie Chaplin, Shakespeare, 

Rilke, Beethoven, Brexit, het heden, het verleden, het noorden, het zuiden, het oosten, 

het westen, een man die treurt om een verloren tijd, een vrouw die verstrikt zit in de 

moderne tijd? De lente. De grote koppelaar. Met oog voor de migratie van verhalen in de loop van de tijd en 

voortbordurend op Pericles, een van de meest resistente en speelse stukken van Shakespeare, vertelt Ali Smith het 

onmogelijke relaas van een onmogelijke tijd. In een tijd van muren en lockdown gooit Smith de deur open. De tijd 

waarin we leven verandert de natuur. Zal deze tijd ook de natuur van verhalen veranderen? 

Hoop doet leven. 
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WEERSVERWACHTING - JENNY OFFILL 

Auteur(s): Jenny Offill 
Uitgeverij: De Geus 
Aantal bladzijden: 237 
Productcode (EAN): 9789044543377 
Verschijningsdatum: 2020 
 

Korte inhoud 
Lizzie heeft een baantje als bibliothecaresse aan de universiteit waar ze eigenlijk wilde 
promoveren. Ze voelt zich verantwoordelijk voor haar ex-verslaafde broer, wat ten koste 
gaat van aandacht voor haar eigen leven – en dat van haar man en kind. 
Dan vraagt haar voormalige promotor Sylvia, een klimaatwetenschapper en populaire 
podcast-host, of ze wil helpen met de groeiende toestroom aan brieven en mails. Lizzie 
begint vragen te beantwoorden van klimaat angstigen en religieuze eindtijddenkers. 
Naarmate ze zich meer verdiept in rampenpsychologie en overlevingsstrategieën raakt ze 

steeds minder in staat een goede overlevingsstrategie voor zichzelf te bepalen, niet alleen voor een mogelijke 
apocalyptische toekomst, maar ook voor het hier en nu. 
 

 

GIRL, WOMAN, OTHER - BERNARDINE EVARISTO 

(voorlopig alleen Engels, maar Nederlandstalige versie verschijnt eind november: "Meisje, Vrouw, Anders") 

Auteur(s): Bernardine Evaristo 
Uitgeverij: Penguin Group 
Aantal bladzijden: 453 
Productcode (EAN): 9780241984994 
Taal: Engels 
Verschijningsdatum: 2020 
Korte inhoud: 

From Newcastle to Cornwall, from the birth of the twentieth century to the teens of the 

twenty-first, Girl, Woman, Other follows a cast of twelve characters on their personal 

journeys through this country and the last hundred years. They're each looking for 

something - a shared past, an unexpected future, a place to call home, somewhere to fit 

in, a lover, a missed mother, a lost father, even just a touch of hope . . . 
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DE STOF IN HAAR HANDEN - BIANCA PITZORNO 
 

Aantal bladzijden: 288 
ISBN: 9789056726553 
Uitgegeven door Signatuur in 2020 
 
Samenvatting 
Aan het begin van de 20e eeuw werkt een jonge vrouw op Sardinie ͏̈ als naaister 
en strijdt zij voor haar onafhankelijkheid. 
 

Recensie 

In het begin van de twintigste eeuw werden op Sardinië kledingstukken en ook 

linnengoed meestal met de hand gemaakt. Het naaien was een kunst die van 

(groot)moeder op dochter werd doorgegeven. Veel rijke families maakten gebruik van 

een ‘dagnaaister’. Voor meisjes uit minder kansrijke milieus was naaister een belangrijke en gerespecteerde manier 

om in hun levensonderhoud te voorzien. Bianca Pitzorno (1942) wordt in Italië beschouwd als belangrijk auteur. Dit is 

haar eerste titel die in het Nederlands is vertaald. Ze schreef een historisch verhaal over markante en sterke vrouwen 

die proberen hun hoofd boven water houden in een wereld die is gedomineerd door klassenverschil, mannen en 

macht. De personages zijn fictief maar de vaak schrijnende voorvallen zijn geënt op familieverhalen uit de persoonlijke 

omgeving van de auteur. Een levendige en vlot geschreven roman vol veelkleurige personages, die bij veel lezers 

zullen blijven hangen. 

© NBD Biblion 

 

HET LICHT VAN DIE DAGEN - STEPHAN ABARBANELL 
 
Uitgegeven door Signatuur in 2020 
Samenvatting 
Als wederdienst aan de Palestijnse man die ooit zijn leven redde, reist een Duitse 

arts naar Beiroet op zoek naar een vrouw die daar tijdens de Libanese 

Burgeroorlog is verdwenen. 

In 1982 wordt het leven van de jonge Duitse arts Robert Landauer in Israël gered door de 

Palestijnse vluchteling Fouad Tamimi. Drieëndertig jaar later kruisen hun paden zich 

opnieuw, en daarbij vraagt Tamimi aan Landauer om naar Libanon te gaan en daar te 

zoeken naar zijn (Tamimi's) vriendin die toentertijd spoorloos is verdwenen. Zo komt 

Landauer terecht in Beiroet, waar hij zich moet verdiepen in de Libanese Burgeroorlog 

(1975-1990), een chaos van strijdende partijen (christenen, de Palestijnse PLO, Israël en 

Syrië) met onvoorspelbare en wisselende bondgenootschappen. Dankzij hulp van een 

Nederlandse journaliste, en ondanks tegenwerking van de Israëlische geheime dienst, komt hij langzaam maar zeker 

dichter bij de oplossing van het raadsel, maar dat werpt alleen maar nieuwe vragen op. Spannende en zeer goed 

geschreven roman, die ook subtiel het contrast tussen het verscheurde Beiroet en het zomerse en mondaine Berlijn 

aanstipt. Wie echter niet is ingevoerd in de complexe materie van de Libanese burgeroorlog zal wellicht regelmatig 

door de bomen het bos niet meer zien. © NBD Biblion 
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DE PARIJZENAAR – ISABELLE HAMMAD 

Auteur(s): Isabella Hammad 
Uitgeverij: Ambo|Anthos 
Aantal bladzijden: 591 
Productcode (EAN): 9789026347672 
Verschijningsdatum: 2020 
In De Parijzenaar vertelt Isabella Hammad het verhaal van Midhat Kamal, de zoon van 

een vermogend textielhandelaar uit Nablus, een stad in het Ottomaanse Palestina. 

In 1914 vertrekt hij om medicijnen te gaan studeren in Montpellier, waar hij verliefd 

wordt. Wanneer hij terugkeert naar Nablus, is de Eerste Wereldoorlog afgelopen, het 

Ottomaanse rijk uiteengevallen en hebben de Britten het mandaat over Palestina 

gekregen. Onrust borrelt onder de oppervlakte en zoekt steeds vaker een weg naar 

buiten. Het idee van een onafhankelijke staat is geboren. Midhat moet kiezen tussen 

zijn innerlijke overtuigingen en de verwachtingen van zijn gemeenschap. Hij komt er met 

zijn naasten achter wat het betekent om voor onafhankelijkheid te strijden in een wereld die zich op een kantelpunt 

bevindt. 

De Parijzenaar van Isabella Hammad is een intens menselijk historisch verhaal, verteld met een hedendaagse stem. 

 

 

DOE MEE MET DE CHANGEMAKERSCAMPAGNE 

Hoe je meedoet, dat kies je zelf. Gooi je talenten in de strijd als vrijwilliger en haal samen met duizenden 

anderen alles uit de kast om changemakers te steunen. 

Inspiratie kan je hier vinden: www.11.be/doe-mee  
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