MUST READS

MONICA VERSTEEGH
Monica is belastingadviseur en compliance officer bij RSM en werkt op
kantoor Haarlem. Haar hobby's zijn lezen en hardlopen. Naast haar werk
zet ze zich in voor verschillende goededoelenstichtingen. De meeste
vrijwilligerstijd gaat zitten in haar bestuurstaak als relatiemanager van
Bevrijdingspop Haarlem. Omdat ze in de vakanties graag zeilt met haar
gezin, duikt ze de komende weken in het cursusboek voor Vaarbewijs
I en II. Het marifooncertificaat heeft ze al op zak.
In De onberispelijke man van Jane Gardner heeft ze net de eerste
pagina’s gelezen. Getipt door vriendin Andrea die bij Boekhandel Blokker
in Heemstede werkt. De eigenaar zit in het boekenpanel in De Wereld
Draait Door. ‘Als ik een tip nodig heb, voor mezelf of voor een cadeau,
app ik haar voor een suggestie. Ik lees wat zij me aanraadt.’

GWEN VAN LOON

DE LEVENS
VAN JAN SIX
GEERT MAK
‘Dit boek kostte me best wat
bloed, zweet en tranen, maar
ik ben blij dat ik heb doorgezet.
Het was echt de moeite waard.
Je krijgt een mooi beeld van
Amsterdam, waar ik ben
geboren. Ik geniet erg van
boeken die de geschiedenis
van de stad laten herleven.’

JUDAS
ASTRID
HOLLEEDER

‘Een guilty pleasure, al is de
angst die haar leven beheerst
en die ze nauwgezet beschrijft
natuurlijk afschuwelijk. Het
is ongelooflijk hoe haar broer
Willem als klein kind de boel al
naar zijn hand zette. Haar jeugd
in Amsterdam staat zo ver
van de mijne. Ik lees sowieso
alles wat er verschijnt over
criminelen en hun handel en
wandel, in kranten en boeken
en zie alle documentaires die
daarover gaan. Ik geniet ook van
de Netflix-serie Prison Break.
Die wereld intrigeert me, net
als de manier waarop de politie
hun sporen blootlegt. Wie weet
word ik in een volgend leven
rechercheur.’

MARJOLEIN ANSINK

TIRZA
ARNON
GRUNBERG

KARAKTER
FERDINAND
BORDEWIJK

‘Het verhaal gaat over een
vader die zijn jongste dochter
ontzettend aanbidt en daardoor
tot een gruwelijke daad in staat
is. Je hebt werkelijk geen idee
waar dit verhaal zal eindigen.
Het heeft humor en beschrijft
heel goed hoe sneu de vader is.
Tirza blijft je verbazen, ook als je
het boek - zoals ik - al zeker vier
keer hebt gelezen.’

‘Op de middelbare school had
ik veel talen en ontwikkelde ik
een haat-/ liefdeverhouding
met boeken door de verplichte
boekenlijsten. Maar Karakter
greep mij. Hoe kan het dat een
vader in de uitoefening van zijn
beroep zo ver gaat dat zijn zoon
daar slachtoffer van wordt.
Ook dit boek heb ik vaak
gelezen. Dat is het handige
van een e-reader: ik neem met
gemak een boel boeken mee
op de boot.’

