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Boeken at Home

Over verbinding
Ish Ait Hamou is een Belgisch, voormalig (hiphop)danser en choreograaf, televisiepresentator en schrijver van 

Marokkaanse afkomst. In Nederland was hij te zien als choreograaf in So You Think You Can Dance. Nu is er deze vierde 
roman. Over een jonge vrouw die een nieuw leven wil beginnen en een oudere man die in het verleden leeft. Ze  

ontdekken tot hun schrik dat hun levens onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door een tragische gebeurtenis. 
Het moois dat we delen van Ish Ait Hamou ! 21,99 (Uitgeverij Manteau, de boekhandel of bol.com).

Verslavende reeks…
Na de plotselinge dood van hun vader 

komen zes zussen bij elkaar in hun 

ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan 

het Meer van Genève. De zussen werden 

als baby door Pa Salt geadopteerd en 

krijgen na zijn dood allemaal een brief 

met een mysterieuze verwijzing naar 

hun afkomst. Elk deel van deze serie 

draait om het leven van één van de 

zussen. Dit jaar verscheen deel 6, Zon. 

Heerlijk leesvoer voor de kerstvakantie! 

Voor het deel over de zevende zus moet 

je geduld hebben tot voorjaar 2021. 
De zeven zussen - Zon van Lucinda Riley ! 24,99 
(Xander Uitgevers, de boekhandel of bol.com).

NIET ALLEEN MET KERST

Het huis is rond de feestdagen op z’n mooist en buiten is het vroeg donker:  
niks fijner dan wegkruipen in je favoriete stoel met een goed boek. De redactie 
selecteerde deze keer daarom een aantal heerlijke romans! 
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Zoektocht in Napels
Lange tijd was het een mysterie: wie is de persoon achter Elena Ferrante? Schrijfster van de wereldwijd 
populaire reeks De Napolitaanse romans (waarvan deel 1: De geniale vriendin). Schrijver Domenico 
Starnone wordt het vaakst genoemd als de man achter het pseudoniem, maar honderd procent zeker 
is het nog altijd niet. Maar wat geeft het? Dit nieuwe boek is wederom een juweel. Nadat Giovanna 
een gesprek opvangt tussen haar vader en moeder, waarin haar vader zegt dat Giovanna steeds meer 
op zijn zus Vittoria begint te lijken, start een zoektocht.  Het is geen compliment namelijk. Giovanna 
besluit haar geheimzinnige tante te gaan zoeken in de arme volkswijk van de stad. Het leugenachtige 

leven van volwassenen van Elena Ferrante ! 22,99 (Uitgeverij Wereldbibliotheek, de boekhandel of bol.com).

                 Rustgevend
                           Ergens lag nog een wiegeliedje van Astrid Lindgren dat nooit was 
uitgegeven. Nu is er dit prachtige slapengaan-prentenboek met illustraties van 
Gouden Penseel en Boekenpauw-winnaar Marit Törnqvist. Het is een wandeling 
door een vredig Zweeds landschap, langs dieren die nog niet helemaal klaar zijn 
voor de nacht… Of toch wel? Alles gaat slapen want nu is het nacht van Astrid Lindgren en 

Marit Törnqvist ! 16,99 (Uitgeverij Querido, de boekhandel of bol.com).

Wie is  
Mrs. Degas?
Parijs, 1912. Edgar Degas, de schilder, 
is blind geworden. Wanneer hij zijn 
huis uit moet, duikt een jonge vrouw 

op om zijn archieven te helpen ordenen. Zij is echter niet wie zij 
beweert te zijn en in het geheim brengt zij verslag uit over haar 
bezoekjes. Aan wie schrijft ze deze verslagen? En waarom blijft ze 
maar hameren op Degas’ meest pijnlijke herinnering? Mrs. Degas 
van Arthur Japin ! 23,99 (De Arbeiderspers, de boekhandel of bol.com).

Raynor Winn en haar man Moth raken binnen een paar 

dagen alles kwijt: ze verliezen hun prachtige boerderij door 

een speculatieschandaal en krijgen te horen dat Moth een 

ernstige ziekte heeft. Ze nemen een impulsief besluit: ze gaan 

de eeuwenoude South West Coastal Path lopen. Een tocht van 

duizend kilometer. Dit verhaal gaat over omgaan met verdriet, 

de helende kracht van de natuur en de (her)ontdekking van de 

ware betekenis van het leven. Volgens NRC Handelsblad was dit 

het Beste Boek 2019 en het staat nu nog in de Top 10.

Het zoutpad - Over oude wegen naar een nieuw begin
van Raynor Winn ! 22,99 (Uitgeverij Balans, boekhandel of bol.com).

VOOR KLEINTJES 
(EN MAMA’S EN PAPA’S) 

           De ware 

betekenis 
van het 

leven
Twee jaar na haar scheiding komt 

jonge moeder Iris eindelijk aan 

vakantie toe. Een roadtrip dwars 

door snikheet Europa, met oldtimer 

Toet en stapels cassettebandjes, 

moet haar dichterbij zichzelf 

én haar moeder in Portugal 

brengen. Wanneer ze de knappe, 

charismatische sportinstructeur 

Mischa laat instappen lijkt de reis een romantische 

wending te nemen. Maar Mischa is niet wie hij zegt te 

zijn. Verhoef weet hoe ze je op het puntje van je stoel 

krijgt: van haar psychologische thrillers en romans 

werden zo’n 2,4 miljoen exemplaren verkocht. 

Façade van Esther Verhoef ! 27,99  

(Uitgeverij Prometheus, de boekhandel of bol.com).

Razend spannende 
       roadtrip

Ariadne at Home  | 113



Boeken at Home
De feestmaand is misschien wel de beste tijd om 
eindeloos in boeken te bladeren en ideeën op te doen 
voor het komende jaar. De redactie selecteerde daarom 
een aantal inspirerende nieuwe titels waarmee je lekker 
uit de voeten (in warme sokken) kunt! 

Om te
oefenen... 

Tijd voor een update  
van je instagrampagina? 

Goeie social media fotografie 
draait niet alleen om mooie 
plaatjes maar om veel meer. 

Fotograaf Iep Bergsma wijst je 
de weg en geeft tips over 

compositie, sfeer, smartphone-
camera’s, styling, fotografie-

apps, nabewerking en het 
vinden van jouw online missie.  

Hmmmmm…
Niks fijner dan een huis waarin het ruikt naar 
verse baksels. En dat kan met simpele, 
natuurlijke ingrediënten. Met ‘Taart ende 
Koeck’ bewijst Maartje Borst dat 100% vegan 
taarten, cakes en koekjes minstens zo lekker 
zijn als oma’s authentieke appeltaart. Al jaren 
verkoopt de schrijfster veganistische 
heerlijkheden in haar lunchspot Koffie ende 
Koeck in Amsterdam, nu is er dit boek.  
Taart ende Koeck van Maartje Borst ! 29,99 
(Kosmos Uitgevers, de boekhandel of bol.com).

Al jong ontwikkelt Laetitia Dalbies een liefde voor wol - met dank 
aan haar artistieke oma die styliste is in Parijs, én het kindermeisje 
dat Laetitia leert breien. Maar punchen is iets anders.  De trend 
lijkt op borduren. Bij de punch needle techniek (punchen) gebruik 
je een speciale, holle punchnaald waar de draad doorheen loopt. 
Met deze naald duw je het garen door de stoffen ondergrond. Bij 
elkaar geven deze ‘lusjes’ een mooi effect, een soort borduurwerk 
met reliëf. Met dit boek betreed je een kleurrijke wereld: fruitige 
borduurframes, een stijlvolle krukhoes, vrolijke tasjes en slaap- 
maskers, zachte kussens en kleine etuis. De ontwerpster verzamelde 
27 kleurrijke punch needle creaties, maar eerst wordt heel duidelijk 
uitgelegd wat je nodig hebt en hoe het werkt. 
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Het punch needle boek van Laetitia Dalbies ! 17,99 (Forte Uitgevers, bol.com). 

#bestefoto

Insta Perfect van Iep Bergsma ! 21,99 (Kosmos 
Uitgevers, de boekhandel of bol.com).
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Grappig en herkenbaar
Hoe was dit jaar voor jou? We zullen 2020 niet gauw vergeten door de coronapandemie die de 
wereld tegelijk stil legde en op z’n kop zette. Gelukkig hebben we columniste Sylvia Witteman 
met haar kijk op de dingen. Dit boek bevat haar columns van dit jaar. Overdag bang en ’s avonds 
dronken spookt ze door een verdeeld huis en probeert ze met humor het beste ervan te maken.  
Overdag bang en ’s avonds dronken van Sylvia Witteman ! 15,- (Uitgeverij Nijgh & van Ditmar, de boekhandel of bol.com).

Bohemien bloemschikken

Harmonieus, basic en sfeervol: in Scandinavië 

weten ze hoe een huis in te richten. Dat is niet 

gemakkelijk even na te doen, maar nu is er 

dit boek! Stap voor stap en met behulp van 

verschillende moodboards, thema’s, materialen, 

licht en meubels legt interieurstyliste Katrine uit 

hoe je je eigen nordic interieur creëert. 
Nordic Moods, A guide to successful interior 

decoration (in het Engels) van Katrine Martensen-Larsen, 
! 35,99 (Uitgeverij Lannoo, de boekhandel of bol.com).

‘Een XL comfortfood boek waar je niet op 

uitgekeken zult zijn. Met echt heerlijke, 

frisse, verrassende en maakbare recepten’, 

aldus de vakjury. Met Home Made Basics 

werd Yvette van Boven winnaar van Het 

Gouden Kookboek 2020. Niet niks dus. Het 

ging dan ook meteen in herdruk wegens 

groot succes. Met natuurlijk ook weer 

sfeervolle foto’s en tekeningen in de vrolijke 

Van Boven stijl. Home Made Basics van 

Yvette van Boven ! 32,50 (Uitgeverij Nijgh & 

van Ditmar, de boekhandel of bol.com).

“Boeken zijn mijn zwakke plek en voor dit exemplaar van Sylvia Witteman viel ik als een blok.  
De titel alleen al! Ik kan niet wachten om er op een gure avond mee op de bank te kruipen”

FEESTFAVORIET VAN REDACTIECOÖRDINATOR BRITT

Winnaar!

Iedereen kan bloemschikken. Het enige wat je nodig  

hebt is 1. Liefde voor bloemen 2. Zin om te experimenteren 

3. Dit boek om je alles van A tot Z uit te leggen.
Bohemien bloemschikken - Mix droogbloemen en verse  

bloemen in 20 DIY-projecten van Loes van Look ! 24,99 (Uitgeverij 
Lannoo, de boekhandel of bol.com).

     Tips
uit het noorden
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Dag frisse salade, hallo
warme winterkeuken

Sneeuwexpress van Suzanne Vermeer ! 10,99 
(AW Bruna Uitgevers, boekhandel of bol.com).

Voor verkoopadressen zie pag. 135

Boeken at Home
Deze eerste maanden van het jaar zijn vaak nat en koud. 
Binnenblijven, dus. Gelukkig zijn er fijne boeken! De redactie 
selecteerde weer een aantal must reads: van recepten uit de 
warme winterkeuken tot een ijskoude thriller.

Wanneer Anna een paar 
dagen na haar man en 
kinderen bij hun chalet 
in Oostenrijk arriveert,
is het hele huis 
overhoopgehaald. Haar 
gezin? Dat is spoorloos… 
Na deze thriller denk je 
wel twee keer na om op 
wintersport te gaan.  

Oog voor detail
Dit is nog eens inspirerend: visboer 

Dick van Duijn werd op eigen houtje 

wildlifefotograaf. Het kan dus…! 

Wereldberoemd is hij geworden door 

zijn foto van een eekhoorn die aan een 

bloem ruikt. En zo staat dit boek vol 

prachtplaatjes. Van kleine vogels tot 

knappe tijgers, van vossen tot Schotse 

hooglanderkalfjes. 

De pracht van de natuur van Dick van Duijn 
! 24,99 (Uitgeverij Unieboek|Het Spectrum, 
boekhandel of bol.com).

Eindelijk weer tijd voor stevige soep, geurende 
stoof en goedgevulde ovenschotels. Helemaal van 
nu, dit kookboek, met groenten in de hoofdrol en 
allerlei nieuwe combinaties. Aubergine pizzaatjes, 
gebakken gnocchi met spruitjes en boerenkoolpesto, 
ga zo maar lekker door. Op naar de vrieskou! 
De nieuwe winterkeuken van Colette Dike ! 18,50 (Kosmos Uitgevers, 
boekhandel of bol.com).

IJZINGWEKKEND
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Minder huis, meer leven
Allerlei bouwers van kleine, duurzame tiny houses vertellen over hun ervaringen en nieuwe lifestyle. 

Lees over een gelukkiger leven - in elk seizoen - op minder vierkante meters. Vaak ook nog compleet zelf-

voorzienend. Mooi vormgegeven inspiratieboek dit, geschreven door de voorzitter van stichting Tiny House 

Nederland. Tiny Houses Living van Monique van Orden ! 22,50 (Kosmos Uitgevers, boekhandel of bol.com).

Dit boekt maakt op prettige wijze duidelijk hoe 

het anno nu eigenlijk allemaal hoort. 

Na haar succesvolle!Het grote etiquetteboek

is het tijd voor een nieuwe uitgave, met 

nieuwe vragen en dilemma’s. 

Van smartphone-gebruik tot co-ouderschap 

en wanhoop in de liefde: in!Moderne 

etiquette!worden de meest klemmende vragen 

beantwoord door Beatrijs Ritsema 

(Trouw-columniste en sociaal psycholoog).

Moderne etiquette van Beatrijs Ritsema ! 24,99 
(Uitgeverij Meulenhoff, boekhandel of bol.com).

MUST READ

     Leerzaam!
Na 24 jaar besluit 

Igone de Jongh 

Het Nationale 

Ballet - haar 

veilige thuishaven 

- te verlaten. 

Alleen: wie ben je 

als dat allemaal 

wegvalt? Hoe vind 

je jezelf opnieuw 

uit? Igone is een openhartig en eerlijk 

verhaal van de enige Nederlandse soliste 

ter wereld, opgeschreven door journalist  

Marcel Langedijk.

Igone van Marcel Langedijk ! 20,99 
(Uitgeverij Unieboek|Het Spectrum
boekhandel of bol.com).

Prima ballerina

Op sociale media trakteert Liz is More haar volgers elke ochtend op een 
gedicht, nu zijn de mooiste gebundeld. In deze drie boekjes dicht ze over de 
liefde, rouwen en troost vinden en veel te veel voelen. Een warme deken 
voor koude en donkere dagen, deze ! jne werkjes. 

Een handjevol liefs,!Een handjevol veerkracht"en"Een handjevol Troost van Liz is More (alter ego van 
Liz Corthals) ! 15,- per stuk (Pelckmans Uitgevers, bol.com of pelckmansuitgevers.be). 

Inspirerende start van 2021
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