
 

Nieuwsbrief van Bibliotheek Duinoord, 10 februari 2021  
 
 
Beste mensen, 
 
Zoals bekend is de bibliotheek langer gesloten: in ieder geval t/m 2 maart. 
 
Het is nog steeds mogelijk om digitaal boeken te reserveren via 
bibliotheek@duinoord-denhaag.nl. 
Medewerkers van de bibliotheek kijken iedere woensdag of er reserveringen 
zijn. Dan wordt er contact opgenomen voor een afspraak om de boeken af te 
halen of te bezorgen. 
 
 
Nieuwe boeken: 
                Esther Gerritsen  -  De  Terugkeer  Vijf jaar oud was Jennie toen haar vader de hand aan 
zichzelf zou hebben geslagen. Nu alweer twintig jaar geleden. Zij heeft nooit in die zelfgekozen dood 
willen geloven. Haar broer Max, die destijds tien was, praat niet graag over vroeger. Maar Jennie kan 
het verleden niet laten rusten. Hun vader kijkt vanuit het hiernamaals toe op het leven van zijn 
dierbaren. Hij heeft de antwoorden op Jennies vragen, maar niemand hoort de doden. En als bij 
moeder alzheimer wordt geconstateerd, beseft Jennie dat ook zij straks geen antwoorden meer kan 
geven. Het wordt tijd om de feiten op te graven. 

                Johan Harstad  -  Max, Mischa & het Tet-Offensief  Eens in de zoveel jaar verschijnt er een 
roman die zó verslavend is dat je er afspraken voor afzegt, uit de trein vergeet te stappen en stiekem 
iets eerder van je werk vertrekt. Zo’n uitzonderlijke roman schreef Johan Harstad: zijn manier van 
vertellen maakt dat je niet rust voordat je de laatste pagina hebt omgeslagen. 
Max, Mischa & het Tet-offensief is het verhaal van toneelregisseur Max Hansen, die als puber vanuit 
Noorwegen naar Amerika emigreert. Hij heeft moeite om zijn jeugd in Stavanger, waar hij als kind 
van communistische ouders het Tet-offensief naspeelde, achter zich te laten, maar ontdekt in New 
York dat eigenlijk iedereen daar ontheemd is. In kunstenares Mischa, acteur Mordecai en 
Vietnamveteraan Owen vindt hij dierbare lotgenoten. Harstads magnum opus is een hypnotiserende 
vertelling die vele decennia en continenten omspant: van de oorlog in Vietnam en Apocalypse Now 
tot jazzmuziek, van Mark Rothko en Burning Man tot de aanslag op de Twin Towers. 

                Naoise Dolan   -  Opwindende Tijden  ‘Opwindende tijden’ van Naoise Dolan gaat over 

liefde, geld en het gevoelsleven van drie cynische millennials. 
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                Renate Rubinstein  -  Bange Mensen Stellen Geen Vragen  Waar Renate Rubinstein 

(1929-1990) verscheen was er reuring. Vanaf 1961 maakte zij furore met de stukken die zij onder de 
naam Tamar in Vrij Nederland publiceerde. Of deze nu gingen over haar liefdesleven, het gemis van 
haar in de oorlog vermoorde vader, de moeilijke relatie met haar moeder, het koningshuis of het 

feminisme: ze waren altijd origineel, eigengereid en spraakmakend. Ze schreef openhartig over haar 
Joodse achtergrond, haar pijnlijke scheiding en haar ziekte MS. En zelfs postuum veroorzaakte 
Rubinstein nog ophef met het boek Mijn beter ik, over haar geheime relatie met Simon Carmiggelt, 

‘de meest getrouwde schrijver van Nederland’. 

  

                Houria Bouteldja  -  Witte Mensen, Joden en Wij  Dit boek is een schreeuw – geen schreeuw 

om oorlog, meer een schreeuw om vrede. Of liever, het slaat en streelt… 

  

                Philipp Blom  -  Het verdorven genootschap   Dit is het bijzondere verhaal van de 
achttiende-eeuwse Parijse salon van Baron Thiry d’Holbach, waar de grootste geesten van die eeuw – 
Diderot, Hume, Rousseau – samenkwamen. De radicale filosofie die tussen 1750 en 1770 in deze salon 

tot bloei kwam, is van historisch belang geweest voor de ontwikkeling van het sceptische moderne 
denken. Het huis van d’Holbach was een waar internationaal epicentrum van intellectuele moed en 
revolutionaire ideeën in een tijd waarin openlijke twijfel aan de waarheid van religie levensgevaarlijk 

was. Deze mensen waren de eerste atheïsten. Blom verbindt de levensverhalen van de verschillende 
gasten van de salon met de ontstaansgeschiedenis van hun ideeën. Hij vertelt over de onderlinge 
vriendschappen, waarvan sommige in diepe afkeer, zelfs haat eindigen – bijvoorbeeld die tussen 

Diderot en Rousseau – alsof hij de mensen zelf heeft gekend.    

  

We hopen dat de bibliotheek snel weer kan worden geopend. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Medewerkers van Bibliotheek Duinoord 
 

 


