
Welk boek ligt er nu op je nachtkastje? 

Ik ben drie boeken aan het lezen — en 

die laat ik wel eens slingeren op mijn 

nachtkastje. Deze zomer reisde ik door 

Canada en mijn reisgids raadde mij Alice 

Munro aan. Ik was nieuwsgierig en terug 

thuis kocht ik een bundel. De eerste drie 

verhalen van haar kortverhalenbundel 

Te veel geluk ontroerden me al diep. Zo 

schoon, zo triest. Thomas Blondeaus 

roman Het West-Vlaams versierhand-

boek lees ik graag omdat het verdriet, 

de zelfspot en het ietwat gekke verhaal 

mij in hun herkenbaarheid tre=en. Het is 

zo’n boek waarin ik zinnen markeer om 

het “ja! zo is het precies!”-gehalte. Het is 

wel bevreemdend en wrang om het boek 

te lezen — omdat je weet dat de auteur 

onlangs overleed en het zo onmiskenbaar 

autobiografisch is. Op het nachtkastje 

ligt momenteel ook The empty house 

van Rosamunde Pilcher. Ik lees Pilcher al 

sinds mijn jeugd, maar ik krijg er nooit 

genoeg van. Het is heerlijk ontspannen 

met haar romans — waar zee en kli=en, 

kunstenaars, onconventionele en con-

ventionele personages, ontluikende lief-

des of hele levens met kostscholen en 

Wereldoorlogen, worden verhaald. 

Welk boek mag er altijd in je nachtkastje 

blijven liggen?

Franny and Zooey van J.D. Salinger. Je 

kan dat boek nemen, op eender welke 

pagina openslaan, en weer helemaal flab-

bergasted zijn van de familie Glass. Die 
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dialogen zijn zo, zo goed. Wat lijkt het 

soms aantrekkelijk om net als de leden 

van de familie Glass eventjes compleet te 

ontsporen (en als je zó kan ontsporen!). 

Dit jaar las ik heel graag Suikertand van 

Ian McEwan. Want zo heb ik boeken het 

liefst: een spannend verhaal, interessant 

hoofdpersonage, vlot geschreven met 

een verrassende én goede (!) afloop. 

Wat ik ook ontdekte: boeken voeren 

de bestsellerlijsten aan met een reden. 

Iedereen las op een bepaald moment 

Jonathan Safran Foer — ik moet echt 

zowat de laatste geweest zijn die zijn 

niet direct aan. Een 9-jarig jongetje als 

hoofdpersonage? Een schattenjacht? 

Maar Oskar Schell is ondertussen één 

van mijn favoriete personages. Hoe dat 

jongetje de wereld beleeft en ziet, hoe hij 

met de mensen praat die hij ontmoet — 

het ontroerde me enorm. Extreem luid en 

ongelooflijk dichtbij is een aanrader. 

Net zoals Nachtboek van een slapeloze 

van Patricia de Martelaere. Ik leerde 

haar kennen via het Literaire Pleidooi 

in het Letterenhuis, waarbij Marja Pruis 

en Elisabeth Leijnse pleitten om de 

Martelaere op te nemen in de tentoonstel-

ling Het Pantheon van het Letterkundig 

Museum (Den Haag). Ze haalde het niet 

— maar de fragmenten die ze daar voor-

lazen, grepen naar de keel. Haar debuut, 

een dagboek die een ongelukkige 

46-jarige man ’s nachts bijhoudt, liet me 

echt onthutst achter. 

Welk boek ligt er al een tijdje op je te 

wachten en waarom ben je er nog niet 

aan begonnen?

Paul Austers The New York Trilogy. En 

sinds ik deze zomer Brooklyn dwaasheid 

las, wil ik het boek al helemaal lezen. Ik 

vrees dat mijn exemplaar, een Engelse 

pocketversie met veel te kleine letters 

en veel te dunne blaadjes, mij wat doet 

treuzelen. 

Welk boek ben je begonnen maar onmid-

dellijk gestopt?

American Psycho van Bret Easton Ellis 

kon ik niet uitlezen. Patrick Bateman is 

een wel heel onuitstaanbaar en smerig 

personage, en ik wil toch liefst van mijn 

hoofdpersonage houden. 

Wat zijn je leesgewoontes? 

Echte gewoontes heb ik niet. Ik lees 

gewoon graag en op veel plekken. In 

bed, in bad, in de zetel, in de trein, op 

reis. Maar aller-heerlijkst is natuurlijk zo’n 

zondagmiddag; met koce en onder een 

deken. Buiten mag het dan liefst regenen 

en stormen en sneeuwen. Het klinkt uiter-

mate als een cliché, maar het is toch ver-

domd fijn. 

Lies Galle:

“Het is zo’n boek waarin ik 
zinnen markeer om het “ja! zo 

is het precies!”-gehalte”

Beeld onderaan: fragment uit Franny and Zooey van 

J.D. Salinger
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