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Het verhaal gaat dat Toergenjev, toen hij bij de slotregels van
deze roman belandde, het blad van zich af moest schuiven
omdat anders zijn tranen de inkt meteen weer onleesbaar
zouden maken. Vaders en zonen beschrijft in krap tweehonderd
pagina's wat veel andere schrijvers geprobéérd hebben om in
een veel omvangrijker roman te vatten.
Het is niet slechts zo dat alle vaders en alle zonen dit boek
zouden moeten lezen; het is ook zo dat iedereen die meent dat
vroeger alles beter was, én iedereen die meent dat vroeger
alles slechter was, er goed aan doet zich in dit onbetwiste
meesterwerk te verdiepen.

Raynor Winn en haar man Moth zijn al meer dan dertig jaar
samen. Hun oude boerderij in Wales hebben ze in de loop der tijd
steen voor steen opgeknapt en omgebouwd tot een goedlopende
B&B. Dan raken ze binnen een paar dagen alles kwijt: ze
verliezen hun huis door een speculatieschandaal en ze krijgen te
horen dat Moth een ernstige ziekte heeft. Ze hebben niets meer
over en nog maar weinig tijd. Met de moed der wanhoop nemen
ze een impulsief besluit: ze gaan de eeuwenoude South West
Coast Path lopen, weg van alles en iedereen. Het is een tocht van
duizend kilometer langs de zuidkust van Engeland.
Met twee rugzakken en een kleine tent beginnen ze hun
wandeltocht door het oeroude, verweerde landschap van rotsen,
kliffen, zee en lucht. En daar gebeurt het. Met elke stap, door
iedere ontmoeting, en ondanks alle moeilijkheden die ze
onderweg tegenkomen, verandert hun tocht verder in een
bijzondere ontdekkingsreis.
Het zoutpad is een inspirerend, openhartig en schitterend
geschreven verhaal over het omgaan met verdriet, de helende
kracht van de natuur en de herontdekking van de ware betekenis
van het leven, als je alles bent kwijtgeraakt

Charlie Lewis is het soort jongen dat je je niet kunt
herinneren als je hem op de schoolfoto ziet staan. In
de klas is hij geen uitblinker en thuis gaat al zijn
aandacht naar de zorg voor zijn werkloze vader.
Terwijl zijn klasgenoten reikhalzend uitkijken naar de
aankomende zomer, ziet Charlie niets dan donkere
wolken aan de horizon.

Dan komt de intrigerende Fran Fisher in zijn leven en
krijgt Charlie voor het eerst in tijden weer hoop. Om
haar beter te leren kennen, wordt hij lid van de
serieuze toneelgroep, waar zij Shakespeare-rollen
speelt. Deze zomer pakt heel anders uit dan hij zich
had voorgesteld.

Moe van de mens, kampioen van de solitude, woont Mattis afgelegen
aan een meer, waar
hij zijn potentie naar beneden drinkt. Een donker denker met een tanend
geloof in zowat
alles, dus zeker ook in de liefde. Soms, echter, twijfelt hij aan zijn
kwaliteiten als eenzaat
en misantroop, en overweegt hij een leven in een stad vol heerlijke
drukte om niets.
Maar wanneer een weduwe opeens vergeten gevoelens weer in hem
aanwakkert,
verlegt hij zijn ambities.
Dimitri Verhulsts oeuvre leest als een hommage aan de falende mens,
die keer op keer
met nietsontziende precisie en onvervalste empathie wordt opgevoerd in
zijn arena.

Op de avond voor haar negende verjaardag neemt
Rose Edelstein een hap van haar moeders
zelfgemaakte citroentaart en ontdekt dat ze over een
wel heel bijzondere gave beschikt. Ze proeft niet zo
zeer de heerlijke smaak van de taart, maar de
emoties van haar moeder. Vanaf dat moment vormt
eten geen genot meer voor Rose, want iedere
maaltijd kan weer iets onthullen. De gave van Rose
dwingt haar de confrontatie aan te gaan met de
geheimen van haar familie - de waarheid over het
verborgen leven van haar moeder, haar vaders
vreemde afstandelijkheid en het voortdurende
gevecht dat haar broer Joseph heeft met de wereld.
Maar hoe ouder Rose wordt, hoe beter ze met haar
gave leert omgaan en ze komt tot de ontdekking dat
er meer geheimen zijn dan haar smaakpapillen
kunnen bespeuren. De smaak van droef en zoet is
een gevoelige coming of age roman, een metafoor
voor verlies van onschuld, en tegelijkertijd een
ontroerend portret van een gezin dat langzaam uiteen
dreigt te vallen.

Tijdens een zwoele zomer in Cyprus wordt de jonge Helena
voor het eerst in haar leven verliefd. Nu, vierentwintig jaar
later, erft ze het vakantiehuis waar ze destijds verbleef en ze
besluit de zomer in Cyprus door te brengen met haar gezin.
Maar zodra ze in het huis aankomt, wordt ze herinnerd aan
de geheimen die ze destijds op het eiland heeft
achtergelaten. Haar man, William, en haar zoon, Alex, weten
niets van haar verleden.
Een toevallige ontmoeting met haar jeugdliefde zorgt voor
een botsing tussen Helena's verleden en het heden, wat
grote gevolgen heeft voor haar gezin. De dertienjarige Alex
zoekt naar antwoorden en Helena weet dat ze niet langer
kan weglopen voor de waarheid.

Ze was de eerste vrouwelijke dirigent van
Nederland. Ze trad op in het Concertgebouw met
een eigen kamerorkest, maar haar carrière werd
getorpedeerd door de oorlog. Toen de nazi’s
binnenvielen, ontbond ze haar orkest en werd ze,
hoewel van joodse afkomst, actief in het verzet:
ze was een van de drijvende krachten achter de
aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister
in 1943. Na de oorlog vertrok ze, volkomen
ontgoocheld, aan boord van het passagiersschip
Queen Mary naar Amerika, om nooit meer in
Nederland terug te keren.
Ik ben vijftig jaar te vroeg geboren, zou ze vlak
voor haar dood verklaren. Het is een intrigerende
zin. Zou de vrouw die in haar jonge jaren door
een gezaghebbend muziekrecensent werd
getypeerd als een dirigente die op weg is om een
gewichtige factor in de Nederlandse
muziekcultuur te worden, in deze tijd wereldwijde
faam hebben verworven?
Hoe het zij, de prachtige carrière die ze in de
Verenigde Staten had, is in Nederland
onopgemerkt gebleven. Maar in dit boek wordt
Frieda Belinfante (1904-1995), celliste, dirigente,
verzetsvrouw en lesbienne avant la lettre,
eindelijk uit de schaduw getrokken en in het volle
licht geplaatst. En terecht, want een ding staat
vast: ze behoort tot de groten van Nederland.

