
De Boekenkast van...

ELSE SNELLER (42)

Waar lees je? 
‘Waar niet?!’

Hoeveel lees je?
 ‘Gemiddeld een boek per week’

Hoe lees je? 
‘Elk boek heeft een eigen moment en plaats, ik lees dus 
meestal 3 a 4 boeken tegelijk. Een boek waar je over 
moet nadenken, moet je niet in bed lezen bijvoorbeeld. 
Maar ik kan niet in slaap komen zonder te lezen, dus 
daar neem ik dan een luchtiger boek voor.’

Bijzonder 
‘Ik kan helemaal verliefd worden op een boek dat mooi 
uitgegeven is, met een mooie illustratie, mooie blad-
spiegel en een passend lettertype.’

Boekenkast
‘Wat je ziet op de foto is nog maar een bescheiden deel 
van de boeken die ik heb gelezen. In de kast staat een 
dubbele rij boeken en wat ik niet bijzonder vind, geef 
ik weg. Bovendien heb ik een apart kastje met boeken 
die ik nog moet lezen, daarin heb ik een voorraad voor 
ongeveer 2 jaar. Heerlijk om daarvoor te staan en te 
bedenken waar ik nou weer eens zin in heb.’

http://elsjelas.blogspot.com
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Door Mirjam de Graaf
Fotogra� e Esther van Nes



‘Iedereen die van lezen houdt, moet iets van Murakami gelezen hebben vind ik. Ik heb bijna alles van hem 
gelezen inmiddels; het laatste boek stel ik nog uit omdat ik het zo jammer vind als ik er helemaal doorheen ben. 
Hij geeft een mooi inkijkje in het moderne Japan. De zoektocht naar liefde staat centraal in zijn werk; vaak is 
de hoofdpersoon iemand van tegen de 30 die terugblikt op een verloren liefde toen hij of zij jong was. In dit 
boek gaat het over een jongen van 15 die Kafka heet, en wegloopt van huis omdat hij een hele slechte band 
heeft met zijn vader. Parallel vertelt Murakami over een zwerver die met katten spreekt, en hoe die twee ver-
halen uiteindelijk bij elkaar komen is zó knap. Sowieso weet Murakami rare, magisch-realistische gebeurtenis-
sen (want wie spreekt er nou met katten?) zo op te schrijven dat ze volkomen logisch zijn. En muziek speelt een 
belangrijke rol in zijn werk; ik heb allemaal ezelsoren in die boeken bij de muziekjes die ik dan op Youtube opzoek.’

Absolute Aanrader

‘Ik ben een echte wandelaar en lees dus ook veel 
boeken waarin wandelen een rol speelt. Er is ontzet-
tend veel geschreven over de Camino de Santiago, 
maar de meeste boeken gaan over de fysieke wande-
ling, en op een gegeven moment weet je wel het wel 
met de blaren, het slechte eten en de hete zon. Coelho 
schrijft over wat deze tocht met je als mens doet, de 
hoofdpersoon maakt echt een spirituele reis. Heel � jn 
om te lezen.’

Boek 
dat iets 
met me 
gedaan 
heeft.
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met me met me 

Haruki Murakami
Kafka op het strand
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Paulo Coelho
De Pelgrimstocht naar Santiago



Leuk !

‘Ik hou van romans die stevig geconstrueerd zijn, van boeken 
die je hersens prikkelen en waarin je moet puzzelen. Paul Auster 
combineert dat met een prachtige schrijfstijl en een mysterieuze 
inhoud. Travels in the scriptorum gaat over een man die wakker 
wordt in een afgesloten kamer zonder enige herinnering van 
wie en waar hij is en welke tijd het is. Hij heet ook Mr. Blank. In 
de kamer staat een bureau met een onafgemaakt manuscript 
waaraan hij gaat schrijven. Ik wil niks over de a� oop verklappen 
maar de vaste stijlmiddelen van Auster zitten hier zeker in: 
hij maakt vaak gebruik van het Droste-e� ect en verwijst naar 
personages uit andere werken. Je kunt elk boek lezen zonder zijn 
andere werk te kennen, maar als je veel van hem gelezen hebt 
zoals ik maakt dat het extra leuk. Ik heb trouwens 1 audioboek 
van hem en dat is geen aanrader: hij heeft echt een rotstem, ik 
kan er niet ontspannen naar luisteren…

Paul Auster – Travels in the scriptorium

‘Een boek pakt me als het een goede 
constructie heeft, of als het zo goed verteld 
wordt dat het je het verhaal insleurt. Hella 
Haasse is een rasvertelster en levert dus 
heerlijk leesvoer. Het Woud der Verwachting 
las ik toen ik 14 was. Het gaat over Charles 
d’Orléans. Haasse deed uitgebreid historisch 
onderzoek, maar het is echt een roman, 
geen droog feitenrelaas. Eigenlijk is het Thea 
Beckman voor volwassenen, voor mij was dit 
boek een mooie overgang van jeugdliteratuur 
naar volwassenenliteratuur.’

Hella Haasse – Het Woud der Verwachting Scarlett Thomas – Our tragic Universe

‘Het handelsmerk van Scarlett Thomas is dat 
ze een wetenschappelijke theorie pakt en 
daar een roman omheen schrijft. Zo maakt ze 
de theorie begrijpelijk. In dit geval gaat het 
om de vraag: wat gebeurt er na het einde van 
de wereld? Is dan echt alles weg of komt er 
een nieuwe eeuwigheid? De hoofdpersoon 
is een schrijfster die boeken recenseert. Ze 
kraakt een boek over de nieuwe eeuwigheid 
� naal af terwijl ze stiekem steeds meer in 
de theorie gaat geloven. De experimenten 
die ze vervolgens uitvoert leveren hilarische 
verhalen op, én stof tot nadenken.’


