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Literatuur

Lia Tilon
ARCHIVARIS VAN DE WERELD
Uitgeverij Cossee, 2017
€ 18,99

DE FOTOSCHAT VAN EEN 
FILANTROOP
Albert Kahn, schatrijk bankier, 
bezocht met zijn tot fotograaf omge-
schoolde chauffeur zoveel mogelijk 
landen om leefwijzen en tradities 
vast te leggen. Om te laten zien hoe 
mooi mensen zijn in hun verschei-
denheid en daarmee onderling 
begrip te kweken, in het belang van 
de wereldvrede, begin 20e eeuw, die 
hij als jood meer dan menig ander 
bedreigd zag. In zijn villa in Bou-
logne-Billancourt ontving hij vele 
gasten om naar zijn (nog steeds te 
bezichtigen) unieke collectie kleu-
renglasplaten te komen kijken en 
te converseren met staatshoofden, 
politici, schrijvers en wetenschap-
pers als Einstein en Bergson. In de 
coulissen was er steeds chauffeur-
fotograaf Dutertre, die alles nuchter 
en droogkomisch noteerde in zijn 
dagboeken. Schrijfster Lia Tilon 
heeft hier dankbaar uit geput 
om een met dialogen gelardeerd 
levendig verhaal te vertellen. Met 
mooie anekdotes, zoals hoe Rodin in 
Bayreuth walgend wegliep van een 
opera van Wagner. Kahns trieste 
nadagen ronden dit indrukwekkende 
tijdsbeeld af.

PAUL VAN LAAR

Literatuur

Violette Ailhaud
DE ZAAIER
Uitgeverij Ad Donker, 2017
€ 14,90

ZAADDONOR AVANT LA LETTRE
1852 – De jonge Violette Ailhaud 
leeft in een geïsoleerde boeren-
gemeenschap als haar verloofde 
opeens samen met alle andere 
mannen uit het dorp wordt weg-
gevoerd door Lodewijk Napoleon, 
als represaille voor een democrati-
sche opstand. De vrouwen blijven 
achter. Tijdens het boerenwerk 
filosoferen ze over de vraag wat 
te doen als er eindelijk weer eens 
een man verschijnt. Ze besluiten 
om hem te delen, want ze willen 
allemaal kinderen. Wanneer uitein-
delijk ene Jean het dorp betreedt, 
zijn ze inderdaad solidair. 
Dit niet alledaagse verhaal wordt 
pas in 1919 door Violette opge-
schreven. Ze geeft het manuscript 
in bewaring bij een notaris, onder 
de bepaling dat het pas in 1952 
gelezen mag worden door de 
oudste van haar vrouwelijke nako-
melingen. Uiteindelijk duurt het tot 
2006 voordat het boekje voor het 
eerst wordt gepubliceerd. Er is nu 
ook een Nederlandse vertaling; een 
parel van een uitgave waarvan de 
inhoud lang na blijft gonzen.

RENATE VAN DER BAS

Thriller

Koen Strobbe
DE WOLF VAN COLOMBES
Uitgeverij Manteau, 2017
€ 21,99

HUIVEREN IN DE PROVENCE
Laura en Nicolas, een jong paar 
uit Parijs, beleven in een dorpje 
bij Uzès het ene angstaanjagende 
avontuur na het andere. Als 
Nicolas zich hier voor zijn Parijse 
delicatessenzaak vestigt om zaken 
te doen met truffelleverancier 
Vidal, maakt hij al vlug kennis met 
diens gezworen vijand, notaris Gré-
goire, die al jaren tevergeefs aast 
op Vidals lucratieve domein. Deze 
controverse vormt de rode lijn van 
het boek, maar er is meer: Grégoire 
is middelpunt van een omvangrijke 
wijnzwendel, reden waarom zijn 
dochtertje gekidnapt wordt. Vidal 
heeft te stellen met een onbe-
rekenbare psychisch gehandi-
capte zoon en lijdt aan trauma’s 
vanwege illegale praktijken van zijn 
vroegere huisarts. De avontuurlijk 
ingestelde Laura is intussen door 
een Ethiopische schaapherder 
bijgepraat over alle roddels en 
veten in het dorp. Ook over verha-
len over een wolf, die nadien het 
dorp in een angstgreep zal houden. 
Hoogspanning verzekerd tot het 
einde, alle draadjes worden kundig 
afgewikkeld.

PAUL VAN LAAR

Reizen

Luc Oteman
FIETSEN OVER DE VIARHÔNA
Uitgeverij Recreatief Fietsen, 2017
€ 19,50

GENIETEND LANGS DE RHÔNE
Het Franse project ViaRhôna 
bestrijkt 700 km vanaf Genève tot 
de Middellandse Zee en volgt vrij 
strak de loop van de rivier. Tot op 
heden zijn 500 km goed beweg-
wijzerd, de rest moet gerealiseerd 
zijn vóór 2020. Het heuvelachtige 
noordelijk deel (langs de Alpen en 
de Jura) is vooral geschikt voor 
geoefende fietsers. Daarna gaat 
het vlotter over fietspaden richting 
Lyon en zuidelijker langs Vienne, 
Valence, Orange en Avignon. Na 
Arles kan gekozen worden uit de 
Grand-Rhône naar Port Saint-Louis 
of de Petit-Rhône via Aigues-
Mortes naar Sète (raadpleeg voor 
uitbreidingen de site van Oteman). 
De hele afstand is opgedeeld in 11 
trajecten van 40 tot 90 km. Bij elk 
daarvan detailkaarten plus minuti-
euze aanwijzingen per 20 km. Niets 
is vergeten: een cultuurhistorische 
inleiding, tips voor etappes met 
kinderen, tussentijds treinen, 
horeca, campings en eventueel 
GPS-gebruik. Te bestellen bij de 
webshop recreatief-fietsen.nl.

PAUL VAN LAAR


