
 
Leeskring de Dagvlinders 

september 2020 – juni 2021 
 
 

‘Er is geen vriend zo loyaal als een boek’ 
Ernest Hemingway 

 
 
De Dagvlinders komen zes keer per jaar bijeen voor een boekenbabbel.  
 
Via de leeskring kom je in contact met andere boekenliefhebbers. Je maakt kennis met 
schrijvers, genres en romans die je misschien zelf niet snel zou uitkiezen.  
 
De leeskringbegeleider zet het leesplezier centraal. Het samenkomen en delen van de 
leeservaring en leestips is belangrijker dan nauwgezette analyses. Je hoeft geen jarenlange 
leeservaring te hebben. 
 
Bijeenkomsten: 
 
De bijeenkomsten vinden plaats in de bibliotheek op dinsdagnamiddagen van 14 tot 16 uur. 
Tussen september en juni lees je zes boeken en het leesjaar eindigt met een literaire 
voorstelling. 
 
Data: 
 
Dinsdagen 8 september, 27 oktober en 15 december 2020, 2 februari, 23 maart en 11 mei 
2021. We sluiten het leesjaar af op dinsdag 8 juni met een literaire voorstelling door Lara 
Taveirne. 

 
Prijs: 
 
Deelnemen aan de leeskring is gratis als je lid bent van de bib. 
 
Werkwijze: 
 
De bibliotheek voorziet zes exemplaren van elk boek. Je leest een exemplaar samen met 
je leespartner. De duo’s worden op voorhand ingedeeld. De eerste lezer ontvangt het boek 
en brengt het terug rond de afgesproken datum. Dat mag ook via de inleverbus.  
 
De leeskringbegeleider verwittigt de tweede lezer (mail of telefoon) en zet het boek klaar.  
Bij het ontvangen/afhalen tekent de lezer de balielijst. De tweede lezer brengt het boek 
mee voor de bespreking. Als je niet naar de bijeenkomst kan komen, zorg je ervoor dat het 
boek in de week van de bespreking terug in de bib raakt. 
 
Informatie en inschrijven: 
 
Bibliotheek Heist-op-den-Berg, Cultuurplein 2, 2220 Heist-op-den-Berg,  
015 24 57 44, bibliotheek@heist-op-den-berg.be, www.heist-op-den-berg.bibliotheek.be 
 

Inschrijven voor leeskring de Dagvlinders 2020 - 2021  
kan vanaf 8 juni 2020! 

mailto:bibliotheek@heist-op-den-berg.be
http://www.heist-op-den-berg.bibliotheek.be/


Leeslijst 2020 - 2021 
 

Bijeenkomst dinsdag 8 september 2020 | afhalen vanaf 1 juli | wissel week 3 augustus 
2020 
 

Het huis met de schaduw, Aminatta Forna 
 
In september 2007 kijkt de 46-jarige Duro Kolak terug op 
gebeurtenissen in de voorafgaande zomer in het Kroatische 
plaatsje Gost. De Engelse Laura trekt die zomer met haar twee 
kinderen in een vervallen huis even buiten het dorp. Duro biedt zijn 
diensten aan als klusjesman. Het huis blijkt hem niet onbekend en 
speelt een rol in zijn stilzwijgende conflict met zijn jeugdvriend 
Kresimir. De ingetogen vertelstem van Duro laat aanvankelijk veel 
onbenoemd, maar geleidelijk wordt duidelijk welke dramatische 
gebeurtenissen zich medio jaren negentig van de 20e eeuw tijdens 
de burgeroorlog in het dorp hebben afgespeeld. Daarbij heeft ook 
Duro een groot verlies geleden. De diepe wonden bij de bewoners 
zijn niet geheeld, maar men leefde door in zwijgen, omdat men nu 
eenmaal verder moest. De komst van Laura roept het verleden 
weer op. Mooie derde roman van de auteur (1964), geboren in 
Schotland, opgegroeid in Sierra Leone en nu wonend in Engeland, 
die met het succesvolle 'Fantoomliefde' eerder schreef over 
(burger)oorlog en met name de gevolgen daarvan. Dwarsligger, 
kleine druk. © NBD Biblion 
 
Genre : literaire roman – onderwerp: Kroatië, burgeroorlog  

 
 

Bijeenkomst dinsdag 27 oktober 2020 | wissel week 1 oktober 2020 
 

Schijnbewegingen, Floortje Zwigtman 
 

Historische jeugdroman die gesitueerd is in het Victoriaanse Londen 
van eind negentiende eeuw. Het verhaal speelt in 1894 en vertelt over 
het leven van Adrian Mayfield (16). Op 14-jarige leeftijd wist deze 
Oost-Londenaar reeds de kroeg van zijn ouders draaiende te houden, 
maar na het onafwendbare faillissement moet hij een saai baantje 
aanvaarden bij een kleermaker. Daar ontmoet hij Augustus Trops en 
die ontmoeting brengt een ommekeer. Adrian wordt geïntroduceerd in 
een kunstenaarskring en gaat werken als schildersmodel. Onder een 
andere naam verdient hij bij als mannelijke prostitué. Vanuit dat 
circuit raakt hij betrokken bij inbraak en afpersing. De auteur weet 
een levendig beeld te schetsen van Adrians wereld, daarbij aandacht 
gevend aan zijn innerlijke conflicten, zonder zijn opportunisme te 
verbloemen. (…) Een rijk boek, wanwege de kloeke omvang geschikt 
voor echte lettervreters, die reikhalzend uit zullen kijken naar het 
vervolg. Vanaf ca. 14 jaar.© NBD Biblion 
 
Genre: historische roman,– onderwerp: kunstenaarskringen, 
homoseksualiteit, Victoriaanse tijdperk 

 
 

 



Bijeenkomst dinsdag 15 december 2020 | wissel week 16 november 2020 

Een goede raad, J.K. Rowling 
 

Wie de Harry Potter-boeken heeft gelezen, weet dat Rowling 
allesbehalve zeemzoeterige sprookjes schrijft(…) het hoeft dan ook 
niet te verbazen dat haar eerste boek voor volwassenen geen 
luchthartige lectuur is. 
Het begint allemaal met de plotse dood van Barry Fairbrother, een 
gerespecteerd en geliefd lid van de gemeenschap in het landelijke 
Pagford. Door zijn voortijdige verscheiden komt er een zitje vrij in de 
gemeenteraad, en eens het dorp van de eerste schok bekomen is, barst 
de opvolgingsstrijd los. Terwijl het ene schandaal na het andere 
losbarst en de verschillende personages worstelen met hun 
persoonlijke demonen, stevent het verhaal af op een enorm drama (…) 
'Een goede raad' is een grauw en vooral heel menselijk verhaal over 
hoe één gebeurtenis een lawine kan veroorzaken. De observaties van 
Rowling zijn messcherp, maar daarom eens zo heerlijk om te lezen. © 
De Metro 
 
Genre: literaire roman, verfilmd – onderwerp: klassentegenstellingen; 
Groot-Brittannië 
 
 

 
Bijeenkomst dinsdag 2 februari 2021 | wissel week 4 januari 2021 
 

Heer van de vliegen (Lord of the flies), William Golding 
 

 
Een aantal 20e-eeuwse Engelse schooljongens raakt na een schipbreuk 
geïsoleerd op een onbewoond eiland. Er ontstaat rivaliteit tussen twee 
groepen die uitmondt in een bloedige oorlog. De keurige jongetjes 
zetten elk greintje beschaving van zich af en vervallen in wreedheid 
en barbarij. Deze allegorie over het geweld in de maatschappij is 
toegankelijk voor een breed publiek. De uitstekende moderne vertaling 
voegt daar nog eens veel aan toe. Het boek is tweemaal met succes 
verfilmd. © NBD Biblion 
 
Genre: psychologische roman, verfilmd – onderwerp: goed en kwaad,  
overleven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijeenkomst dinsdag 23 maart 2021 | wissel week 2 maart 2021 
 

In ongenade, J.M. Coetzee 
 

Een hoogleraar literatuurwetenschap aan een technische hogeschool in 
Kaapstad, Zuid-Afrika, valt in ongenade na een affaire met een jonge 
studente waarvoor hij wel schuld erkent, maar niet bereid is berouw te 
tonen. Hij trekt zich terug op het platteland, op de boerderij van zijn 
dochter, voor wier manier van leven hij maar moeilijk waardering kan 
opbrengen. Na een roofoverval door drie zwarten, waarbij zijn dochter 
ook nog verkracht wordt, stort zijn leven in. Langzaam, met hulp van de 
door hem geminachte vrienden van zijn dochter, komt hij er weer boven 
op. De roman speelt duidelijk in de periode na de apartheid en het lijkt 
erop alsof de auteur een volledige omkering van de traditionele zwart-
witverhoudingen voorstaat. Coetzee (1940, Nobelprijs voor literatuur), die 
met dit boek voor de tweede keer de Bookerprijs won, heeft een heldere, 
compacte stijl, en lijkt, na een aantal postmoderne romans, weer op het 
realistische pad te zijn. Daarom is deze roman, hoewel absoluut niet 
eenvoudig, heel goed leesbaar. In 2008 verfilmd met John Malkovich. © 
NBD Biblion 
 
Genre: historische roman - onderwerp : boekcultuur, Roemenië 

 
 

 
 
 
Bijeenkomst dinsdag 11 mei 2021 | wissel week 12 april 2021 
 

In het gezelschap van een courtisane, Sarah Dunant 
 

 
Er zijn maar weinig historische romans die zo goed geschreven als deze 
tweede (na ‘De geboorte van Venus’) van de Britse schrijfster Dunant 
(1950). Met grote kennis van zaken en een lichte stijl laat zij de erudiete 
en filosofisch ingestelde dwerg Bucino het verhaal vertellen van zijn 
‘mevrouw’, een chique prostituée in Rome en Venetië in de vroege 16e 
eeuw. Zij maken samen de bloedige plundering van Rome mee en het 
einde van hun bloeiende ‘business’ daar, vluchten naar Venetië, en 
bouwen een heel nieuw bestaan op. De schrijfster, die ook al veel 
succesvolle thrillers op haar naam heeft staan, weet onophoudelijk te 
boeien: de details over de stad, haar gebouwen, het leven op straat, de 
festiviteiten en de mensen vervelen nooit. Zelfs als het verhaal minder 
interessant was, zou de stijl alleen al dwingen tot lezen. Ook voor wie niet 
speciaal van historische romans houdt. © NBD Biblion 
 
Genre: historische roman - onderwerp : Italië ; 16de eeuw Venetië , Rome 
Prostitutie 

 

 

Afsluiter: literaire voorstelling door Lara Taveirne 
dinsdag 8 juni 2020, 14-16 uur 


