
 

De Boekenweek is het bekendste jaarlijkse feest in de boekhandel en bibliotheek 

rondom het Nederlandstalige boek. De 87ste editie van de Boekenweek – mogelijk 

gemaakt door NS - vindt plaats van zaterdag 9 tot en met maandag 18 april en heeft  

als thema Eerste Liefde. Voor de Boekenweek 2022 schrijft Ilja Leonard Pfeijffer het 

Boekenweekgeschenk, Monterosso mon amour. Bij besteding van € 15 aan 

Nederlandstalige boeken krijgen lezers het Boekenweekgeschenk cadeau. Dit zal in 

samenwerking met Boeken fan Fryslân dit jaar ook weer in het Fries verschijnen. Marieke 

Lucas Rijneveld schrijft het Boekenweekessay 2022, Het warmtefort. Het essay is te 

koop voor € 5 bij de boekhandel. 

 
 

lja Leonard Pfeijffer: ‘Het Boekenweekgeschenk is een instituut, uniek in 

de wereld, met een glorieuze traditie. Het is werkelijk een eer om het te 

mogen schrijven. Het was al langere tijd een wens die ik stiekem 

koesterde om ooit gevraagd te worden en dat het nu zover is, 

beschouw ik als een mijlpaal in mijn carrière. Mijn moeder spaart 

Boekenweekgeschenken. Haar verzameling, vanaf het eerste 

Boekenweekgeschenk van 1930, is compleet. Het vooruitzicht dat er een 

boekje van mij in dat rijtje zal staan in haar kast, ontroert me. 

 
Omdat ik de verantwoordelijkheid die mijn moeder en de schitterende, 

lange traditie mij oplegden op mijn schouders voelde drukken, heb ik het 

als mijn plicht beschouwd het beste te maken wat ik op dit moment in mij 

heb. Ik heb het boek met opzet heel nadrukkelijk speciaal toegespitst op 

de gelegenheid: het sluit aan bij het thema van de eerste liefde, het gaat 

over het belang van verhalen en het is een ode aan al die boekhandelaren 

en bibliothecarissen die in anonimiteit de spil vormen van het 

boekenbedrijf en van onze literaire cultuur.’ 

 
Marieke Lucas Rijneveld: ‘Toen ik werd gevraagd voor het 

Boekenweekessay, maakte ik een vreugdedansje om mijn schrijftafel. Wat 

een heerlijkheid en wat een enorme eer om dit te mogen doen! En wat een 

feest om dit avontuur aan te mogen gaan samen met mijn zeer 

gewaardeerde collega Ilja Leonard Pfeijffer. Bij het horen van het thema 

Eerste liefde, wist ik meteen waar ik het essay aan wilde wijden. Ik wil de 

liefde vieren, in al haar facetten, in al haar verschijningen!’ 
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Ilja Leonard Pfeijffer (1968) heeft meer dan 

veertig titels op zijn naam, van poëzie, 

romans, columns en bloemlezingen tot 

toneelteksten, essays en vertalingen. Met zijn 

poëziedebuut Van de vierkante man won hij de 

C. Buddingh'-prijs voor het beste poëziedebuut 

en zijn debuutroman Rupert. Een bekentenis 

kreeg de Anton Wachterprijs voor beste 

debuut. Hij is de enige Nederlandstalige auteur 

die voor zowel poëzie als proza de 

belangrijkste debuutprijs won. Zijn meest 

recente werk omvat onder meer het met de 

Libris Literatuur Prijs bekroonde La Superba en 

het autobiografische Brieven uit Genua. Eind 

2018 verscheen zijn grote roman Grand Hotel 

Europa, eerder genomineerd voor de NS 

Publieksprijs, over liefde in tijden van 

massatoerisme,     ,  Europese identiteit en 

nostalgie. 
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Synopsis Monterosso mon amour 

‘Wordt ontevredenheid tevredenheid als je je erbij neerlegt?’ 

Carmen, een kinderloze vrouw van iets meer dan middelbare 

leeftijd, weet dat zo net nog niet. Ze besluit een sprong in het 

diepe van haar verleden te wagen. Niets wat haar daartoe 

dwingt. Ze is de welgestelde echtgenote van een ex-diplomaat, 

drinkt zonder wroeging haar middagsherry en is als 

literatuurliefhebster (‘ze voelt zich oud want ze houdt van 

lezen’) zeer actief in de plaatselijke openbare bibliotheek. 

Opspelende herinneringen aan haar eerste vakantie aan de 

Middellandse zee met haar ouders in Monterosso (Cinque 

Terre), waar ze onder water haar eerste zoen kreeg, brengen 

haar ertoe in haar eentje het vliegtuig naar Italië te nemen voor 

een korte voorjaarsvakantie. Antonio heette hij. Wie weet komt 

ze die na al die jaren nog eens tegen. Wat nog niemand weet 

– behalve de verteller van dit verhaal – is dat ze door 

onvoorziene omstandigheden veel langer in Monterosso zal 

moeten blijven dan de bedoeling was. Aan de impasse die dit 

veroorzaakt, komt een einde wanneer ze op een middag 

kennismaakt met een jongetje uit het dorp. 

 
Monterosso mon amour is een verhaal over het belang van 

verhalen. En tegelijkertijd is het een ode aan de anonieme 

mensen die het literaire bedrijf draaiend houden, zoals 

boekhandelaren, bibliotheekmedewerkers en organisatoren 

van lezingen. 



 

 

Marieke Lucas Rijneveld (1991) debuteerde in 

2015 met       de dichtbundel Kalfsvlies, die ook werd 

bekroond met de C. Buddingh’-prijs. In 2019 

verscheen zijn tweede dichtbundel Fantoommerrie, 

die de Ida Gerhardt Poëzieprijs won. Zijn 

debuutroman De avond is ongemak werd bekroond 

met de ANV Debutantenprijs. De vertaalrechten van 

De avond is ongemak zijn verkocht aan 38 landen 

en de Engelse vertaling, The Discomfort of Evening, 

werd bekroond met de International Booker Prize. 

Hiermee was hij de eerste Nederlandse winnaar van 

deze prestigieuze prijs. In november 2020 

verscheen zijn alom geprezen tweede roman Mijn 

lieve gunsteling, waarvan de vertaalrechten tot nu 

toe aan 14 landen werden verkocht. In januari 2022 

publiceerde hij zijn nieuwste dichtbundel 

Komijnsplitsers die direct in De Bestseller 60 

terechtkwam. 
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Synopsis Het warmtefort 

Basisschool De Regenboog aan de Hasselmanstraat in Nieuwendijk is aan vervanging toe en moet 

gesloopt worden. Maar omdat er zich in het leegstaande pand een kolonie zeldzame vleermuizen heeft 

gevestigd, zogenaamde gladneuzen, kan de sloop geen doorgang vinden. De Wet Natuurbescherming 

treedt in werking en de natuurlobbyisten doen hun werk. Marieke Lucas Rijneveld bezoekt de school om 

er afscheid te nemen en herinneringen op te halen aan vroeger, de basisschooltijd, een gelukzalige tijd. 

De dierbaarste herinneringen gaan uit naar wat gerust zijn “eerste liefde” genoemd kan worden: juf 

Christa uit groep 1. 

 
Als het eerste schooljaar erop zit en de vakantie aanbreekt is de vijfjarige Marieke Lucas Rijneveld in 

tegenstelling tot de klasgenoten somber gestemd, ‘alsof mijn rugzak gevuld was met honderden dino- 

bekers met karnemelk en siroop, zo zwaar voelde het.’ Na juf Christa komt juf Els en Marieke Lucas 

raakt onder de betovering van de voorgelezen kinderboeken, alles in de veilige warmte (het warmtefort) 

die de juffen vertegenwoordigen. Herinneringen zijn er ook aan de grootvader van een klasgenootje, 

meneer Biesheuvel die – ‘steunbeer van het dorp’ – met zijn historische belangstelling de geschiedenis 

van de school oprakelt en aan tafel de geschiedenis van de Watersnoodramp zo levendig weet te 

vertellen dat decennia na dato de angst nog voelbaar is. 

 
Er is ook de herinnering aan de tiende verjaardag en de video van Matilda, de boekverfilming uit 1996. 

Het kinderboek van Roald Dahl bevat personages die diepe indruk hebben gemaakt op Marieke Lucas 

en de overeenkomsten tussen zijn eigen ervaringen met juffen en die van Matilda en haar Juf Engel zijn 

legio. Zittend op het schoolplein tegen de Rijneveld-boom (die genoemd is naar zijn vader, die er leraar 

was) worden de herinneringen tastbaar. De geur van puntenslijpsel, magnesium in het gymlokaal, de 

schoolplaten van M.A. Koekoek, ze roepen een beeld op van een gelukzalige schooltijd en grote liefde 

voor de juffen en meesters en hun belangrijke taak in het leven van iedereen. 



 

 

Boekenweekthema Eerste Liefde 

De 87ste Boekenweek is een ode aan de eerste liefde. Een eerste liefde overspoelt je met 

gevoelens en verlangens die je eerder nog niet kende. Een nieuwe wereld vol behoeften, 

driften en onzekerheden openbaart zich. Om woorden te geven aan dat warme gevoel, aan 

die verwarring en heimwee, wenden we ons telkens weer tot de dichters en de schrijvers. 

 
Van Toergenjevs novelle Eerste liefde tot Rachels rokje van Charlotte Mutsaers en van 

Kartonnen dozen van Tom Lanoye tot Engeland is gesloten van Rob van Essen. Steeds 

weer keren we terug bij onze eerste liefdes. In boeken als Centaur van Chris Polanen, 

Eerste liefde van David Nicholls, Hard land van Benedict Wells en Jill Mansells Tot aan de 

zon en terug is de eerste liefde een sleutelmoment in de levens van de hoofdpersonen. Zit 

het allemaal tegen in de liefde? Sla dan Hotel hartzeer erop na, een boek met eerste hulp 

bij liefdesperikelen door Susan Smit en Marion Pauw, of duik in Proeven van liefde, waarin 

filosoof Alain de Botton zijn gedachten laat gaan over al die dingen bij de liefde horen: 

idealisatie, eerlijkheid, overspel en seks. 

Tournee tijdens Boekenweek 

Zoals altijd worden er diverse activiteiten georganiseerd in boekhandels en 

bibliotheken door het hele land. Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld 

gaan op een tournee langs boekhandels en bibliotheken. Deze tournee en die 

van vele andere auteurs wordt mogelijk gemaakt door de Schrijverscentrale. 

Voor meer info: https://www.boekenweek.nl/activiteiten/ 

 
 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie over de Boekenweek kunt u terecht bij CPNB persvoorlichter Marloes 
Derks: 06 21 61 81 84 of op m.derks@cpnb.nl 

 
 

Lekker lezen in de trein 
Reizen met de trein is tijd voor jezelf. Tijd om te verdwijnen in een goed boek bijvoorbeeld. 
Iedereen die tijdens zijn treinreis wel eens een boek leest, is wat NS betreft een echte 
#treinlezer. Om deze (trein)lezers te inspireren heeft NS de NS Leesclub in het leven 
geroepen, met leestips en boekdiscussies. Ook nu je minder kunt reizen dan je misschien 
zou willen, want lezen kan gelukkig overal. NS ondersteunt jaarlijks drie leescampagnes van 
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB): de Boekenweek, de 
Kinderboekenweek en de NS Publieksprijs. Kijk voor meer informatie op 
www.ns.nl/treinlezer. 

 

Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek 
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek zet de lezer centraal en wil het 
leven van mensen verrijken door ze meer boeken te laten lezen. Een boek kan zoveel doen: 
taal en geletterdheid maken het verschil in de ontwikkeling van mensen, boeken zorgen voor 
verrijking en verdieping, verhalen bieden ontspanning en ontsnapping. En natuurlijk is een 
boek een mooi cadeau met grote meerwaarde. Om zoveel mogelijk mensen in aanraking te 
laten komen met het boek initiëren wij diverse leesbevorderende campagnes en activiteiten. 
Dit doen wij vanuit het collectief van boekhandel, bibliotheek en uitgeverij. Bekende merken 
van Stichting CPNB zijn De Nationale Voorleesdagen, Boekenweek, Zomerlezen, 
Boekenweek voor Jongeren, Kinderboekenweek en Nederland Leest. 
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