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Boekenweek 2020 
 

De Boekenweek 2020 gaat op zaterdag 7 maart van start en 
duurt tot en met zondag 15 maart. Deze inmiddels al weer  
85e editie van het jaarlijkse boekenfeest staat in het teken van 
de Rebellen en Dwarsdenkers. Het lef van schrijvers om 
taboes te doorbreken en een steen in de vijver te gooien is van 
levensbelang voor onze samenleving. Daarom moeten we de 
vrijheid die door schrijvers genomen wordt om tegen de stroom 
in te gaan, om dwars en vervelend te doen, koesteren. 

 
Annejet van der Zijl schreef dit jaar 
het Boekenweekgeschenk, cadeau 
van uw boekverkoper bij aankoop van 
€ 15,00 aan Nederlandstalige boeken.           
In Leon & Juliette reconstrueert Van 
der Zijl een waargebeurde negentien-
de-eeuwse liefdesgeschiedenis die 
alles trotseerde, tot de vergetelheid 

aan toe. De plaats was Charleston, het jaar was 1820. Hij was 
een jonge Nederlander die zijn verarmde vaderland was ont-
vlucht om fortuin te maken in de Nieuwe Wereld. Zij was een 
zwart meisje in een samenleving waar iemand zoals zij niet 
meer waard was dan een onmondig stuk vee dat naar believen 
gekocht en gebruikt kon worden. Inmenging was not done, laat 
staan liefde voelen. Het vervolg was in de ogen van de wereld 
om hen heen echter zo schandalig en illegaal, dat het zelfs hun 
leven en dat van hun kinderen in gevaar bracht. Toen restte 
hen nog maar één keuze...  
 

In het Boekenweekessay Gene-
raal zonder leger, waarover al 
voor verschijnen commotie is 
ontstaan, vraagt Özcan Akyol 
zich af waar ze toch gebleven 
zijn, de rebellen en dwarsden-
kers onder de schrijvers? Zijn 
schrijvers navelstaarderige conformisten geworden, bij wie het 
ontbreekt aan charisma en overtuigingskracht, of is het publiek 
minder ontvankelijk voor diepgaande teksten? Moet de litera-
tuur simpelweg genoegen nemen met een rol in de marge? 

Het essay is zolang de voorraad strekt te koop voor  € 3,75. 

NS is sinds jaar en dag sponsor van de Boekenweek. Op zon-
dag 15 maart, de tweede zondag van de Boekenweek, kan er 
dan ook weer gratis gereisd worden met de trein op vertoon 
van het Boekenweekgeschenk. 

 

Blankevoorts Boekenweek  
Op zondag 8 maart vindt in de ANNA in Amstelveen de 3e 
editie plaats van het Amstelveens Boekenfeest en natuurlijk 
is Boekhandel Blankevoort daar ook van de partij. Initiator en 
drijvende kracht achter het festijn Jacobine van den Hoek 
heeft een mooi en gevarieerd 
programma samengesteld 
(zie https://
www.boekenweek.nl/activiteit/
amstelveens-boekenfeest/). 
Blankevoort verzorgt onder 
meer de verkoop van de ro-
mans van  Machteld Sieg-
mann, genomineerd voor de 
Boekhandelprijs, en Robert 
Vuijsje. De festiviteiten be-
ginnen om 11:00 uur met een 
openingswoord van wethou-
der van Cultuur Herbert Raat 
en singer-songwriter Jordi 
Martin sluit de dag muzikaal 
af vanaf 16:30 uur.  

 

 

Maarten Asscher spreekt over  

Een huis in Engeland             

Op zaterdag 14 maart, de laatste zaterdag van de Boeken-

week, komt Maarten Asscher vertellen over zijn roman Een 

huis in Engeland, die de ondertitel Roman van een klein-

zoon meekreeg.Tijdens zijn sla-

peloze nachten dwaalt Asscher 

in gedachten door het huis van 

zijn grootouders in Engeland, 

waar hij als kind in de grote va-

kantie vaak logeerde. Behalve 

dierbare herinneringen aan die 

heerlijke zomers, komen er ook 

vragen naar boven. Hoe waren 

zijn grootouders met hun drie 

kinderen de oorlog doorgeko-

men, nota bene na een verblijf in 

Westerbork? En waarom zijn ze 

na de oorlog plotseling naar Londen vertrokken? ’s Nachts 

dwalend door het dierbare huis en overdag speurend in brie-

ven, dagboeken en officiële documenten, reconstrueert As-

scher het levensverhaal van zijn grootouders. Aanvang: 17:00 

uur. Aanmelden via boekhandelblankevoort@planet.nl. Na 

afloop sluiten we de Boekenweek feestelijk af met een borrel.  

Behalve boeken die meer of minder direct aansluiten bij het 

thema van de Boekenweek hebben we natuurlijk volop boeken 

in huis die daar helemaal niets mee te maken hebben, maar 

die het lezen meer dan waard zijn. We hopen u te zien! 



 
 

 
 
 
 

 


