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Racisme en liefde
Kiley Reid. (2020). Such a fun age.
Bloomsbury. Isbn 978 15 266 1215 1,
€ 10,18, 320 blz.
Suzanne Collins. (2020). The ballad
of songbirds and snakes. Scholastic.
Isbn 978 07 023 0017 2, € 18,99,
528 blz.
Brit Bennett. (2020). The vanishing
half. Penguin. Isbn 978 05 931
9019 7, € 14,99, 352 blz.

Er zijn de laatste maanden weer voldoende boeken uitgekomen die uiterst
geschikt zijn voor gebruik in de Engelse
les. In deze rubrieksbijdrage drie boeken
die onmiddellijk de bestsellerlijsten binnen vlogen, maar bovendien meer dan
genoeg diepgang hebben om ze interessant te maken voor onze bovenbouwleerlingen.

Verborgen racisme
Emira is een vijfentwintigjarige AfroAmerikaanse vrouw
die als oppas werkt
voor blogger Alix
en haar man. Als zij
op een avond met
haar oppaskind in
een supermarkt boodschappen aan het
doen is, wordt zij aangesproken door de
bewaker van de winkel, die het duidelijk
niet vertrouwt. Het incident wordt op
een mobieltje vastgelegd door Kelley.
Alix is geschokt en probeert het goed
te maken met Emira door haar meer

loon aan te bieden. Ook nodigt ze haar
uit voor Thanksgiving. Als Emira Kelley
weer tegenkomt, beginnen ze te daten,
wat ingewikkeld wordt op het moment
dat duidelijk wordt dat Alix en Kelley
een verleden hebben. Such a fun age is
een boek dat in eerste instantie leest
als een youngadultboek, maar dat het
duidelijk niet is. Het boek gaat over subtiel en verborgen racisme en werd vorig
jaar opgenomen in de longlist voor de
Man Booker Prize. Het taalgebruik en
het onderwerp zijn zeer toegankelijk en
het boek is geschikt voor de bovenbouw
havo/vwo.

Muziek en liefde
The Ballad of Songbirds and Snakes is
de prequel op de
populaire Hunger
Gamestrilogie van
Suzanne Collins.
Het boek speelt
zich 64 jaar eerder
af, tijdens de tiende Hunger Games. Coriolanus Snow
krijgt de vernederende opdracht om
mentor te zijn van Lucy Gray, de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Het lot van Coriolanus en Lucy Gray zijn onlosmakelijk
verbonden. Al snel blijkt echter dat dit
meisje heel speciaal is en Coriolanus
wordt verliefd op haar. In de arena zal
worden gevochten tot de dood. Buiten
de arena leeft Coriolanus intens mee
met zijn tribuut en maakt hij keuzes
die hem de overwinning opleveren,
maar wel in conflict met de autoriteiten
brengen. Als handhaver van het recht
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wordt hij verbannen uit de hoofdstad
en hij kiest voor district 12. Maar daar
gaan de dingen niet helemaal zoals hij
gehoopt had. The Ballad of Songbirds and
Snakes is een youngadultboek dat zeker
mee zal liften op de populariteit van de
serie, maar mist wellicht het pakkende
van de eerdere boeken.

Gescheiden
tweeling
De tweelingzussen
Desiree en Stella
Vignes groeien op
in een kleine, zuidelijke, zwarte gemeenschap waar
een lichte huid
het toonbeeld van
schoonheid is. Als zestienjarigen lopen
ze samen weg naar New Orleans, maar
al snel scheiden hun wegen zich als een
van de zussen plotseling verdwijnt. Jaren later woont een van de zussen weer
in de plaats waar ze is opgegroeid, samen met haar donkere dochter. De andere zus leeft als blanke vrouw zonder
haar echtgenoot te vertellen over haar
verleden. Maar als bij toeval hun twee
dochters elkaar leren kennen, komen
de zusters weer terug in elkaars levens.
The Vanishing Half is een schitterend
boek, heel geschikt voor gebruik in de
bovenbouw havo/vwo. Het is een prima
ingang voor een discussie over de Black
Lives Matterbeweging en zal leerlingen
zeker aanspreken. Ik weet in ieder geval dat veel van mijn klas 6-leerlingen er
erg van onder de indruk waren.
■
Gerard Koster

