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Het nachtkastje van advocaat Yvonne Nijhuis ligt (te) vol met boeken. Boeken 
die ze al heeft gelezen, nog ‘moet’ lezen en boeken ter inspiratie, waarbij een 
alinea of hoofdstuk lezen per dag al prima is.
 

de straten van een Algerijns kuststadje. 
Mensen krijgen builen, krampen en he-
vige koortsaanvallen. Genezing is niet 
mogelijk. Het enige wat dokter Bernard 
Rieux kan doen om de pijn te verlichten 
is de builen opensnijden. Ook als er zo-
veel doden zijn dat de massagraven van 
Oran vol zijn, oude trams worden inge-
zet om ‘s nachts lijken naar het cremato-
rium te brengen en de verbrandings-
ovens overuren draaien, blijft hij dat 
doen. De stank is walgelijk, maar elke 
patiënt krijgt de best mogelijke zorg van 
de arts, die dag en nacht in touw is voor 
de zieken. Maar wat als de pandemie 
voorbij is, het openbare leven op gang 
komt? Als iedereen, net als de inwoners 
van Oran, feest viert? Steekt het virus 
dan weer de kop op en begint alle ellen-
de opnieuw?
Alles wat we nu meemaken komt voor 
in De pest − behalve wellicht de ‘test-
straten’ en het niet te onderschatten ef-
fect van social media, dat bijvoorbeeld 
maakt dat niets ongezien blijft en ons 
land zeventien miljoen ‘virologen’ en an-
dere deskundigen rijker is geworden.

A
ls een schrijver mij eenmaal 
pakt, ben ik verkocht en ge-
neigd alles van hem/haar te le-
zen. Je kunt me bijvoorbeeld 
gerust een ‘Irvin D. Yalom-

adept’ noemen, met Nietzsches tranen 
als absolute favoriet. Paulo Coelho mag 
ook niet onbenoemd blijven. Wie hem 
nog niet kent, moet maar eens beginnen 
met De alchemist.
Hier wil ik als eerste Kleine Bij van Chris 
Cleave in de schijnwerper zetten. Het is 
het levensverhaal van Kleine Bij, een 
zestienjarig, beetje naïef, lief, dapper 
meisje dat voor het geweld uit Nigeria 
vlucht. En van een 32-jarige vrouw, 
moeder, minnares, later ook weduwe, 
Sarah. En van haar zoontje, een peuter 
die door het leven gaat als Batman.
Toen Kleine Bij nog in Nigeria woonde, 
ontmoetten zij en haar zus een Brits 
echtpaar (Sarah en Andrew) dat daar op 
vakantie was om hun huwelijk te red-
den. De gebeurtenissen op een Nigeri-
aans strand zouden hun levens voor al-
tijd veranderen. Een geweldig mooie 
roman, die de radeloosheid van vluchte-

lingen belicht en het onvoorstelbare on-
begrip van mensen die geen weet heb-
ben van de wereld en het geweld dat 
vluchtelingen achterlaten.
Yoga als levenskunst van B.K.S. lyengar is 
niet om in één ruk uit te lezen, maar om 
bij de hand te hebben en af en toe uit te 
putten. De yogabeoefening heeft mij wel 
gepakt, waarschijnlijk als antidotum 
voor de commercie/zakelijkheid die de 
advocatuur in zich heeft. Iyengar was 
een van ‘s werelds beste yogaleraren. 
Zijn verfijning van yoga is tot in alle uit-
hoeken van de wereld verspreid. Yoga 
integreert in zijn visie alle aspecten van 
leven en is niet louter asana’s doen. De 
‘yogareis’ (het achtvoudige pad) leidt 
ons van het lichaam via de geest en de 
intelligentie uiteindelijk naar het cen-
trum van ons wezen, de ziel (samadhi). 
Voor de goede orde, dit heb ik (nog) niet 
bereikt.☺
De pest van Albert Camus beschouw ik 
als een must-read in deze tijden. We 
denken dat de coronatijd uniek is voor 
de mensheid, maar dat is natuurlijk niet 
zo. Het boek begint met dode ratten in 
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