
Boeken van Marion Bloem 

A = audioboek 

T = brailleboek 

U kunt de gewenste boeken aanvragen bij Bibliotheekservice Passend Lezen op de 

voor u gebruikelijke wijze. Het emailadres voor het aanvragen van boeken is 

klanten@passendlezen.nl en het telefoonnummer is 070 33 81 500. 

Als je man verandert : Wat gebeurt er met een relatie als de man prostaatkanker 

krijgt?  (geschreven samen met Paul Kil) 

In Als je man verandert wordt op indringende en persoonlijke wijze beschreven wat 

de partner van de patiënt meemaakt vanaf het moment dat de arts de diagnose van 

prostaatkanker stelt. Schrijfster Marion Bloem interviewde partners van 

prostaatkankerpatiënten, die in de meeste gevallen voor het eerst die ervaringen met 

een lotgenoot deelden. A425215 

Games voor girls 

Tussen drie ambitieuze meisjes groeit een hechte vriendschap. 

A357359 

Geen gewoon Indisch meisje 

De zusjes Sonja en Zon zijn in vele opzichten elkaars tegenpolen. Vooral de manier 

waarop ze met hun afkomst omgaan. Sonja is aangepast aan Holland en wil dan ook 

niet herinnerd worden aan haar Indische afkomst. Zon daarentegen droomt weg bij 

verhalen van haar vader over vroeger. In Geen gewoon Indisch meisje laat Marion 

Bloem de spanningen zien tussen de Indische thuisomgeving en de Hollandse 

buitenwereld. Maar vooral heeft Marion Bloem met deze roman een krachtige stem 

gegeven aan de tweede generatie Indische Nederlanders.A128909 T24210 - 6 

banden 

Haar goede hand ; roman over mijn moeder 

Een vrouw, die in 1950 met haar familie van Indonesië naar Nederland repatrieerde, 

blikt terug op haar leven en dat van haar hoogbejaarde moeder. A446686 T306525 - 

15 banden 

De honden van Slipi 

Een jonge Indische vrouw reist met haar man en kind naar Indonesië om familieleden 

van haar ouders op te zoeken. Het wordt een ontmoeting met het moderne Indonesië 

waar geen plaats voor nostalgische herinneringen. A139060  T71344 - 4 

banden 

 

 

 



Lange reizen, korte liefdes 

Levi, 'een jonge vrouw die mannen wisselt als schoenen', ontmoet na vele jaren haar 

jeugdliefde Ewald. Het enige dat hen blijkt te binden, zijn de herinneringen die ze 

samen hebben. Door Ewald denkt Levi ook terug aan de andere mannen die in haar 

leven een belangrijke rol hebben gespeeld: Iz, Vos en Len. Ze heeft nooit voor één 

van de drie kunnen kiezen. Alleen of met de door haar beminde mannen heeft Levi 

vele reizen gemaakt: in Azië, in Europa, in Amerika. Als ze wat ze tijdens deze reizen 

heeft meegemaakt eens onder elkaar zette, zou dát haar iets leren over de gekte van 

het beminnen? Is liefde slechts een reflectie van Levi zelf, of is het meer? A133825 

T26233 - 7 banden 

De leugen van de kaketoe 

De leugen van de kaketoe vertelt het verhaal van vier generaties vrouwen in een 

lange brief van hoofdpersoon Melanie Fleur aan haar grootmoeder. Aan haar kan ze 

de geheimen van haar leven toevertrouwen omdat ze zeker weet dat haar 

grootmoeder ze niet zal onthouden. Marion Bloem construeert Melanies 

geschiedenis en identiteit uit fragmenten van de levens van de grootmoeder, de 

moeder, de tantes en andere vrouwen uit haar jeugd. Bijvoorbeeld oma, het kind van 

een Pruisisch soldaat in Atjeh en een Javaanse dienstbode. A140694 T26875 - 8 

banden 

Lust en liefde 

De relatie tussen een man en een vrouw die de 60 gepasseerd zijn, vanuit hun 

beider perspectief verteld. A442092   

T297903 -22 banden 

Meer dan mannelijk 

Een jongen raakt op jonge leeftijd gebiologeerd door de acht jaar oudere Etna. Zij is 

een Amsterdamse met Italiaanse ouders, en de vriendin van zijn neef. Etna doet de 

seksualiteit in hem ontwaken en ontpopt zich al direct als de liefde van zijn leven. Hij 

is totaal door haar geobsedeerd en geen van de vrouwen met wie hij in de loop van 

zijn leven de meest gepassioneerde affaires beleeft, kan zich met haar meten. 

A429816 

Een meisje van honderd 

Een meisje van honderd vertelt het levensverhaal van Moemie, een meisje dat 

dingen ziet die anderen ontgaan. Dat is haar gave en haar noodlot. Moemie verliest 

haar ouders en familie door de rituele zelfmoord van het vorstenhuis op Bali in 1906. 

De rest van haar leven is ze op zoek naar iets of iemand die het gemis van haar 

verwanten kan opvullen. Ze wordt opgenomen in een gezin dat haar helderziendheid 

nodig heeft om geesten uit hun huis te verjagen. A434448 T270574 - 29 banden 

 

 

 



Meisjes vechten niet 

Een bonte verzameling Indische familieleden van de vertelster bevolkt deze novelle. 

Het belangrijkste personage is tante Jossa, een gehandicapte vrouw met een 

blijmoedig karakter. Met veel omwegen, waarbij andere familieleden een rol spelen, 

vertelt de schrijfster over de tragische liefdesgeschiedenis van tante Jossa. A 135877 

Mooie meisjesmond 

In Mooie meisjesmond worden de kleine en grotere misverstanden belicht die kunnen 

voortkomen uit verschillen in sociale en culturele achtergrond. Dit buitengewoon rijke 

en sensitieve boek geeft bovendien een indringend, zeer gevoelig beeld van de 

schermutselingen van een jong meisje in de jaren zestig met seksualiteit. De 

zestienjarige Milly Roos leert verschillende vormen van intimiteit onderscheiden en 

verliest haar onschuld.  A145752 T27786 - 6 banden 

Muggen mensen olifanten : reizen door een veranderende wereld 

Muggen mensen olifanten, haar eerste echte reisboek, voert Marion Bloem de lezer 

in een wervelende stroom van verhalen mee naar Bali en Bolivia, naar Australische 

woestijnen en moerassen op Nieuw-Guinea, naar Afrika, Japan en de Verenigde 

Staten. Alle vijf de continenten komen uitgebreid aan bod. Overal ter wereld ontmoet 

zij mensen met wie een persoonlijk contact ontstaat. De vaak ontroerende en 

hartverscheurende verhalen die zij te horen krijgt roepen weer allerlei herinneringen 

op: gebeurtenissen uit haar jeugd, liefdesgeschiedenissen, familieverhalen. A143249  

T27234 - 14 banden 

Rio : novelle 

De reis die een jonge vrouw maakt naar Brazilië, wordt een speurtocht naar haar 

verleden. A134500 

De smaak van het onbekende : novelle 

Een Surinaamse vrouw kookt al filosoferend een diner voor een groep mensen die 

net als zij bij de kunsten betrokken zijn. A143619 T28238 - 2 banden 

De V van Venus 

Als een schrijfster spoorloos verdwijnt, is het de taak van haar uitgeefster om van alle 

geordende nagelaten tekstfragmenten een samenhangende roman te schrijven. 

A403181 

Vaders van betekenis 

Op de schouders van een jonge Indische vrouw, schrijfster van beroep, drukt al sinds 

haar prille jeugd haar vaders telkens weer terugkerende verzoek om een boek te 

schrijven over hem en haar ooms, ofte wel de geschiedenis van de Indo. Na de dood 

van haar lievelingsoom (Tjok) brengt haar vader haar een plastic supermarkttasje 

met daarin, zoals hij zegt: 'de erfenis van oom Tjok.' A136749 T71345 - 9 

banden 

 



Ver van de familie 

Een in Amerika wonende jonge Indische vrouw, keert naar Nederland terug om er op 

zoek te gaan naar de waarheid over haar verleden. 

A147272  T71346 - 9 banden 

Vervlochten grenzen 

Een 17-jarig meisje verlaat Jakarta om in Nederland te gaan studeren, trekt in bij 

haar oude Indische opa en oma en reconstrueert haar familiegeschiedenis. A421739 

-T243390 

Vliegers onder het matras 

De elf verhalen in deze bundel hebben eigenlijk alle hetzelfde thema: Geen gewoon 

Indisch meisje. Het gevoelige, Indisch-Nederlandse meisje dat zo goed is op school 

en al zo heel jong weet dat ze schrijfster zal worden. De verhalen zijn met elkaar 

verbonden door gemeenschappelijke thema's zoals onvervuld verlangen, de 

onmogelijke, onbeantwoorde of onbereikbare liefde, het vluchten in de fantasie, de 

taboes rond onschuld en ontluikende sensualiteit en de koestering van geheime 

verlangens. A137460 T72603 – 8 banden 

Voor altijd moeder 

Vier verhalen, afgewisseld door drie gedichten. Niet alleen moederschap is het 

thema, dit ego-document bevat vooral de ervaringen van de bekende schrijfster 

Marion Bloem (1952) en haar partner, de medicus Ivan Wolffers, met hun zoon(tje) 

Kaja, ruim dertig jaar geleden. Omdat hij met een vergroot hart werd geboren, 

onderging hij, begeleid door zijn ouders, een reeks medische behandelingen. 

A358731 

 

Jeugdboeken van Marion Bloem 

De droom van de magere tijger 

Na haar terugkeer naar Indonesië als volwassen vrouw hoort Cindy haar ware 

levensgeschiedenis. Vanaf ca. 12 jaar. A145634  

Matabia, of Een lange donkere nacht 

Als Sylvia voor het eerst op haar broertje en zusje moet passen, is het zo stil en 

donker in huis dat ze allemaal nare gedachten krijgt. Bijvoorbeeld hoe moeilijk het 

soms is om als Indisch meisje in Nederland te wonen. Vanaf ca.10 jaar. A408757 

T73293 - 4 banden 

 

Waar schuil je als het regent 

Een meisje uit de 6e klas basisschool ondervindt veel problemen thuis bij haar 

ouders, die gescheiden zijn. Vanaf ca. 13 jaar. A116937 


