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WINTERZON: 
Leesclub 12-12-2011 

 

Geen legal thriller dit keer, zelfs helemaal geen thriller - er komt geen advocaat, 
rechter of moord voor in dit verhaal - want, in navolging van vele Engelstalige 
schrijvers, waagt Grisham zich nu ook eens aan een 'kerstboek'. Luther en Nora 
Krank en hun dochter Blair zijn een typische doorsnee Amerikaanse familie uit 
een typisch Amerikaanse doorsnee buitenwijk. En ieder jaar vieren ze een typisch 
Amerikaanse doorsnee kerst. Maar dit jaar zit dochter Blair in het buitenland, dus 
besluiten Luther en Nora Kerstmis over te slaan en een cruise naar het Caribische 
gebied te maken. Geen Frosty (sneeuwpop) op het dak, geen kerstboom, geen 
kerstdiner, geen cadeaus, maar lekker weg. Dat klinkt simpel, maar is het niet. 
Want hun vrienden en buurtgenoten horen het subversieve plan vol afgrijzen aan 
en doen alle mogelijke moeite om ze van het onzalige plan af te helpen. Zal het 
de Kranks lukken om Kerstmis over te slaan? 'Skipping Christmas' (de 
Amerikaanse titel is veel toepasselijker) is een luchtig, vlot geschreven, sfeervol 
en humoristisch kerstverhaal dat op een milde manier de draak steekt met alle 
Amerikaanse kerstrituelen. Een aantrekkelijk kerstboek voor een groot publiek.… 

 
 

 

 

Naam: John Grisham 
 

Geboren:  8 februari 1955 in Jonesboro, Arkansas Amerika 
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Biografie 

Grisham is het tweede kind uit een gezin met vijf kinderen. Zijn ouders waren gematigde 
Southern Baptists. Zijn vader was bouwvakker en katoenkweker. Na veelvuldig verhuisd te zijn, 
vestigde de familie zich in 1967 in het kleine stadje Southaven in Mississippi. Daartoe door zijn 
moeder aangemoedigd, was de jonge Grisham een fervent lezer die vooral beïnvloed werd door 
het werk van John Steinbeck, waarvan hij met name de heldere schrijfstijl bewonderde. In 1977, 
behaalde Grisham zijn B.Sc. titel in accountancy van Mississippi State University. Tijdens zijn 
studie begon Grisham een dagboek bij te houden, iets dat later hielp bij zijn creatieve 
activiteiten. Na het behalen van de J.D. titel aan de juridische faculteit (School of Law) van de 
University of Mississippi, in 1981, werkte Grisham bijna tien jaar als jurist in Southaven. Tijdens 
deze periode verloor hij zijn interesse in strafrecht en werd Grisham succesvol in civiel recht. 
 
In 1983 werd hij gekozen in het Huis van Afgevaardigden van de staat Mississippi, waarin hij tot 
1990 zitting had. 
 
In 1984 zag Grisham in de rechtszaal van De Soto County in Hernando de emotionele verklaring 
van een 12-jarig slachtoffer van een verkrachting. Grisham begon in zijn vrije tijd aan een roman 
te werken, waarin hij beschreef wat er gebeurd zou zijn als de vader van het meisje haar 
aanvallers vermoord zou hebben. Hij werkte drie jaar aan A Time to Kill en voltooide het in 1987. 
In eerste instantie werd het door verschillende uitgevers afgewezen, maar uiteindelijk werd het 
gekocht door Wynwood Press, dat een bescheiden 5000 stuks laat drukken; in juni 1988 
verschijnt de roman. Het boek verschijnt in 1993 in de Nederlandse vertaling als De jury. 
 
Direct nadat Grisham A Time to Kill voltooid heeft, begint hij aan zijn tweede roman, het verhaal 
van een jonge advocaat die in dienst treedt bij een ogenschijnlijk perfect advocatenkantoor, dat 
dat niet bleek te zijn. Deze roman, The Firm, werd in 1991 een bestseller en verscheen datzelfde 
jaar in het Nederlands onder de titel Advocaat van de Duivel. Grisham bleef minstens een roman 
per jaar schrijven, de meeste werden populaire bestsellers. Vanaf A Painted House (Nederlandse 
vertaling: De Erfpachters) verandert hij de focus van zijn romans van recht naar het leven in de 
zuidelijke staten van de VS. 
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Publishers Weekly verklaarde Grisham tot "de best verkopende schrijver van de jaren 90". 
 
In 1996, keerde Grisham kortstondig terug naar zijn oude vakgebied en verdedigde een familie 
van een man die omkwam bij een spoorwegongeluk. 
 
De bibliotheek van de Mississippi State University, afdeling Manuscripten, houdt de "John 
Grisham Papers" bij, een archief van materialen die geschreven zijn tijdens zijn periode als 
afgevaardigde van de staat Mississippi en gerelateerd aan zijn schrijfwerk. 
 
Grisham heeft al zijn hele leven een passie voor honkbal, wat naar voren komt in A painted 
house en zijn werk voor de Little League in zowel Oxford (Mississippi) als Charlottesville 
(Virginia). Hij heeft zich ook ingezet voor zijn kerk, als zendeling in Brazilië. Grisham beschrijft 
zichzelf als gematigd baptist. Hij woont, met zijn vrouw Renée (geboren Jones) en hun twee 
kinderen, Ty en Shea, de helft van de tijd in een Victoriaans huis op een boerderij bij Oxford, en 
de andere helft van de tijd op een plantage bij Charlotteville. 
 
John Grisham is een neef in de zestiende graad van voormalige Amerikaanse president Bill 
Clinton. 
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