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DE BOEKENDIEF: 
Leesclub 31-10-2011 

 

Het is het jaar 1939. Nazi-Duitsland. Het land houdt de adem in. De Dood heeft 
het nooit drukker gehad en het zal nog drukker worden.  Het leven van Liesel 
Meminger verandert op slag als ze bij het graf van haar broer een voorwerp vindt 
dat gedeeltelijk onder de sneeuw ligt bedolven. Het is Het Doodgraverhandboek, 
dat daar per ongeluk is achtergelaten.  Zo begint een liefdesaffaire met boeken 
en woorden, terwijl Liesel, met behulp van haar pleegvader, leert lezen. Al 
spoedig steelt ze boeken uit de boekverbrandingen van de nazi’s, de bibliotheek 
van de vrouw van de burgemeester, waar er ook maar boeken te vinden zijn.  
Maar dit zijn gevaarlijke tijden. Als het pleeggezin van Liesel een jood in de kelder 
verbergt, gaat er een wereld voor Liesel open, maar ook dicht… 

 
 

 

 

Naam: Markus Zusak 
 

Geboren:  23 juni 1975 in Sydney - Australië  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Markus Zusak  is een Australische schrijver. Hij is de zoon van een Oostenrijkse vader en een 
Duitse moeder. Hij is de jongste van vier kinderen. 
 
Hij begon te schrijven toen hij 16 jaar was, twee jaar later was zijn eerste manuscript af. Ook 
toen hij naar de universiteit ging, hield hij zich vooral bezig met het schrijven van verhalen. 
Markus woont nog steeds in Sydney, waar hij werkt als leraar op een middelbare school.  
 
Markus vertelt over zichzelf: 'Toen ik veertien of vijftien was had ik nog geen idee wat ik met mijn 
leven wilde. Ik wist dat ik 'iemand' wilde zijn, maar nog niet wát ik zou gaan doen. In die tijd was 
ik meer bezig met de bokspartijen die mijn oudere broer en ik in onze tuin hielden. Meestal was 
hij degene die won, en meestal kregen we op onze donder als de rest van de familie onze blauwe 
plekken ontdekte.  
 
Ik was erg geïnteresseerd in woorden, lezen en schrijven, maar in de omgeving waarin ik 
opgroeide werd die interesse nou niet bepaald gestimuleerd. Mijn vrienden vonden mijn hobby 
bijvoorbeeld maar raar.  
 
Toch realiseerde ik me al vrij snel dat er, waar ik ook kwam, overal verhalen voor het oprapen 
lagen. Of er gebeurde iets, of iemand vertelde een verhaal. Op straat, op school, thuis - overal 
zag ik verhalen. Sommige waren briljant, andere gewelddadig en sommige gingen over 
momenten waarop een van ons was uitgestegen boven zijn situatie en zichzelf. Ik verzon die 
verhalen en woonde erin. Ik zat op een krakkemikkig muurtje bij mijn school, soms alleen, soms 
met wat vrienden. Ik keek naar de wereld en wachtte, en verlangde. 
 
Op dat muurtje zat ik, en ik keek naar dat meisje met haar vriendje dat we allemaal haatten 
(omdat we hem wilden zijn). Ik keek naar de mensen die voorbijreden in auto's. En ik keek vanaf 
dat muurtje naar mijn eigen leven en bedacht hoe ik wilde dat mijn eigen verhaal eruit zou zien. 
Ik wilde een schrijver zijn. 
Ik kan me die tijd goed herinneren; het is nog niet zo lang geleden. Ik herinner me het verlangen 
en de ambitie en ik realiseer me dat er nu weer een verhaal ligt. Het gaat over hoe ik schrijver 
werd.'  
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Markus Zusak kreeg al meerdere prijzen voor zijn boeken. De boekendief is wereldwijd 
enthousiast onthaald en in Nederland bekroond met een Zilveren Zoen.  
De roman wordt in 23 landen uitgegeven. Zusak woont met zijn gezin in Sydney, Australië. 
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