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EEN SOORT FAMILIE: 
Leesclub 13-03-2018 

 

Het kost een kopieermachine-vertegenwoordiger en gescheiden man met 
een jong zoontje moeite om wat van zijn leven te maken, mede door 
schuldgevoel over een gebeurtenis in zijn jeugd. 
  
Flaptekst 
 
Eind jaren tachtig, een klein dorp aan de Waddenzee. Het leven van de 
ouders van Teun staat in het teken van de grote idealen. Het gezin offert 
er alles voor op. Maar wat betekent dat voor Teun en zijn oudere broer? 
Ieder op geheel eigen wijze proberen de jongens, regelmatig doelwit van 
pesterijen, op school en op straat te overleven. Als de broer zijn ouders 
en hun idealen radicaal de rug toekeert, raakt het gezin ontwricht. Een 
soort familie is een vernuftig, aangrijpend verhaal over loyaliteit en liefde. 

  

 

Naam: Kees van Beijnum 

Geboren: 21 maart 1954, Amsterdam 
 

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

Biografie 
Kees van Beijnum (1954) bracht hij het grootste deel van zijn jeugd door in de cafés en hotels van 
zijn familie op de Amsterdamse Zeedijk. Voordat hij begin jaren negentig besloot zich aan het 
schrijven te wijden was hij werkzaam in de journalistiek. Zijn eerste boek Over het IJ (1991), een 
reconstructie van een moord, oogstte in brede kring bewondering. 'Eindelijk een eigen 
equivalent van Truman Capote's In Cold Blood,' schreef René Zwaap.  

Begin 1994 debuteerde Van Beijnum als prozaïst met de roman Hier zijn leeuwen, die werd 
genomineerd voor de Debutantenprijs en de longlist van de Libris Literatuur Prijs. Een jaar later 
publiceerde hij de semi-autobiografische roman Dichter op de Zeedijk, een succesvol boek dat 
zijn weg vond naar veel lezers en critici en werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. In 
1998 verscheen De ordening, gebaseerd op het levensverhaal van de weduwe Rost- Van 
Tonningen. In 2003 werd het boek verfilmd en genomineerd voor een Gouden Kalf.  

De oesters van Nam Kee, Van Beijnums vierde roman, verscheen in 2000. Het is een geestig, met 
vaart geschreven boek over hunkering: naar waarheid, naar liefde en vooral naar echtheid. Het 
verscheen op de longlist van de Libris Literatuur Prijs. De boekverfilming, met in de hoofdrollen 
Katja Schuurman en Egbert Jan Weber, werd een groot succes. Nadat hij overstapte van Nijgh & 
Van Ditmar naar De Bezige Bij kwam Van Beijnum in 2002 met de roman De vrouw die alles had 
in het najaar van 2004 gevolgd door Het verboden pad.  

Begin 2008 stond Van Beijnum volop in de schijnwerpers met zijn roman Paradiso, die overal 
goed werd besproken en binnen korte tijd uitgroeide tot een bestseller. Het is het verhaal van 
een man die op het punt staat zijn huwelijk te verbreken als opeens zijn vrouw onvindbaar blijkt. 
Voordat hij haar kan verlaten, moet hij haar eerst terugvinden.  

Zijn roman Een soort familie (2011) werd juichend ontvangen en genomineerd voor de AKO 
Literatuurprijs.  
In 2014 verscheen zijn tiende roman, De offers. Een boek dat onmiddellijk ontzag inboezemt.’  
In 2017 publiceerde hij Het mooie seizoen.  
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