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Gerda Ronhaar is terug en dit keer met

Als God je helpt groeien, verander je, maar

Er staan nogal wat merkwaardige verhalen

een roman, en dat schept verwachtingen.

je blijft altijd jezelf. God is bezig Zijn mees-

in de Bijbel. Ze druisen in tegen onze wet-

Maar helaas. Wat een tegenvaller. Dit

terwerk in jou te voltooien: je wordt daar-

geving en rechtsorde, tegen onze normen

vreemde en vergezochte verhaal past

door de beste versie van jezelf, zoals je ooit

en waarden. Verhalen over gewelddadige

helemaal niet bij de Gerda zoals we haar

bent bedoeld. Dat is kort samengevat de

handelingen, over seksuele uitspattingen,

hebben leren kennen. De vertrouwde

boodschap van John Ortberg in zijn nieuw-

enzovoort. De auteur zoekt naar een uit-

Gerard Kelly; De

humor en jeu is ver te zoeken. Het enige

ste boek Meesterwerk. In een prettig lees-

leg waarmee we in onze tijd uit de voeten

jongen die van regen

pluspunt is dat het ondanks het slechte

bare stijl en met talloze voorbeelden gaat

kunnen. Dat betekent niet dat hij alles

hield ••••

plot boeit en dwingt door te lezen. Maar

Ortberg de diepte in, want zijn pastoraat

gladstrijkt. Wel probeert hij steeds een

Een boeiend verhaal en

daar houdt het ook op. Gelukkig is er wel

is niet oppervlakkig. Schema’s of vragen-

hedendaagse boodschap te ontdekken. De

zeker de moeite waard!

weer een nieuwe deel van De Duiventil

lijstjes verduidelijken de tekst. Geen boek

ene keer is hij in zijn verklaring overtuigen-

(RH)

in de maak. Iets om naar uit te kijken.

dat je in een avond uit hebt, want leren om

der dan de andere keer. Hoe dan ook een

En nu maar hopen dat de schrijfster haar

Gods beste versie van jou te worden, is een

verrassend boek. Een mooi aanknopings-

oude stijl weer weet te hervinden. (DH)

- boeiend - proces. (PM)

punt voor gezamenlijk lezen. (JDW)
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Een absolute aanrader.
(JV)
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wendingen die je aan-
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Kinderboek

dacht vasthouden. (HT)

Hannie wordt opgesloten in Villa Bethel.

Mooi boek dat verhaalt over de Engelse

Sam kan alles heel goed en hij houdt de

Daarmee begint het boek van Kok. Ze woont

koning Henry VIII en zijn beruchte

dingen die hij kan keurig bij op een lange

er nog maar net als er een nieuwkomer arri-

geschiedenis met 6 echtgenotes. Van twee

lijst. Wat niet op de lijst staat, maar waar

Unlimited ••

veert: Duitser Günther Schlossherr-Brüler.

scheidde hij en twee liet hij er onthoofden.

hij wel in uitblinkt… boos worden. Dan

Het verhaal is voorspel-

Zijn komst naar Villa Bethel maakt veel los

Het boek vertelt over Kate Howard, de

vergeet hij alles om zich heen en wordt-ie

baar en niet echt span-

bij Hannie en de andere bewoners, die heftig

vierde echtgenoot die eindigde op het scha-

een heuse tijger. Dan komt hij bij de blits-

nend. (AvGt)

protesteren als de Duitser ’s nachts piano

vot. Ook de scheiding tussen kerk en staat

kikkerclub... Als moeder van twee jonge-

speelt. Verboden liefde, oorlogstrauma, oud

komt aan de orde. Waar de scheidslijn ligt

tjes is zo’n tijgerkind mij niet onbekend.

worden. Zomaar enkele thema’s uit het

tussen werkelijkheid en fictie, is mij niet

Hopelijk beklijven de verhalen, zodat wij

boek. De verbindende en verzoenende factor

helemaal duidelijk, maar dat geeft niet.

ook vaker blitse kikkers zien in plaats

is klassieke muziek. Het boek lees je in één

Prima geschreven voor een paar uur ver-

van boze tijgers. Aan de verhalen zal

dag uit, maar je denkt er vervolgens een

maak. (AvM)

het niet liggen: ze staan boordevol coole

christenen! (HT)

Het zijn de onverwachte
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week over na. Zulke boeken zouden vaker

woorden en stoere dingen. De jongens,

geschreven moeten worden! (AvGk)

inclusief logés, liggen in een deuk! (AvGk)
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Heden en verleden lopen door elkaar

in dit verhaal. Liv strijdt in New York

voor het schilderij dat haar overleden

man voor haar heeft gekocht. Het lijkt

te gaan om oorlogsbuit, gestolen door

de nazi’s uit Frankrijk. Liv bijt zich erin

vast, krijgt iedereen tegen zich, maar

komt uiteindelijk achter de waarheid.

Tussendoor leer je Sophie kennen, de

eigenares van het werk tijdens de oorlog.

Heel spannend boek met een verras-

sende uitkomst. Deel twee is inmiddels

verschenen, de eerste de beste vakantie

gaat hij mee in de koffer. (AvM)

•••••

weduwnaar in Amerika. Wie een span-

nend boek wil lezen, moet het niet ter

hand nemen. Wie gaandeweg meer wil

proeven van het leven voor Gods aange-

zicht in zijn grandeur en in zijn misère zal

getroffen worden door de bespiegelende

schrijfstijl van de auteur, ‘professor Crea-

tive Writing’ aan de Universiteit van Iowa.

Inmiddels in 32 talen vertaald. (JDW)

•••••
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“ ‘s Avonds kocht ik met mijn
laatste 100 Forint een pak
rijstwafels waar ik een hele
avond mee kon doen.”

Mozaïek/De Arbeiderspers

in Boedapest)

Sarah (19) studeert literatuurwetenschap in Utrecht (en tijdelijk

sarah@maandbladreveil.nl

De volgende ochtend werd ik wakker met
werkend internet. In mijn kastje vond ik een
laatste beetje oploskoffie en Marlijne stelde
voor geld voor me te pinnen. De zon scheen,
’s middags zou er vast weer cellomuziek
klinken en een maand in Boedapest was nog
steeds lang. Sommige dingen, eeuwig of tijdelijk, komen ook gewoon weer goed.

Lila

‘Hoi hoi Sarah! Hoe gaat het met jou, in Budapest zie ik? Waar kan ik je mee helpen?’ Door

een dakloze vrouw en een dominee,

Later die dag vertelden Steven en Juli dat ze
al bijna weg gingen uit Boedapest, om thuis
te werken, weer een studentenkamer te zoeken, hun scripties in te leveren. En plotseling
kwam het onvermijdelijke besef dat ook ik
binnen een maand weg ben. ‘s Avonds kocht
ik met mijn laatste 100 Forint een pak rijstwafels waar ik een hele avond mee kon doen
omdat ze zo droog waren. Van het wifi-signaal
was geen spoor te bekennen en mijn boeken
waren uitgeleend en gelezen.
Bij de buren, conservatorium-studenten,
klonk cello en gelach, en ik dacht aan som-

over geloof en scepsis. Hoofdpersonen:

Ook aan mijn pinpas kwam een eind: na drie
mislukte en gênante pogingen tot betalen met
pas, zei de blik van het kassameisje genoeg, de
‘error’ lag heus niet aan haar pinapparaat en
daar links van de toonbank was de deur. Thuis
bleek dat het niet aan mijn saldo lag, een hele
opluchting, en volledig in verwarring startte ik
een ‘chat-gesprek’ met een van de medewerkers van mijn bank. Duidelijk was dat ‘Jim’ via
enkele muisklikken mijn leeftijd, geslacht en
woonplaats kon oproepen, want zijn taalgebruik was overdreven amicaal.

en relatie, over vertrouwen en tederheid,

mige zaken die dan weer eeuwig door lijken
te gaan: burgeroorlog, klimaatopwarming of
eindeloze discussies met alleen maar verliezers. Maar ook, creativiteit, muziek, de droge
rijstwafel en liefde.

Een diepzinnige roman over ontmoeting

het al eerder genoemde haperende internet
viel het gesprek tot drie keer toe weg, maar
uiteindelijk wist Jim me te vertellen dat mijn
huidige pas verlopen was. ‘Op de deurmat
ligt een nieuwe voor je te wachten ;). Enjoy!’
Bedankt Jim, maar de deurmat lag toch echt
in Utrecht. Helaas kon hij daar ook niets op
verzinnen.

Historische roman

Aan veel dingen komt op den duur een eind:
de haperende internetverbinding bij mijn Hongaarse huisbaas is daar een goed voorbeeld
van, het spelprogramma Lingo, de perfecte
koffie van mijn Tsjechische huisgenoot, of die
ene avond met alle vrienden bij elkaar.

Eeuwig en tijdelijk

Marilynne Robinson
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