
2

xxxxxxx    xxxxxxx

‘Vaak lig ik uren 
wakker. Hoe moet 

het verder?’
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Voor de Muur er stond
EVENEMENT

Gratis regenwulpen

BOEKENQUIZ

Doe mee en maak kans op Gouden jaren
Journaliste Annegreet van Bergen schetst in Gouden jaren (Uitg. Atlas Contact, €19,99) 
door middel van anekdotes, observaties, onderzoek en cijfers hoe het dagelijks leven na de 
Tweede Wereldoorlog in één generatie onvoorstelbaar veranderde. Van eten, wonen en 
huishouden tot school, werk en mobiliteit. Het doet je beseffen hoe betrekkelijk de  huidige 
economische malaise is.
U maakt vijf keer kans op Gouden jaren als u de volgende vraag goed beantwoordt.
Hoeveel procent van de Nederlandse huishoudens had in 1957 een koelkast?

Stuur uw antwoord vóór 20 november naar Plus Magazine, Postbus 44, 3740 AA Baarn 
o.v.v. boekenquiz of ga naar www.plusonline.nl/boekenquiz. ▪

Tijdens de campagne 
Nederland leest ver-
strekt de bibliotheek 
aan haar leden in 
november gratis een 
exemplaar van Een 
vlucht regenwulpen van 
Maarten ’t Hart. Circa 
90 procent van de 1200 
bibliotheekvestigingen 
in Nederland doet mee 
aan deze actie. Met Een 
vlucht regenwulpen 
(1978) brak Maarten 
’t Hart door naar het 
grote publiek. Er zijn 
bijna anderhalf miljoen 
exemplaren van ver-
kocht en het werd in 
1981 succesvol verfilmd 
door Ate de Jong met 

Bowie. De biogra-
fie: journaliste 
Wendy Leigh inter-
viewde tientallen 
minnaars (mannen 
en vrouwen), zake-
lijke connecties, 
groupies en band-
leden van David 
Bowie voor deze 
biografie. Uitg. 
Brandt, €25.

Schlump: Roman 
van Hans Herbert 
Grimm uit 1928, 
die de draak 
steekt met het na-
tionalisme. Door 
de nazi’s verboden 
en recent heront-
dekt. Uitg. Ambo 
Anthos, €22,99.

Verborgen: 
 Marie-Jeanne van 
Hövell tot Wes-
terflier fotogra-
feerde achter de 
gevels van be-
roemde Amster-
damse grachten-
panden, die in 
hun oorspronkelij-
ke staat en sfeer behouden zijn gebleven. 
Uitg. Noord-Holland, €24,50.

Dolores Thijs is 12 jaar 
als haar vader als wes-
ters correspondent voor 
een Belgische commu-
nistische krant in Oost-
Berlijn gestationeerd 
wordt. Het gezin ver-
huist mee. Het is 1956, 
de Muur was er nog niet, 
de Koude Oorlog wel. 
Thijs maakt intensief 
kennis met het indoc-
trinerende communis-
tische regime met zijn 
totaal andere waarden 
en normen. Tegen deze 
achtergrond beschrijft 
ze in Retour Berlin 
Ostbahnhof hoe ze met 
tegenzin uit Brussel ver-
trok, zich in Oost-Berlijn 

in de hoofdrol Jeroen 
Krabbé. Tijdens de cam-
pagne Nederland leest 
zijn er diverse activitei-
ten in heel Nederland, 
waarbij het boek van 
’t Hart centraal staat. 
Voor meer informatie:  
www.nederlandleest.nl

ondanks een dreigende 
sfeer thuis ging voelen 
en vervolgens drie jaar 
later met heimwee weer 
uit Berlijn vertrok.  
Uitg. Marmer, €19,95.
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 ‘Mijn derde Berlijnse misdaadroman is klaar, dus het 
boek is uit de pen, kun je zeggen. De inhoud van 
een thriller is altijd moeilijk te omschrijven, maar 

in ieder geval speelt De huisgenoot zich af in de Duitse poli-
tiek. Florian von Bismark staat op de nominatie om minister 
van justitie te worden. Hij is ambitieus, en toch sociaal: op 
een ijskoude winteravond neemt hij een dakloze jongen in 
huis, die zijn chauffeur wordt. Aanvankelijk lijkt niets zijn 
succes in de weg te staan, maar opeens doemt de ene bedrei-
ging na de andere op. Florian moet tot het uiterste gaan om 
overeind te blijven. Bereikt hij zijn doel of gaat hij ten onder?
Berlijn, waar ik nu al tien jaar woon, is opnieuw het decor 
van het verhaal en 
ook met het politieke 
milieu ben ik ver-
trouwd. Misschien 
heb ik daarom weer 
met zoveel plezier dit 
nieuwe boek geschre-
ven; het is eerder een soort verslaving dan discipline. 
Ik schrijf elke dag vanaf een uur of 9 tot een uur of 2, zon-
der pauze. Daarna doe ik iets anders, maar het hoofd werkt 
 natuurlijk gewoon door. Vaak lig ik ’s nachts uren wakker. 

Hoe gaat het verder, wat is geloof-
waardig en toch spannend? Soms 

realiseer ik me met schrik dat een 
bepaalde verhaallijn helemaal 

niet klopt, bijvoorbeeld wat 
het tijdpad betreft. Dat moet 
anders – maar hoe? – en 
stort mijn hele thriller-
kaartenhuis dan niet in 
elkaar? Torenhoge stress. 
Maar gelukkig is de oplos-
sing meestal verrassend 
snel gevonden, bij dag-
licht en met koffie onder 

hand bereik.”

De huisgenoot ligt vanaf  
24 november in de winkel  

(uitg. De Geus, €17,50).

Wat zit er in de pen van… 
Marjolijn Uitzinger

win!
Doe mee 
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Nieuw in de boekwinkel ‘Televisie is de vijand  
van het lezen.’  

Auteur: Jan Blokker (1927-2010) 


