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Wilma Veen
Uitgeverij Medema, 201 1'
Gebonden, € 14,95
ISBN 9789063s36381
geven aan jezelf of een ander! Voor

hoogzwangere Nora haar ongeboren

meér informatie over het werk van
Wilma' Vèen : www.wilmaveen. nl

kind verliest. Het gezicht van Nora is'
door het ongeval blijvend verminkt.
Na de begrafenis van hun zoontje
Ralf gaat het lrergafwaarts met Nora.
Ze zoekt gerechtigheid en zint op
wraak. Via interviews in de media en
een eigen welrsite probee rt ze medestanders te krijgen'om haar zaakte
bepleiten en de rechter te bewegen
tot een zware straf voor de jonge
automobilist die het ongeluk verootzaakte. f ob verwerkt zijnverdriet
anders, hij stort zichop het schilderen. Hij begint aan een groot doek ter
ndgedachtenis aan Ralf. Nora heeft
geen enkele belangstelling meer voor
het werk van }ob en langzaam sluipt
,d.e verwijdering in hun relatie. Iob
verliest niet alleen zljnkind maar ook
zitrtt' wouw. Nura verwaarloost zichzel,f en haar boekhoudbedrijfie en oP
den duur verliest zehaat klanten .7 e
zak<tsteeds dieper weg in een depres-

Nmmr
Lisette van de Heg
flitgeverij Plateau Barneveld, 20 1 1
Paperba.ck, 316

pagina\, €18,90

/sBN 97590s80406s7
"Het restaurant is slechts een omlijs-

Beeldend kunstenaar Wilm'a Veen
maakte een (geschenk-)boek vol
poëzie, schildertien en illustraties
mêt het thema liefde als'levenskunst.
Door de veelheid van kleuren, teksten en illustraties laat het boek zich
niet zomaar in een paar regels vangen. Eigenlijk moeqe dit b"oek vasthouden en bekijken en beleven. Er
valt veel te ontdekken. De door Veen
vervaardigde en afgebeelde harten
,in lallerlei diepe, sprekende kleuren
lopen als een rode draad door het

boek. Zelaat zichhierbij inspireren door de Bijbelse liefde. Naast I
Korinthe 13, Hooglied 1 en 2:verwiist
ze naar de Bijbelse bron van de uitspraak'Het is beter te geven dan te
ontvangen (Handeling 20:35). Tussendoor schrijft Van Veen poëzie en
experimenteert ze mettypografie; het
gebruik van verschillende lettertypen
zorgfervoor dat de teksten extra
kraóht krijgen. Pracht ige zwart-wit
illustraties onderbreken de explosie
van kleurige en vrolijke afbeeldingen.
Dit is een erg leuk boek om cadeau te

begint zich zelf te verwonden en
Iaat niemand toe in haar radeloze
verdriet om Ralf. Door het uitwissen
van alle sporen die aan haar zoorftje
herinneren hoopt ze hem uit haar
geheugen te wissen . Zeverft drie
lagen witte verf over de muurschildering in zijn babykamer en gooit
alle bóyspullen weg; Het maakt
sie,

ting van ons gelukl' De openingszin

van'Noor' doet in niets verrnoeden
I

welk drama zíchenkele ogenblik-beeldend

ken later in het leven van
kunstenaar Job en zijnvrouw Noor af
zal spelen. Een dronken automobilist

veroorzaakt een ongeval waarbij cle

ling verdweíen is. De zoektocht naar
Nora eindigt op een onverwachte

,

{

' haar alleen wanhopiger. Regelmatig
loop t ze langs het [uis van áe dader
erl fantaseert over wraak. Nora voelt
zichintens eenzaam omdat Iob niet
, meegaat in haar wraakgevoelen s. Ze
liikt de grip op de realiteit te verliezen
. Tijdens een korte vakantie lijkt er

wat toenadering tussett Nora en |ob
te l<turten, toI zt: ()l) eetl tlng pkrtsc'-

plek.

'Noor' is geschreven vanuit een wisselend perspectief. Achtereenvolgens
komen lob en Nora aan het woord
en vertellen steeds een stukje van
het verhaal. Het is erg boeiend om te
Iezenhoe Job en Nora door een vêr'
schillende bril naar dezelfde dingen
kijken. Door dit wisselend perspectief
leer je hen beiden kennen en begrijpen. 'Noor' is ook €€Íl v€rslag van
een rouwproces dat heel veischillend
beleefd wordt. "Niemand kan zich

voorbereiden op zware tegenslagen;
niemand kan oefenen of voorspellen
hoe je reageert als het ergst denkbare
je overkomt", vertelt de omslag van
het boek. Job zoekthet licht en Nora
zoekt gerechtigheid. Lisette van de
Heg (1983) won in2010 met haar
debuut'Mara' de Publieksprijs voor
het Christelijke boek. Zswel 'Mard
als 'No or' zijnvan harte aanbevolen!
*&*&msxs trfiftftrËf rmcëË$ mem
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waarin hij slaapt; hrj zouhet ruisen
horen van kaf dat opstuift als een aaibaar woord.
Bijzonder dat ook |udas, Pilatus en
Barabbas een plaats kregen in deze

bundel. Een aansprekend slot van
'Emm4usgangers': verlicht uw pad, er
staat een kandel aar.Ik ken uw naam,
uw schuld en niettemin heb Ik u lief.
Ik ben uw nieuw begin.
Rikker t Zutderveld (I9 47) is zanger
en dichter. Van zijrnhand verschenen meerdere gedichtenbundels. De
omslag en vormgeving van Adam
zaait radtjzen is van Steven van der
Gauw.
ii
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13,50

rsBM 97894600s0107
Van Rikker tZuiderveld verscheen
een nieuwe dichtbundel met 40 sonnetten, l$-regelige gedichten, getiteld
Adam zaait radíjzert' De dichter
begint de sonnettenreeks over Bijbelse personen met Adam en eindigt
met fohannes, wanneer hij op Patmos
is. Zuiclerveld zoekt bij deze Bijbelse
pcrsonf'n nililr ()vcrccttkottrstclt ttrct
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Rikkert Zuiderveld
Uitgeverij Brandaan B;arneveld, 20
Paperback, 50 pagina's,

mensen van nu. 'Veel van hun dromen, angsten en vrag en zljn niet veel
anders dan de onze" aldus de omslag
van de bundel. Deze poëziekun je
niet even Iezen en weer wegle$gen,
hier moet je echt voor gaan zitten,
Iezenen herlezen. Het sonnet'Rutlt'
begint als volgï: Stilaan, doe kousenvoets. Dat hij niet hoort hoe zacht
mijn mantel fluistert langs het koren
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