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Oscar van den Boogaard
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Ann De Bie
interviewt

Lees Meer!
In boekenprogramma Lees Meer! van de Openbare Bibliotheek Brugge interviewt Vrtjournaliste Ann De Bie steevast drie auteurs over hun meest recente romans. Het Brugse
Concertgebouw is zoals steeds de gastvrije locatie en boekhandel De Reyghere verloot ook
nu weer van elke roman een exemplaar onder de aanwezigen. Dit keer gaat het om
“Kindsoldaat” van Oscar van den Boogaard, “Hier” van Joke van Leeuwen en “Rafelen” van
Sanne Huysmans.
In Nederland was er bij het verschijnen van “Kindsoldaat” nogal
wat commotie omdat Oscar van den Boogaard erin laat uitschijnen
dat hij een buitenechtelijke zoon van prins Bernhard zou zijn.
“Kindsoldaat” is een deels op feiten gebaseerd epos over twee
voorname Nederlandse families op de grens met Duitsland, waarin
Van den Boogaard ook zijn eigen familiegeschiedenis verwerkte.
In het boek vallen de levens van de twee families tegen de achtergrond van de 20ste eeuw in een bepalende plooi. Nora krijgt een
innige band met de tweeling van de buren, Nol en Max, die vanaf
het begin van de Eerste Wereldoorlog elk aan een andere kant van de geschiedenis terechtkomen. Hun levens blijven echter voor altijd verstrengeld.
“Kindsoldaat” geldt nu al als het magnum opus van de 54-jarige Nederlandse schrijver die
ondertussen al jaren in België woont.
In 2015 stond Joke van Leeuwen op het podium in Hoofdbibliotheek Biekorf ter gelegenheid van Gedichtendag. Ze is echter van
vele markten thuis en schrijft naast poëzie ook proza (jeugdboeken
en romans). In 2013 won ze de prestigieuze AKO Literatuurprijs
voor haar roman “Feest van het begin”. Tijdens deze aflevering van
Lees Meer! komt ze haar nieuwe roman “Hier” voorstellen. Daarin
bewaakt Stamvader de grens. Hij voert alles volgens de regels uit.
Vreemdelingen zijn niet welkom, smokkelen is verboden, wantrouwen is zijn werk. Tot hij hulpbehoevend wordt. Dan zorgt kleindochter Kleine voor licht en
warmte. Met deze hoogst actuele thematiek plaatst Joke van Leeuwen vraagtekens bij het
begrip “grens”. Waarom trekken mensen grenzen?
Sanne Huysmans leverde met “Rafelen” haar debuut af. De relatie
van Clara Badisco loopt op de klippen. Haar lief vraagt dertig dagen
bedenktijd en dat doet veel oude vragen en twijfels terugkomen bij
Clara. Het wordt een maand van slingeren tussen hopen en verstoten, tussen rouwen of houden van die ene man. Na dertig dagen
mijmeren staat ze ongemerkt ergens anders en kan het leven weer
aanvangen. Een reeks toevallige gebeurtenissen brengt Clara in het
kantoor van professor Herman Ides, hoofd van het fysicadepartement. Hij geeft haar een onverwachte opdracht en ze duikt onder in zijn wereld.
In haar debuut laat Sanne Huysmans filosofie en wetenschap hand in hand gaan. In die zin
brengt ze met “Rafelen” een ode aan grote denkers en schrijvers.

