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Robert Dönnges uit Wageningen sterft op
19 februari 2020 rond halftien ’s avonds. Een 
uur eerder had hij nog op Facebook gepost 
‘Help! Bel 112!’. Robert (27) woont op dat 
moment beschermd, met 24 uurszorg. Ge-
durende de dag raakt hij steeds verwarder 
door een psychose. Een psychiater van Pro 
Persona (een ggz-instelling) komt langs en 
beslist dat hij de volgende dag een crisisop-
name zal krijgen in Ede. Roberts vader komt 
’s middags nog langs, maar gaat weg als een 
medewerker van de instelling bij zijn zoon 
op de kamer blijft. ’s Avonds belt de vader 
nog eens naar de instelling. Geen enkele me-
dewerker neemt op. Even later hoort hij dat 
zijn zoon overleden is. Roberts ouders moe-
ten een jaar wachten op summiere informa-
tie over de toedracht. Onderzoeksjournalis-
ten gaan op zoek naar antwoorden in deze 
podcast, omdat Robert veilig had moeten zijn 
in de zorginstelling waar hij woonde. Indruk-
wekkend. ◀

‘Wat voor mij het moeilijkste is, is het ge-
dacht van nooit meer alcohol. Anderen gaan 
mij saai vinden omdat ik niet 1 drankje doe, 
alles gaat veranderen. Verjaardagen of huwe-
lijken gaan anders zijn. Al mijn oude ge-
woontes wat nu gepaard gaan met alcohol 
dat ga ik nooit meer mogen doen …’, schrijft 
Chacha in december op de app IkPas. De app 
geeft op alle mogelijke manieren ondersteu-
ning in de strijd tegen alcohol. Alcohol drin-
ken is in Nederland de sociaal geaccepteerde 
vorm van afhankelijkheid dan wel verslaving. 
Maar alcohol blijkt nog slechter te zijn voor 
brein en organen dan gedacht. Daarom is het 
nieuwe advies van de Gezondheidsraad: niet 
drinken. En als je toch drinkt: 1 standaard-
glas per dag, ongeacht of je man of vrouw 
bent. Een standaardglas bier is 25 cl, minder 
dan een flesje. Wijn is 10 cl., een bodempje. 
De maand, gedoopt tot Dry January, is een 
goed moment om te stoppen met alcohol. ◀

Wat betekent het om huis en haard te moe-
ten verlaten en elders opnieuw te beginnen? 
Wat doet het met je identiteit als je plotse-
ling als vreemdeling wordt bekeken? Hoe 
vind je je weg in een nieuw land, maar voor-
al: durf je nog te dromen? 
In Wie We Zijn vertellen 25 vrouwen met een 
vluchtelingenachtergrond openhartig over 
hun reis naar Nederland, hun asielprocedure 
en hoe ze hun leven in ons land weer op-
bouwden. Ze willen niet als slachtoffer ge-
zien worden, maar als aanpakkers, schrijven 
initiatiefnemers Harry Kleine en Karin Koo-
len. 
Als fiscaal jurist op de Amsterdamse Zuidas 
voerde Kleine wervingsgesprekken met jonge 
professionals. Hij merkte dat zij steeds vaker 
een migratieachtergrond hebben. De ambitie, 
daadkracht en doorzettingsvermogen van 
vrouwelijke vluchtelingen viel hem in het 
bijzonder op. Hun verhalen inspireerden 
hem en daarom wilde hij ze graag doorgeven 
aan anderen. Zo ontstond het idee voor dit 
boek.
Van Azerbeidzjan tot Vietnam, van Afghani-
stan tot Rwanda. Journalist en cultureel an-
tropoloog Karin Koolen interviewde vrouwen 
uit veel verschillende landen. Opvallend is 

wel dat ze allemaal uit Azië, Europa en Afrika 
komen. Er zitten geen vluchtelingen van het 
Amerikaanse continent bij. Ook niet uit bij-
voorbeeld Venezuela waar veel mensen 
vluchten. Volgens de laatste cijfers van de VN 
Vluchtelingenorganisatie UNHCR  zijn er we-
reldwijd 89,3 miljoen mensen op de vlucht 
voor oorlog en geweld.
De vrouwen vertellen hoe ze de kracht von-
den om in moeilijke situaties door te gaan. 
Soms moesten ze wel tien jaar wachten op 
een verblijfsvergunning. Vaak werden hun 
diploma’s niet erkend en moesten ze op-
nieuw gaan studeren. Nu zijn ze bijvoorbeeld 
Kamerlid, hoogleraar, advocaat, filmmaker 
en stadsdichter. Hind Dekker-Abdulaziz 
vluchtte als tiener voor de oorlog in Irak 
werd gemeenteraadslid in Utrecht en is on-
langs in de Tweede Kamer gekomen. Ze is 
heel ambitieus en komt uit een ambitieuze 
familie. ‘Maar hier in Nederland ben ik altijd 
de zielige migrant. Ik wil dat de stem van 
vluchtelingen wordt gehoord. Ik speelde al 
lang met de gedachte om de politiek in te 
gaan. Nu is het moment daar.’ Het boek is 
stijlvol vormgegeven. Bewust koos Kleine,
die naast fiscaal jurist ook fotograaf is, voor 
zwart-witportretten. ◀

Het is 1935, midden in de crisisjaren én mid-
den in de Dust Bowl, de periode waarin enor-
me stofstormen met name de staat Oklahoma 
(VS) geselen. De zusjes Melissa en Kathryn 
Boile leven in armoedige omstandigheden in 
Boise City, waar de stormen het ergst razen. 
Melissa trouwt de rijke vrijgezel Henry en 
wordt zo de chique mevrouw Mayfield. Ze 
vergeet haar arme stadsgenoten niet, maar 
haar pogingen om te helpen worden niet 
door iedereen gewaardeerd. De veertienja-
rige Kathryn, geboren met een klompvoet, 
wordt door haar vader en zijn tweede vrouw 
meegenomen naar Indianapolis, waar haar 
voet geopereerd kan worden. Bovendien ont-
vluchten ze zo de hopeloosheid van Oklaho-
ma, zeer tegen de zin van Kathryn die bij 
haar grote zus wil blijven. Een helse tocht 
volgt, waarbij de gezinsleden elkaar kwijtra-
ken en zowat stikken in het stof.
Sterrenregen is het debuut van Jennifer 
Wright, schrijfster van historische verhalen. 
Met compassie en humor beschrijft ze de lot-
gevallen van de twee zussen, die behalve met 
de stormen worstelen met allerlei geloofsvra-
gen. Wie genoten heeft van Susie Finkbeiners 
En verlos ons van het stof zal ook deze roman 
zeer waarderen. Ik heb het boek in één adem 
uitgelezen. ◀

In 1819, midden in de Britse Regency-perio-
de, verhuizen de weduwe Summers en haar 
vier dochters naar Sidmouth, een schilder-
achtig plaatsje aan de kust van Devonshire. 
Om de financiële eindjes aan elkaar te kno-
pen, beginnen ze in hun zomerwoning een 
pension, Sea View. Ieder moet meehelpen, 
ook Viola, geboren met een hazenlip. Ze 
schaamt zich daar zo voor dat ze altijd een 
voile draagt en liever geen vreemde mensen 
ontmoet. Om toch bij te dragen aan het ge-
zinsinkomen, gaat ze tegen betaling mensen 
voorlezen. Zo ook de oorlogsinvalide buur-
man majoor Hutton, een stuk chagrijn. Sarah, 
Emily en Georgiana redden zich prima in de 
nieuwe situatie. Er ontbreekt echter een fa-
milielid van wie de naam niet mag worden 
uitgesproken, en de zussen hebben geen idee 
waarom.
De zussen van Sea View is het eerste deel 
van Julie Klassens nieuwe romanserie De
kust van Devonshire, en is inderdaad heerlijk 
romantisch verhaal. Klassen verstaat de 
kunst de lezer mee te nemen naar de charme 
van de Jane Austen-tijd, vol welopgevoede 
dames in mooie japonnen en goed geklede, 
galante heren. Dit begin van de serie maakt 
nieuwsgierig naar de rest: stof en losse eind-
jes genoeg. ◀
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