Citaten van lezers
THUISLAND – Rita Knijff-Pot
“Volop genoten van het fantastische boek. Wat een geweldige stijl en een waardevol
verhaal.”
“Wow… boek uit! Prachtig. Wat zit hier een mooie film in: Berlijn – Leeuwarden – Sydney.”
“Niet alleen de oorlog en de emigratie, maar ook de geheimen in de families... Dit is een
boek voor een groot publiek!”
“Zo mooi geschreven! Het spannendst vond ik de vlucht van Else uit Berlijn, maar ook het
verhaal van Marie en het Hollandse verhaal van Dieuwke en Fenna, de verhouding van
moeders en dochters bij allebei, zo bijzonder. Sowieso het verhaal over de 2e wereldoorlog
en wat het met de gewone mens doet, en daarbij hun toekomst in Australië wat uiteindelijk
niet bracht wat ze ervan verwacht hadden. Zo bijzonder! Gefeliciteerd met dit prachtige
boek, dat er ook zo mooi uitziet.”
“Heel aangrijpend en spannend. Daar heb je heel wat voorwerk voor moeten doen! Een
compleet tijdsdocument. Het switchen tussen de beide verhaallijnen heeft iets aantrekkelijks
en het gemeenschappelijk thema van de twee vaderlanden maakt het natuurlijk goed te
combineren. Bedankt !!!”
“Het boek besteld bij de boekhandel, niet wetende dat het 467 pagina's dik was... maar
eenmaal begonnen, direct gegrepen door de verhalen en aan een stuk uitgelezen. Mooi
boek met bijzondere verhalen. Dank daarvoor.”
“Al snel helemaal in de ban van het boek. Wat een voorstudie moet dat geweest zijn en dat
allemaal zo prachtig met de roman verweven. De stamboom was erg handig. Het boek
verfilmen zou geen slecht idee zijn.”
“Mooi, interessant, spannend!!!”
“Je wil doorlezen, hoe gaat het verder. Het deed me denken aan het boek van Philippe Sands
'De Rattenlijn'. De spanning, de documentatie.”
“Dit boek is een van de mooiste films die ik nooit heb gezien.”
“De openingszin van het boek intrigeerde mij. Ik las de tweede en derde zin en daarna het
hele boek in drie dagen uit. Meeslepend verhaal, fijne korte hoofdstukken zonder
aanduiding die de voortgang verhinderen, interessante onderwerpen. WOII en emigratie.”
“Een grootse prestatie, lekker leesbaar, en ook nog met voldoende spanning tot het eind.
Een mooi einde dat het verhaal niet gekunsteld of versneld afrondt.“

