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Prijspakker 
 

Ter ontspanning en vermaak hebben 
we voor u een tweede Ophaalbrug 
samengesteld. Deze keer kunt u zelfs 
prijzen pakken. Daarvoor moet u 
natuurlijk wel in actie komen. Hopelijk 
is het een peulenschil voor u. U lost de 
opdrachten op, stuurt de oplossingen 
in en wie weet wordt u vorstelijk 
beloond. 
 

Dat pakken van de prijs deed mij 
meteen denken aan een verhaaltje uit 
‘De nieuwe Sprookjes van de Lage 
Landen’. Er was eens een kreupel 
kleermakertje en dat was nogal een 
opschepperig ventje. Hij zat een keer 
laat op de avond in de herberg met een 
paar boeren te kaarten. Toen de 
boeren merkten, dat hij ze had 
beduveld, wilden zij hem een 
aframmeling geven.  
 

In zijn angst riep het kleermakertje de 
hulp in van de duivel. De duivel hielp 
hem meteen en maakte hem sterk. 
Met zijn krukken sloeg het kleermaker-
tje de boeren tegen de grond. 
 

Maar de duivel deed het natuurlijk niet 
voor niks en toen het kleermakertje 
thuiskwam, zat de duivel op hem te 
wachten. Hij wilde zijn ziel kopen. 
 

Dat was allesbehalve de bedoeling van 
het kleermakertje geweest. In een 
opwelling van angst had hij wel de hulp 
van de duivel ingeroepen, maar verder 

wilde hij er niks mee te maken hebben. 
Na lang heen en weer gepraat, zei de 
duivel: ‘Goed je ziel is weer vrij, als je 
mij een opdracht kunt geven, die ik 
niet kan volbrengen. Anders 
laat ik je nooit meer 
gaan.’ 
 
 

Het kleermakertje verzon de ene 
opdracht na de andere, maar de duivel 
kon alles. De vreemdste dingen deed 
hij. 
 
Toen de kleermaker dat zag, kreeg hij 
op zijn heupen en in zijn angst liet hij 
een harde scheet vliegen. Op hetzelfde 
moment kreeg hij een ingeving en riep: 
‘Duivel, pak ‘m!’ De duivel maakte de 
dolste sprongen, maar die opdracht 
kon hij toch niet volbrengen.  
 

En zo was het kleermakertje op het 
nippertje gered en leefde gelukkig nog 
lang. 
 

Ik hoop dat u de opdrachten met veel 
plezier kunt oplossen.  
 
Zijn ze toch verduveld moeilijk en het 
lukt niet helemaal, wees voor de duvel 
niet bang, wij komen uw ziel niet 
ophalen. 
 

Ad Driessen, voorzitter. 
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Geachte Leden, 
 

Hoewel het einde van de Covid-19-periode 
toch echt in zicht lijkt te komen, moeten we 
nog even volhouden met z’n allen. Hopelijk 
heeft u daarvoor voldoende energie en 
wilskracht. Het afdelingsbestuur vond het 
weer eens tijd voor een Ophaalbrug; de 
extra uitgave van onze nieuwsbrief De 
Brug. 
 

Was de vorige (van een jaar geleden!) 
vooral gevuld met verhalen, deze keer 
gaan we een beroep doen op uw 
creativiteit. Er zijn twee verschillende 
rubrieken: ‘ter ontspanning’ en 
‘prijspakkers’. Voor beide rubrieken heeft 
de hoofdredacteur een apart logo gemaakt, 
dus dat kan niet missen. 
 

In de eerste rubriek (‘ter ontspanning’) zijn 
opdrachten verwerkt die u – de titel zegt 
het al – ter ontspanning kunt doen. Er 
wordt nog wel enig werk van de grijze 
cellen verwacht, EN… het is vooral leuk om 
te doen. 
 

De tweede rubriek hebben we 
‘prijspakkers’ genoemd. Hier staan 
opdrachten opgenomen, waarbij echte 
prijzen zijn te winnen. U kunt dus een prijs 
(proberen te) pakken! We doen hier 
behalve op uw kennis – zoals gezegd – 
ook een beroep op uw creativiteit.  
U mag zelf gaan ontwerpen en die 
resultaten bij het secretariaat inleveren. 
Even de spelregels voor de prijspakkers op 
een rijtje. 

1) U mag voor elke prijspakker-opdracht 
een inzending insturen. 

 

2) Vermeld bij het insturen behalve uw 
naam en de oplossing ook uw 
bankrekeningnummer. 

 

3) De prijzen bestaan namelijk uit een 
geldbedrag van € 25,00 per prijspakker. 
Als u de winnaar bent, wordt het bedrag 
op uw rekening gestort. 

 

4) We hopen op veel inzendingen. Dan 
moet er wellicht worden gekozen wie de 
prijs pakt. In voorkomende gevallen zal 
het Afdelingsbestuur de winnaar 
bepalen; hetzij door loting, hetzij door 
stemming. 

 

5) Oplossingen dienen te worden gestuurd 
naar de secretaris. Dat kan  

    - per e-mail: 
secretariaat.kbo.nv@gmail.com 

    - per post:  
Secretariaat KBO Nieuwegein/Vianen, 
Elandweide 109, 
3437 CP  Nieuwegein 

6) Uiterste inleverdatum is: woensdag 12 
mei 2021. 

 

Wij hopen dat u het prettig vindt om aan 
het werk te kunnen en dat u veel plezier 
beleeft aan de variatie aan leuke doe-
dingen die weer in deze Ophaalbrug zijn 
verzameld. Daarom verwachten we een 
uitpuilende brievenbus of e-mail IN-box. 
Nogmaals, heel veel plezier gewenst en we 
hopen u later dit jaar in levenden lijve te 
ontmoeten als – eindelijk – onze activiteiten 
weer kunnen plaatsvinden. 
 

Het afdelingsbestuur.
 

mailto:secretariaat.kbo.nv@gmail.com
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Nederlands  te leren?  

Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren, 
maar weten we ook waarom? 

Na het lezen van onderstaand gedicht is het u vast 
duidelijk.  

 

 
 

Men spreekt van één lot, en verschillende loten, 
maar ’t meervoud van pot is natuurlijk geen poten. 
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, 
maar zult u ook zeggen: één kat en twee katen?  
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. 
Maar zeg nu bij wiegen beslist niet: ik woog,  
want woog is nog altijd afkomstig van wegen, 
maar is dan ‘ik voog’ een vervoeging van vegen?  
 

Wat hoort er bij ‘zoeken’? Jazeker, ik zocht,  
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht?  
Welnee, beste mensen, want vlocht komt van vlechten. 
En toch is ik ‘hocht’ niet afkomstig van hechten. 
 

En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. 
En evenmin zegt men bij slopen ‘ik sliep’. 
Want sliep moet u weten, dat komt weer van slapen.  
Maar fout is natuurlijk ‘ik riep’ bij het rapen. 
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat u ’t weet 
en dat u die kronkels beslist niet vergeet. 
 

Dus: kwam ik u roepen, dan zeg ik ‘ik riep’. 
Nu denkt u: van snoepen, dat wordt dan ‘ik sniep’? 
Alweer mis, m’n beste. Maar u weet beslist, 
dat ried komt van raden, ik denk dat u ’t wist. 
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden beslist niet ‘ik wood’. 
‘Ik gaf’ hoort bij geven, maar ‘ik laf’ niet bij leven.  
Dat is bijna zo dom als ‘ik waf’ hoort bij weven. 
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Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. 
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken. 
’t Is moeilijk, maar weet u: van weten komt wist, 
maar hoort bij vergeten nu logisch vergist? 
Juist niet, zult u zeggen, dat komt van vergissen. 
En wat is nu goed? U moet zelf maar beslissen: 
hoort bij slaan nu: ‘ik sloeg’, ‘ik slig’, of ‘ik slond’? 
Want bij gaan hoort: ‘ik ging’, niet ‘ik goeg’ of ik ‘gond’. 
En noemt u een mannetjesrat nu een rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. 
 
U ziet, onze taal, beste dames en heren,  
is, net als ik zei, best moeilijk te leren!  
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De lekpoort Vianen, Henk Valkenet heeft deze foto zodanig bewerkt dat er 

10 verschillen te zien zijn tussen de linker en de rechter foto. Kunt u ze vinden? 
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De oplossing vindt u in de volgende Brug, nr. 3-2021 
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Zoekplaatje 

 
De tekening hieronder is een grote warboel van lijnen… maar als je iets langer kijkt 
zie je plotseling een bekend ‘ding’.  
 
Er zijn er zeventien in verstopt. Wie haalt ze er alle 17 uit? 
 
Of is er iemand die er nog een 18e tussen ziet staan? 
 

De oplossing laten we in het volgende (gewone) nummer van De Brug zien. 
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Rebus 
 

In deze ‘Ophaalbrug’ zijn twee rebussen opgenomen. Ze bestaan uit kleine 
computertekeningetjes met daarbij de nodige letter-aanpassingen. 
 

De beide oplossingen hebben zeker met deze periode te maken. Veel plezier 
met deze beeldraadsels. 
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Cijferdoolhof 
 
In het cijferdoolhof is het de bedoeling om een weg te vinden van de 1 
rechtsonder naar de 9 linksboven. Ga via de één (of de enen) naar de twee 
(meer tweeën) naar de drie en zo voorts. 

 

Veel plezier met de speurtocht. 
 
De oplossingen staan in de volgende (normale) Brug nr. 3-2021. 
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Woorden maken 
 

Woorden maken met de letters van een gegeven woord. 
 

Een spelletje dat we vroeger thuis vaak speelden. Ook in mijn tijd als 
onderwijzer haalde ik dit van stal. De kinderen – verdeeld in groepjes van 
4 – kregen dan vijf minuten de tijd om zoveel mogelijk woorden te maken. 
Daarna kreeg elke groep de beurt en elk woord dat nog niet genoemd was 

leverde een punt op. En als bonus 10 punten als je een woord had 
gevonden dat ik als leerkracht nog niet op mijn lijstje had staan. Vooral 

dat laatste was een uitdaging! 
 

Het woord dat we hier gebruiken is op deze tijd van toepassing: 
 

 

De opdracht is: maak zoveel mogelijk woorden die beginnen met de letter 

 
 

 
 

 

Mijn langste woord heeft zeven letters. 
 

Prijs: Wie heeft mijn 7-letter woord ook gevonden? 
 

Andere prijs: wie maakt een langer woord? 
 

Oplossingen kunnen naar die oud-onderwijzer, tevens uw secretaris. 
 

Per e-mail: secretariaat.kbo.nv@gmail.com,  
per post: Secretariaat KBO Nieuwegein/Vianen, 

Elandweide 109, 
3437 CP  Nieuwegein 

mailto:secretariaat.kbo.nv@gmail.com
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Ontwerp een postzegel 
 
Een van de effecten van de covid-19 pandemie is dat ‘we met z’n allen’ weer 
meer kaarten en brieven zijn gaan schrijven en versturen. 
 
Hoewel je tegenwoordig ook digitale postzegels kunt aanschaffen, is een 
gewone zegel toch wel leuker. Je kunt met de keuze van de postzegel iets 
toevoegen aan jouw kaart of brief.  
 
Al geruime tijd bestaat de mogelijkheid om een eigen ontwerp te maken, 
een zogenoemde gepersonaliseerde zegel. Een bewoner uit Vreeswijk 
heeft al jaar en dag postzegels met afbeeldingen van Vreeswijk erop 
uitgegeven.  
 

Hier een voorbeeld: de Prinses Beatrixsluis 
 

   
 
Wij dachten: onze KBO-afdeling heeft (nog) geen postzegel. Nou, dan is er 
nu een kans dat die er gaat komen:  
 
Ontwerp een KBO-postzegel  
 

De enige eis is dat het bekende logo van de KBO erin moet zijn verwerkt. 
Verder mag u het helemaal zelf bedenken. 
 
Waar u wel rekening mee moet houden is, dat het plaatje op de postzegel 
straks niet groter is dan ongeveer 2,5 x 2 cm.  
 
Maak uw tekening/ontwerp op papier (de grootte maakt niet uit, we 
kunnen altijd verkleinen) en stuur die naar de secretaris. 
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Een kras op papier 

 
Het begon met een aantal streepjes 

op een blaadje. Een van mijn 
kleindochters wilde iets opschrijven. 

Het papiertje met die kras werd 
weggelegd.  

 
Een tijdje later vond ik het papiertje en maakte er met kleurpotloden een 
kleine tekening van. Inmiddels hebben we al tientallen krastekeningen 
gemaakt.  
 
Op deze bladzijde staat ook een kras.  

 

Knip de kras uit, plak hem op een vel papier en maak er vervolgens iets 
moois van (bijvoorbeeld een tekening).  
 
De eerste 3 beste/mooiste ‘krassen’ worden beloond met een prijs. 
 

We zijn heel benieuwd naar alle creatieve vondsten.  
 

U kunt ze per e-mail sturen naar: secretariaat.kbo.nv@gmail.com, 
of per post aan: Secretariaat KBO Nieuwegein/Vianen, 

Elandweide 109, 
3437 CP  Nieuwegein 

 

mailto:secretariaat.kbo.nv@gmail.com
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De langste zin 
 
De zin ‘Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan’ kent bijna 
iedereen.  
 

Of deze: ‘Als vliegen achter vliegen vliegen vliegen vliegen vliegensvlug’. Ze 
worden door sommigen onder de noemer ‘moeilijk uit te spreken zinnen’ 
geschaard.  
 

Persoonlijk vind ik dat nog wel meevallen. Dan vind ik de volgende zin wel 
een echte tongbreker: 
 

De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op 
een postkoetspoetsdoek. 
 
Wil je er nog meer lezen? Op de website met deze link Tongbrekers - 
Struikelen over woorden staan er nog veel meer. 
 
Nu zijn we op zoek naar de langste zin met woorden die beginnen met de 

letter – hoe kan het ook anders – K. 

  
Het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als het woord ‘KBO’ er ook in 
voorkomt.  
 

Uw vondsten zijn van harte welkom en de langste en/of mooiste zin(nen) 
wordt/worden beloond met een leuke prijs. 
 
Weelderige woorden wandelen wellicht in wonderbaarlijke woord-
schakelingen… 
 

Stuur uw oplossingen naar het secretariaat van onze afdeling. 
 

Per e-mail: secretariaat.kbo.nv@gmail.com, 
per post: Secretariaat KBO Nieuwegein/Vianen, 

Elandweide 109, 
3437 CP  Nieuwegein 

https://www.tongbrekers.net/comment-page-1/
https://www.tongbrekers.net/comment-page-1/
mailto:secretariaat.kbo.nv@gmail.com
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Woordzoeker 

 
Zoek de woorden in deze woordzoeker. De letters in de overgebleven 

vakjes vormen een woord… ja ook met een K!  

 

kabel – kans – kast – kbo – keizer – kennis – kern – kiezen 
– kleurplaat – kolonel – koning – koor – kras – krat – 
krokodil – kroost – kunde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De oplossing:  
 

Ook deze oplossingen stuurt u naar het secretariaat van onze afdeling. 

M 
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Zoek een plaats 
 

In elk van deze zinnen zijn we op zoek naar een woord; niet zomaar een 
woord. Het zijn plaatsnamen. De provincie waarin deze plaatsen zich 
bevinden staat erachter. De gevonden plaatsnaam kan ook in lettergrepen 
worden gebruikt. 
 
Een voorbeeld: Ik schaak slecht, maar iedereen weet dat ik nog… (ZH). We 
zoeken hier de plaats Rotterdam > rotter dam. 
 
 

Nr. Omschrijving Prov. 

1 Er zijn vele wegen die naar Rome… ZH 

2 Het is gezellig om met nonnen te schaken, 
maar het is spannender als ik met… 

NH 

3 De burgemeester zou een boom planten.  
Het gat liet hij door een… 

ZH 

4 Hij bleef zonder tegenbericht weg.  
Ik was er ook niet, maar ik had een… 

ZH 

5 Mijn broer luistert graag naar het getsjirp van 
krekels. Ik hoor liever… 

NH 

6 Toen de dief wegrende, riep de winkelier: ‘…!’ L 

7 ‘Ik spring nooit in de buurt van tuinen,’ zei de 
parachutist. ‘Ik ben veel te bang dat ik in de …’ 

ZH 

8 Het is bekend dat hij nooit, maar dan ook 
nooit een bal vangt. Maar deze keer scheelde 
het weinig of hij … 

GL 

9 Els had ruzie gemaakt en ze moest haar 
excuses maken van haar ouders.  
Maar dacht je dat het…? Echt niet. 

GL 

   10 Rijkswaterstaat was bezig met het versterken 
van de dijken. Toen de klei op was, kon men 
gelukkig nog een tijd met… 

NH 

 
De secretaris ziet graag uw antwoorden tegemoet. 
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Inschenken?  

 
 

 

 

 
 

 

Ik heb enkele kannen. In elke kan gaat een verschillende hoeveelheid water.  
 
De opdracht is dat ik een bepaalde hoeveelheid water exact moet afwegen.  
 
Maak gebruik van de kannen om dat te doen. Je mag water van de ene in de 
andere kan overschenken. Je mag ook water weggooien (in de regenton). 
 

Voorbeeld: 
 

  Inhoud   Inhoud   Inhoud   Hoe weeg je  

  deze hoeveelheid af? 

  Kan A   Kan B   Kan C   ▼ 

  9 ltr   2 ltr   1 ltr   5 ltr 
 

Oplossing:   
 

Eerst doe ik kan B helemaal vol water.  
Die giet ik leeg in kan A. In kan A zit nu dus 2 liter water. 
 
Ik doe dit alles nog een keer.  
In kan A zit nu al 4 liter water. 
 
Nu vul ik kan C en giet die ook leeg in kan A.   
 
In kan A zit nu in totaal 5 liter water. Opdracht vervuld! 
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Of… 
 

 
 
 
Kan A vullen. Kan A leeggieten in B. Kan B giet ik leeg in de regenton. Kan A 
heeft nu nog 7 liter. (9-2=7). Met kan A nog eens kan B vullen. Kan B 
leeggieten in de regenton.  
 
Wat nu in A zit is de gewenste hoeveelheid (7-2=5). 
 
 
 
 

Nu jij! 
 

    Inhoud      Inhoud      Inhoud 
 

Hoe weeg je deze           
hoeveelheid af? 

    Kan A     Kan B     Kan C     ▼ 

    59 ltr     20 ltr     4 ltr     31 ltr 
 

Stuur de oplossing naar de secretaris. 

 
Alle inzendingen omtrent Ontspanning en de Prijspakkers zijn ingezonden door onze 
secretaris, Henk Valkenet, onze dank voor zijn inzet! Alle oplossingen vindt u in de 
volgende (gewone) Brug nr. 3-2021.
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Puzzel weer mee en maak kans op € 25,- 
 

 
HORIZONTAAL: 1 ligbank 5 bedekte toespeling 8 vals 13 kaartspel 14 twist 15 
stapelgek 17 muziekbandje 18 verstand 21 opschik 22 verhoogd voetpad 23 
aantrekkelijkheid 24 briefkoord 26 echtgenoot 27 pronkerwt 30 iemand uit Azië 
33 een zekere 34 band 37 op welke wijze 38 rakelen 41 paar 43 proefopname 44 
soort computer 46 lor 48 ogenblik 50 graafgereedschap 52 kleine bron 54 teken 
v.d. dierenriem 57 aanzienlijk in rang 60 Bijbelse figuur 61 deel v.e. machine 64 
herhalen 66 draaiing 67 prijsbepaling 68 eenheid 69 aangeboren gave 70 larve v.d. 
langpootmug 71 Japanse strijder 72 slaapkameraad 73 volksverhaal 74 rang-
telwoord. 
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VERTICAAL: 2 namaak 3 nucleaire wapens 4 volk 5 hotelhouder 6 lidstaat v.d. 
Europese Unie 7 onderzoeken 8 omsluitend bouwsel 9 hechtkrammetje 10 nauwe 
doorgang 11 wazig 12 disconto 16 deel v.h. hoofd 19 maatstok 20 gemengd eten 
25 stadion in Amsterdam 28 overblijfsel 29 overloop 30 uitroep van verwondering 
31 afgesneden stuk gras 32 jongensnaam 35 plus 36 zeevis 39 wijnsoort 40 
herkauwer 42 klein riviervisje 43 lidwoord 45 opklimming in rang 46 foutief 47 
gewicht 49 grond 51 kleinigheden 53 filmopname 55 overwinningsteken 56 
bevalling 58 eirond 59 influenza 61 bloeiwijze v.e. wilg 62 stommeling 63 vlees-
gerecht 65 kledingstuk. 
 

59 30 66 6 18 3 44 12 2 

 
De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is geen corres-
pondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw banknummer door dan 
kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 10 mei 2021 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug nr. 1-2021 is: ‘Enigma’, en is gewonnen door Mevr. 
H. Vlietstra, Vianen. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 
 

 

Verschijningsdata Magazine / De Brug / 2021  
 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 27 januari jan./febr.     nr.          1 nr.        1   

 24 februari  maart  nr.          2 gaat naar ▼ 24 maart  

 24 maart april  nr.          3  nr.        1 ☺ 

 21 april mei  nr.          4 nr.        2 spec. editie ☺ 

 26 mei juni  nr.          5  nr.        3 ☺ 

 30 juni juli  nr.          6   

 25 augustus aug./sept.  nr.          7 nr.        4 ☺ 

 29 september oktober  nr.          8   

 27 oktober november  nr.          9 nr.        5 ☺ 

 01 december december  nr.        10 nr.        6 ☺ 

mailto:advos@casema.nl
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Op 1 juli 2021 bestaat Nieuwegein 50 jaar! 

 
Hierbij wat historische foto’s  

van Vreeswijk (Nieuwegein)… 
 
 

 
 
Afbeelding van de ► 

Oude Sluis te 
Vreeswijk met een 
aantal arbeiders, 
bezig met herstel-
werkzaamheden. 
 
 

 
Bron: 
catalogusnummer 
94283/collectie Het 
Utrechts Archief. 

  
 
 

◄ Gezicht op de  
Koninginnensluis 

met vele 
vrachtschepen te 
Vreeswijk uit het 

zuiden. 
 

 
 
 

Bron: catalogus-
nummer 

15055/collectie Het 
Utrechts Archief. 
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    …en hieronder wat recentere foto’s 
 

◄ Ons  
Stadshuis 

 
 

Wapen van Jutphaas ▼ 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
Op 17 december 1983 reed de 
eerste Utrechtse sneltram. ► 
Hierdoor konden inwoners van 
en naar Nieuwegein sneller en 
gemakkelijker in de domstad 
komen. Twee jaar later werd de 
tramverbinding verlengd naar 
IJsselstein. 
 

Beleef de historie van 
Nieuwegein via deze ▼ link.  
Film Nieuwegein 50 jaar - 50 jaar 
Nieuwegein 

 
 

 

Wapen van 
Vreeswijk ▼ 

 

 
 
 

 ◄ De nieuwe 
tram naar 

Nieuwegein-Zuid 
ging weer rijden 

op 3 januari 2021. 

https://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/kijken-en-spelen/film-nieuwegein-50-jaar/
https://www.nieuwegein50jaar.nl/toen-en-nu/kijken-en-spelen/film-nieuwegein-50-jaar/
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De juiste houding / Britta Böhler  
 

Roman waarin het thema echt of fake centraal staat. Het verhaal speelt 
in de Verenigde Staten, in een universiteitsstad onder Washington waar 
de hoofdpersoon Elias tot voor kort doceerde.  
 

Als advocaat met de specialisatie kunstrestitutie wordt hij gevraagd te 
bemiddelen bij de aanschaf van een beroemd expressionistisch 
schilderij van Franz Marc, De toren van de blauwe paarden. Hij twijfelt 
aan de echtheid van de teruggevonden kunstschat vooral omdat het de 

eigenaar meer te doen is om het mediaspektakel bij de onthulling dan om de echtheid. Ook 
politieke ambities blijken een rol te spelen.  
 

De overeenkomst met Trump wordt niet genoemd maar door de karaktertypering kun je er 
niet omheen. Het is een qua inhoud sterke roman vol actualiteit en maatschappelijke 
betrokkenheid die tot nadenken stemt. De stijl is vlot en de plot zit goed in elkaar. 
 

 
Alleen de vogels vliegen / Anja Baumheier  
 

Familiegeschiedenis van het gezin Groen, dat zich afspeelt in de voor-
malige DDR, tussen de jaren vijftig en nu. In de jaren zestig werkt vader 
Johannes voor de Stasi, de geheime dienst van de DDR; moeder 
Elisabeth is verpleegster in Oost-Berlijn. De twee dochters Charlotte en 
Marlene zijn heel verschillend. Terwijl Charlotte net als haar vader het 
socialisme aanhangt, is Marlene kunstzinnig en ook heel kritisch over 
de DDR. Het gezin lijkt hecht, maar ieder heeft zijn/haar eigen 
geheimen. Als Marlene zwanger raakt en het land wil ontvluchten, heeft 
dat grote gevolgen, waarbij de onderlinge relaties behoorlijk onder druk komen te staan.  
 

Het omvangrijke verhaal is mooi opgebouwd langs twee verhaallijnen: het verleden en het 
heden, dat het verhaal vertelt van Theresa Groen uit Berlijn die het huis van haar zus erft, 
die lang geleden gestorven is. Naar het einde toe wordt er steeds meer duidelijk over een 
familiegeheim.  
 

De auteur beschrijft minutieus maar op indringende wijze de gebeurtenissen uit het 
verleden, die na al die jaren nog steeds hun impact hebben op relaties in het heden. 
 

Deze tips werden u weer aangeboden door Anne Terwisscha van de Tweede verdieping. 



 



 


