
***** Lezers unaniem lovend over ‘Winterwater’ 
 

 

Erg bevangen geraakt door de mooie, omschrijvende schrijfstijl van Lex Paleaux. Je 

bent meer dan een aanschouwer, je wordt meegenomen op een reis waarin veel 

ruimte voor eigen beeldvorming is. Een vlot geschreven, emotioneel boek op een 

bedje van subtiele humor. (Rogier Reker, 16 februari 2020) 

Je wordt op reis genomen door de jeugdjaren van kleine Lex, met een lach en een 

traan. Hoe het wordt geschreven wil je het boek niet meer aan de kant doen. Ga het 

boek nog een keer lezen en kan niet wachten op meer verhalen. Petje af voor Lex, 

prachtmens! (Nwkp Simone, 16 februari 2020) 

Dit moet je gelezen hebben. Heel goed geschreven, mooi, heftig boek. Ik zag het 

verhaal met al zijn nuances als een film voorbijtrekken. Ik voelde mee met de 

opgroeiende jongen en ging van hem houden. Knap geschreven omdat je je kunt 

inleven in alle personages. Het verhaal geeft een knap tijdsbeeld van de godsdienstige 

sfeer van die tijd met alle daardoor opgelegde beperkingen en het - vaak stille - 

verzet. Met een verlangen naar meer, en een brok in mijn keel, heb ik het boek 

uiteindelijk dichtgeslagen. Lex Paleaux heeft iets heel bijzonders neergezet. (Sandra 

van Strijp , 8 februari 2020) 

Lexje. Dit prachtjongetje knalt direct je hart binnen. Hoofdstuk na hoofdstuk, volg je 

zowel zijn buiten- als binnenwereld en is het haast of je op zijn schouder zit, zo dicht 

weet de schrijver je als lezer bij de hoofdpersoon te brengen....en zou je tegelijkertijd 

ook vurig willen dat je daar was, op dat moment, in dat dorp, om van alles te doen... 

Want het raakt, het ontroert, het pakt je, het beweegt je, het inspireert je op allerlei 

manieren... en zindert nog dagen na. Zo dacht ik, oud-lerares Frans, "Docenten, dit 

moet op de boekenlijst van iedere school! " Hou er rekening mee dat het ontzettend 

moeilijk is dit boek weg te leggen... lees en geniet en tegelijkertijd, lees en huiver... 

iemand vroeg mij: " Is het een thriller?" Een soort van maar dan anders... ontdek... ik 

kijk uit naar de vervolgen! Fan! (RachelleBooi, 7 februari 2020) 

Nieuwe favoriete schrijver. Lex schrijft alsof je erbij bent. Je ziet alles voor je, je 

voelt met hem mee. En het leest fijn weg.  Dit boek geeft je stof tot nadenken en heeft 



er zelfs voor gezorgd dat ik anders ben gaan kijken naar mijn rol als moeder. (Kim 

Listing, 6 februari 2020) 

Inimaginablement belle. De schrijfstijl is zodanig dat je het boek met moeite 

weglegt. Het verhaal van kleine Lex is ontroerend; hij is zo puur en onschuldig. Een 

aanrader! (Mireille74, 6 februari 2020) 

Wat een fantastische boek gelezen met een lach en een traan.  (Bighenkie, 6 februari 

2020) 

Pakkend verhaal. Prachtig geschreven. De karakters van de personages, de sfeer. 

Kleine Lex neemt je mee in zijn wereld. Geschreven op een manier, dat je het boek in 

1 adem uitleest. Het doet je verlangen naar een volgend boek. Je gaat houden van 

kleine Lexje. (MKJ61, 6 februari 2020) 

Winterwater..... geweldig mooi. Heb het boek in één keer uitgelezen. Subliem 

geschreven en ontroerend te lezen hoe kleine Lex door zijn familieleden zo weinig 

werd begrepen en steeds weer probeerde er het beste van te maken. Een aangrijpend, 

meeslepend boek en ik hoop in de toekomst nog veel van deze nieuwe auteur te 

horen. (Galn, 6 februari 2020) 

In één adem uitgelezen. Prachtig geschreven. De karakters van de personages, de 

sfeer, ik voelde de pijn en het verdriet van de kleine Lex. Als moeder en ook als juf wil 

je niets liever dan zo’n jongetje een warm nest bieden, geborgenheid en vertrouwen 

geven. Dit is een boek dat je raakt en je lang bijblijft. (PB65, 5 februari 2020) 

Parel van een boek. Het raakt je ziel, dikke keel, een traan en een lach. Prachtig 

geschreven, maar wat ga je van Lexje houden, mooi wijs mannetje, hij heeft een zware 

jeugd gehad! Zeker een boek om nog eens te herlezen. (Jollyjumper52, 5 februari 

2020) 

Had al een paar keer in kranten een interview gelezen met deze schrijver die in 

Haarlem en omstreken heel populair werd met z’n columns op social media. Nu zijn 

eerste boek gelezen. Zo heerlijk een nieuwe schrijver te ontdekken en op mn lijstje 

van favorieten te kunnen zetten!! Boek is intelligent geschreven maar leest heel lekker 

door. Innemend, écht gelachen, échte tranen, onverwachte wendingen. En ik bleef er 



achteraf nog een paar dagen over nadenken = heeft indruk gemaakt :) Echt een 

aanrader, ook om cadeau te doen. CuitH, 5 februari 2020) 

In drie uur tijd uitgelezen. Een mooi verhaal dat voor een lach en een traan op je 

gezicht zorgt. Ik kan het echt iedereen aanraden, kan nu al niet wachten op het 

volgende boek. (76diana, 4 februari 2020) 

Wat een ontroerend, verdrietig en ohh zo mooi boek, tranen gehuild en soms een 

lach, ik houd van 't kind Lexje! (Carien71, 4 februari 2020) 

Ik volg deze schrijver al een tijdje, want hij schrijft prachtige columns over zijn leven 

in zijn kinderjaren. Ik keek dan ook uit naar zijn debuutroman. In één adem 

uitgelezen. Een traan en een lach en nog meer tranen..... Veel herkenning, veel 

emoties. Een absolute aanrader!  (NiekieV64, 4 februari 2020) 

C'est votre qualité/cadeau. Mijn moederhart huilt en zou ik het liefst de kleine 

Lex onder mijn vleugels nemen. Prachtig. Rauw. Veels te snel uit en ga ik het boek 

nogmaals, in slow tempo, lezen. (MishNicole, 3 februari 2020) 

In 1 woord; prachtig. Lex weet mij keer op keer te ontroeren. (Emmavanb, 3 februari 

2020) 
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