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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
En dan nog de liedjes / Helen Knopper. - Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer, 2021. - 174 pagina's ;
20 cm.
Een portret van een 86-jarige vrouw die terugkijkt naar het leven op een manier die je niet verwacht. Iedere
zin toont de zelfstandigheid en kracht van deze vrouw. In het verleden, maar ook in het heden. Haar leven is
een serie van liefdes en moeilijke beslissingen. Ze breekt met haar moeder, heeft meerdere abortussen,
wordt schrijfster. In eerste instantie gaat het om de liefdes voor de mannen, van de man die alles kort en
klein sloeg behalve haar tot de man die haar liet zitten net voor hun verloving. Het is ook de liefde tussen
haar ouders die ze ziet in oude foto's, maar nooit zelf heeft mogen zien. Haar vader vond de dood in een
werkkamp, hetzelfde jaar dat haar geliefde broer stierf aan hartproblemen. Ook de liefde voor de werkster
die van de ene op de andere dag verdwenen was. En dan is er nog de liefde voor haar goede vriendin die
zuster werd. Een verhouding die wellicht het meest interessant is in dit werk, omdat het zo goed de
verschillende kanten van vriendschap weergeeft. Daarnaast wordt ook de geschiedenis van haar moeder op
een verrassende manier vertelt. Een mooi verfrissend beeld over oud zijn en hoe om te gaan met
herinneringen. De auteur (1934) schreef zowel romans, korte verhalen als poëzie en maakte in 2016 een
comeback met 'Het loopt het ademt het leeft'*. *2016-09-4941 (2016/18).
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