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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.

De lunchroom / Hans Muiderman. - Haarlem : In de Knipscheer, [2021]. - 119 pagina's ; 21 cm.
Een man van middelbare leeftijd komt regelmatig in een stille Haagse lunchroom, en daar gaat hij aan een
tafeltje in een notitieboekje zitten schrijven. Hij probeert zijn herinneringen aan zijn geliefde (en inmiddels
overleden) grootvader en de jaren dat hij en zijn moeder samen met hem in één huis woonden op papier te
krijgen. Tegelijkertijd vraagt hij zich af wat hij zich nog ècht herinnert, wat hem later door zijn moeder verteld
werd en wat hij onbewust erbij heeft gefantaseerd. Wanneer de moeder overlijdt, gaat de man het huis
leegruimen en daarbij stuit hij op een geheim dat het leven van zijn grootvader in een ander licht stelt. Een
enigszins statische novelle waarin de grootvader slechts langzaam tot leven komt, zodat we eigenlijk
voornamelijk iets te weten komen over de verteller en zijn fascinatie voor tijd, verleden en herinnering. Een
zorgvuldig geschreven kleinood, waarvan de uiteindelijke 'onthulling' misschien toch te weinig verband lijkt te
houden met de countouren van het voorgaande portret van de grootvader.  
Recensent: C.C. Oliemans
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