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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.
Wat ons raakt : verhalen / Niek Bremen. - Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer, 2021. - 243 pagina's ;
20 cm.
Met veel mensenkennis heeft de auteur zijn tweede boek geschreven: door zijn werk als loopbaanadviseur
heeft hij een scherpe kijk op de zwakheden van zeer uiteenlopende karakters. Het eerste en beste verhaal is
geschreven als een stuk uit het dagboek van het joodse meisje Dini Wolff, dat in de Tweede Wereldoorlog
moest onderduiken en uiteindelijk toch naar Auschwitz werd afgevoerd. Als stadsgids in Sittard kwam de
auteur haar naam tegen op een klein herdenkingsplaatje bij het huis waar ze woonde. De andere verhalen
spelen rond allerlei mensen in hun leven van alledag: een jonge man die niet weet wat hij met zijn leven aan
moet en alcoholist wordt, een jongen die hunkert naar vriendschap, een man die een peperduur schilderij wil
kopen om een scheur in de muur te bedekken, mensen die verontrust zijn omdat hun plaatselijke supermarkt
gaat sluiten. De laatste afdeling bevat meerdere verhalen over een en dezelfde hoofdpersoon. De auteur
heeft een goed oog voor de kleinheid en de zelfzucht van mensen die bedreigd worden in hun kabbelend
bestaan. Grote letter. Met enkele zwart-witfoto's.
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