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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 schrÐver & de luchtvrouw : roman / Theo Monkhorst. - Eerste uitgave, Haarlem : In de Knipscheer, 2021.
- 232 pagina's ; 21 cm.
Theo Monkhorst (1938) plaats in dit boek een raadselachtige vertelling tegen het decor van de
klimaatproblematiek en de coronapandemie. De protagonist is een schrijver die deels nog leeft in een
verhaal over een driehoeksrelatie. Hij ontmoet de klimaatactiviste Lida die sterk lijkt op een van de
personages uit zijn verhaal, Lia. Gaandeweg vermengt de schrijver zijn verzonnen wereld met de realiteit. De
klimaatactiviste sterft aan corona, waarna blijkt dat er niets over haar bekend is, anders dan dat zij
'luchtvrouw' wordt genoemd. Het verhaal mondt in essentie uit in de vraag wat werkelijkheid is en wat fictie
en wat woorden kunnen oproepen. Hoewel het boek in verzorgde taal is geschreven, is de verhaallijn soms
verwarrend en onduidelijk, waardoor de begrijpelijkheid van personages en gebeurtenissen soms onder druk
staat. Kleine letter. De auteur publiceerde diverse dichtbundels en romans, o.a. 'De blijmoedige leugenaar'*
en 'De zegen van weemoed'**. *2016-15-3404 (2016/24) ; **2018-38-2596 (2018/51).
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