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Onderwerpen die behandeld worden: 
 - Sprinkhanen 
 - De locatie  
 - De commissie 
 - Zwijgen 
 - Dankbaarheid 
 - Leies taal 
 - De taal van de verteller 
 - De tijdbalk 
 - Wat Machteld voor ogen stond 
 - Motto twee 
 - Hij is gekomen 
  





 



Sprinkhanen: 
 - bedreiging voor Egyptenaren 2500 jaar   
   geleden 
 - 2000 jaar later, Joël , Israël, 1e motto boek 
 - Ook nu nog sprinkhanenplagen 
 - Kaalvreter Leie , ontdekking dood moeder en 
    haar zwijgen vreet gezin kaal 
 - Uiteindelijk gloort een nieuw begin 
 



De locatie: fictie en werkelijkheid: 
 - Baakmeerdijk 9, Zanegeest; bestaand adres, 
    geen boerderij 
 



 
 
 
De commissie: 
 - De vreemde vrouw moet weg; dominee; de    
    commissie 
 - Rijkscommissie voor Oorlogspleegkinderen (OPK) 
 - Strijd om het kind (Om het joodse kind, Elma Verhey) 
 - Meestal geen probleem, soms wel; voorbeelden 
 - Tegenwoordig; ‘ontheemde’ kinderen, IS??? 
 - De vrouw sterft; Leie blijft bij pleeggezin 
 - Blijft steeds op iets wachten… 
 
 
 



Zwijgen: 
 - Gezin zwijgt naar Leie toe over identiteit gestorven 
   vrouw 
 - Als Leie 11 is hoort ze dat ze een pleegkind is;    
    verontwaardigd; boos 
 - Op haar 35e ontdekt Leie wie de gestorven vrouw 
    is: haar moeder; Leies wereld stort in  
 - Over haar ontdekking zwijgt Leie op haar beurt;    
    gezin ontwricht 
 - Taboe over spreken oorlog: Leie en anderen  
 - Pas in de jaren 80 kentering 



Dankbaarheid: 
 - Luits verwijt 
 - algemeen gegeven ‘onderduikliteratuur’ 
 - Marion in Penns boek 
 
 



Leies taal: 
 - Duits in haar beginjaren, Jiddisch? 
 - half jaar zwijgen 
 - Nederlands met Duitse/Jiddische woorden 
 - Nederlands  
 - Begrijpt Wilhelm wel, haar moeder niet 



De taal van de verteller: 
 - Nederlands, ook wanneer die taal niet door    
   personage wordt gesproken 
 - Literaire werkelijkheid versus ‘echte’ werkelijkheid 







Wat Machteld voor ogen stond: 
 - schrijven over: een gezin op het platteland,  
    gebeurtenis uit verleden ontwricht gezin in het 
              heden 
 - niet autobiografisch 
 - verhaalfiguur geïnspireerd door meisje uit Een  
    gegeven leven (Penn) 
 
   



Motto twee: 
 - Christian Wiman: storm gaat liggen> opgewaaide 
    stof rust> vrede in de geest 
 - Geldt ook voor leven van Leie 
 - Hij is gekomen 



Hij is gekomen: 
 

 - Wie is de ‘hij’ van 289, vroeg ik aan Machteld 
 - Meervoudig te beantwoorden, antwoordde  ze 
 - Leie heeft spirituele ervaring 
 - De dag na de nacht, God? Lezer bepaalt 
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