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Onze leeskring was bijna compleet aanwezig voor de bespreking van dit vrij 

lijvige boek.  

Wat aanvankelijk een idyllisch dorpje ( Unterleuten – ook de originele titel van 

het boek) blijkt te zijn, ergens in Duitsland, verbergt een compleet andere 

wereld. De uitgeweken stadsmensen zien hun paradijs langzaam in elkaar 

storten. Zo is er de familie Jule en Gerhard FlieB met hun jengelende baby die 

last heeft van de grote hitte en de hysterie van Jule. Hun buurman Schaller - het 

beest van hiernaast - blijft immers dag en nacht  autobanden verbranden en 

om de giftige dampen buiten te houden moeten ramen en deuren dicht blijven 

en dit tijdens een hittegolf. Gerhard gaat helemaal op in zijn job als 

vogelbeschermer in het natuurbeschermingsreservaat, in het bijzonder van de 

kemphanen. Hij wou de maatschappij met zijn drang naar verandering en 

zogezegde vooruitgang achter zich laten en ruilde zijn job als professor 

sociologie aan de universiteit in voor die van vogelbeschermer. Ze wachten nu 

op een bouwvergunning voor een muur tussen Schaller en henzelf. Ze 

ontdekken dat in Unterleuten de politie niet echt functioneert. In dit soort 

dorpen die de DDR hadden overleefd, wist men de overheid van het lijf te 

houden. Problemen werden onder elkaar opgelost. Het was een soort 

ruilmaatschappij, onvrijwillig subversief. 

Een ander koppel inwijkelingen zijn Linda en Frederik Franzen. Linda is verzot 

op paarden  en in het bijzonder op haar paard Bergamotte. Hier in Unterleuten 

vindt ze ruimte voor haar paardenfokkerij. Zij moet nog een vergunning voor de 

verbouwingen en de afrasteringen van haar weiden hebben, maar Gerhard wil 

dat tegenhouden in het belang van de kemphanen. Frederik houdt echt van 

Linda en is haar naar Unterleuten gevolgd, maar werkt  het liefst in de stad  in 

het browsergamebedrijf Weirdo van zijn broer als ontwikkelaar. Zij houdt 

vooral van haar paard en om haar doel te bereiken lapt ze elke moraal aan haar 

laars als het moet.  

De aanvankelijke rust wordt verstoord wanneer een investeringsmaatschappij 

besluit om een windmolenpark te bouwen in Unterleuten. Voor Gerhard 

betekenen de windmolens een gevaar voor de kemphanen en voor Jule een 

aanval op het mooie uitzicht. Linda weet Gerhard, Gombrowski en de 

grondbezitter Meiler zo te bewerken dat zij er haar zin mee krijgt.  



Gombrowski is de zoon van de vroegere grootgrondbezittter die door de 

collectivisering na WO2 hun boerderij en gronden verloren heeft en nu het 

boerenberijf Ökologica leidt. Er heerst een haatrelatie met Kron die na WO2 

met een blik vol haat mee de boerderij van Gombrowski’s ouders in brand stak. 

Kron, die niets had, is jaloers op die rijke Gombrowski.  Zelfs nu verdenkt Kron 

hem ervan dat hij achter die windmolendeal zit om zich te verrijken. 

Gombrowski zelf wil vooral het dorp in leven houden door Ökologica draaiende 

te houden, want daarmee wordt ook de school gered en hebben de mensen 

werk.  

Kroontje,  kleindochter van Kron, wordt ontvoerd. Volgens Kron zit 

Gombrowski erachter. Later blijkt daar niets van aan, maar de leugen blijkt 

sterker. Als Hilde, de beschermelinge en buurvrouw van Gombrowski , wordt 

meegenomen met een ambulance nadat haar tientallen katten worden 

meegenomen, zogezegd verwaarloosde dieren, en Elena, de vrouw van 

Gombrowski,  weggaat van hem en de hond meeneemt en er sprake is van 

sabotage aan de machines op de Ökologica, wordt het hem allemaal te veel. Hij 

pleegt zelfmoord. 

Het boek is vlot leesbaar en de taal is niet te moeilijk.  Een figuur als 

Gombrowski is dubbelzinnig: enerzijds blijkt hij een goede mens die bezorgd is 

om Hilde en de baby van Jule en de Ökologica wil redden en zo het dorp in 

leven houden. Anderzijds kan hij heel brutaal en autoritair uit de hoek komen 

en manipuleren. En dit brengt ons bij het belangrijkste thema: wat is de 

waarheid? Door de wisselende vertelperspectieven leren we dat mensen soms 

zaken over anderen beweren die helemaal niet kloppen. Hoe goed kennen we 

de anderen echt? Vooral de wijze waarop Kron Gombrowski van alle kwaad 

beschuldigt en de ernstige gevolgen van zo’n haatcampagne zijn daarvan een 

voorbeeld.  

De aanwezigen op de leeskring hebben het boek graag gelezen. Voor 

sommigen was het niet altijd gemakkelijk om alle figuren uit elkaar te houden. 

Een papier met namen van de personages en hun relatie onderling was voor 

sommigen een noodzaak.  

Het boek zit vol intriges en bevat veel herkenbare situaties en kleinmenselijke 

zaken. De personages worden prachtig gefileerd. Eigenbelang haalt het van 

principes en mooie idealen. Linda is egocentrisch, maar is dat niet bij de 

meeste personages zo?  



De hedendaagse problematiek komt ook goed aan bod: windmolens, natuur 

tegenover winst, vlucht uit de ratrace, verandering en vooruitgang tegenover 

behouden wat goed is. Misschien zijn de bespiegelingen in het boek over de 

maatschappij soms een beetje te drammerig aanwezig? 

Bestaan zo’n dorpen eigenlijk nog wel? Sommigen vonden dat dit dorp meer 

weg had van dorpen van vijftig of zestig jaar geleden. Anderzijds zijn die 

pesterijen van toen ook nu terug te vinden op sociale media.  

Conclusie: een boek dat de moeite is om gelezen te worden! 

            

          Sonja Verheyen 


