
Leeskring 18 oktober 2019 : De heilige Rita – Tommy Wieringa 

 

Onze eerste leeskring van het nieuwe werkjaar kende een goede opkomst en er waren ook enkele 

nieuwe gezichten bij.  

Griet Van de Moortel gaf een boeiende inleiding op ‘De heilige Rita’. Ze startte meteen met de 

intrigerende titel. 

De titel dekt meerdere interpretaties: de heilige Rita als patrones van de hopeloze gevallen maar ook 

de vrouw die haar kinderen offerde voor haar grote liefde. En hopeloze gevallen zijn er wel : er is 

Hedwiges, de vriend van Paul Krüzen,  en Paul zelf. Al is Paul wel succesvol als handelaar in curiosa  

en militaria.  En net als de heilige Rita heeft Pauls moeder haar gezin achtergelaten om haar geliefde 

Rus te volgen. En dan is er nog Rita van Club Pacha, met wie Paul een weliswaar betaalde 

liefdesrelatie heeft. Zij is ook een  moederfiguur en na al die jaren is er een soort  huwelijksintimiteit 

tussen hen gegroeid. 

De afwezige moeder loopt als een rode draad door het verhaal. De negenjarige Paul heeft haar 

beloofd om voor zijn vader te zorgen bij het afscheid. En op vijftigjarige leeftijd woont hij nog steeds 

bij zijn vader. Echte relaties met vrouwen lukken niet, ook niet met Ineke Wessels die nochtans 

openstaat voor een relatie met hem. Maar op dat moment wordt Paul opgeslorpt door de 

gebeurtenissen met Hedwiges. 

Als er ingebroken wordt bij  Hedwiges en al zijn spaarcentjes worden gestolen, zal  Paul zijn eigen 

huis en tuin beveiligen met extra camera’s. Hij is er zeker van dat Laurens Steggink en zijn hulp, de 

Rus de verdachten zijn. Paul bezorgt de bange Hedwiges een wapen om zich te verdedigen als er nog 

eens zou worden  ingebroken.  De plotse dood van Hedwiges niet lang daarna wordt door Paul gezien 

als verdacht,  ook door het feit dat het wapen nergens meer te vinden is. Dat zijn vader in het 

ziekenhuis ligt en dat hij niet meer naar Rita in Club Pacha kan omwille van de eigenaar Steggink die 

hij openlijk heeft beschuldigd van de diefstal en dat de Chinezen wegtrekken uit het dorp isoleren 

hem nog meer en zijn stoppen slaan door. Hij kleedt zich in een SS-uniform,  laadt zijn pistool en 

wacht buiten in zijn tuin in het midden van de nacht. Hij is gereed om te strijden tegen de vijand: de 

mof tegen de bolsjewiek, hij tegen Iwan, de Rus. Uiteindelijk de Rus die zijn moeder van hem heeft 

afgepakt? 

Eenzaamheid is het grote thema van dit boek. Wieringa schrijft met mededogen en respect over dit 

achtergebleven gebied ( Twente) nabij de Duitse grens  en met warmte over Paul en Hedwiges in het 

bijzonder. Ook de rol van de afwezige moeder is hier cruciaal.  

De taal is prachtig, de schrijfstijl bekoort. Af en toe is er ook taalhumor, soms situatiehumor tot het 

hilarische af. ( denk aan de scène waar de Rus Anton Rubin dronken wordt gevoerd tijdens carnaval 

en op de wagen wordt gezet). De inhoud is echter overwegend deprimerend, te deprimerend 

volgens enkele lezers. De bijna idyllische natuur vormt inderdaad een (te?) groot contrast met het 

marginale van de mensen. Bij een eerste lezing vonden enkel lezers het begin wat rommelig. Bij een 

tweede lezing worden vele zaken duidelijker. Een lezer vond dat het boek bondiger kon. Een andere 

lezer vond de titel een geniale vondst.  

Het algemene oordeel: prachtig geschreven boek over eenzaamheid.  

We genoten van een boeiende leeskring en de babbel bij een drankje achteraf.  

          Sonja Verheyen 


