
15De boer, vermoord door het regime, wordt thuisgebracht. Zijn
dochters gooien geëmotioneerd hun  armen in de lucht. Klik 

Deel twee van Alfredo Jaars trilogie over iconische foto’s → 16

JONGE JURY

Stemmen voor
debuutprijs
jeugdtitels 
De debutenEén waarheid (Nadi-
ne Swagerman),Heerestraat &
Rozenlaan (Carlie van Tongeren)
en Over wezenloze zielen (Merel
de Keyzer) maken kans op de
Jonge Jury Debuutprijs 2019. De
drie jeugdtitels werden door het
Jonge Jury Boekgenootschap
geselecteerd uit alle Neder-
landstalige debuten van 2018.
Tot 1 mei kunnen jongeren van
12 tot en met 15 jaar hun stem
uitbrengen. De prijs wordt door
oud-winnaar Mirjam Hildebrand
uitgereikt tijdens de Dag van de
Jonge Jury, op 5 juni in Tivoli -
Vredenburg te Utrecht.

PRAATZENDER

Talk Radio
maakt een
comeback
Radiozender Talk Radio 1395
AM maakt dit jaar een come-
back, heeft initiatiefnemer 
Richard Otto bekendgemaakt.
Later wordt onthuld in welke
vorm. De terugkeer heeft te
maken met de groeiende popu-
lariteit van podcasts. “Samen
met radiomakers, podcasters
en andere partners willen we
een nieuwe toekomst voor Talk
Radio in Nederland gaan
vormen,” zegt Otto. Talk Radio
kwam in 1997 voort uit Veronica
Nieuws Radio. Onder anderen
Theo van Gogh en Beau van
Erven Dorens waren er te horen.

KINDERBOEK

‘Niet thuis’ van
Jacques Vriens
verfilmd
Productiebedrijf Phanta Basta!
heeft de filmrechten gekocht
van het kinderboek Niet thuis
van Jacques Vriens. Producent
Harro van Staverden maakte
eerder filmversies van Vriens’
boeken Achtste-groepers huilen
niet, Oorlogsgeheimenen de tv-
serie Tien torens diep.Niet thuis
gaat over zeven kinderen die
door omstandigheden in een
leefgroep zijn geplaatst.Dan
ontdekken de kinderen dat hun
woonplek wegens bezuinigingen
gesloten zal worden en ze be-
denken een plan om bij elkaar 
te kunnen blijven. 

EXTRA EDITIES

Prijswinnende
film Tess naar
het buitenland
De Nederlandse film Mijn bijzon-
der rare week met Tess, die op
het filmfestival in Berlijn een
eervolle vermelding kreeg, is
aangekocht door distributeurs
uit Frankrijk, Taiwan, Denemar-
ken, Polen en Noorwegen. De
 familiefilm gaat over een jongen
die bang is om als enige van zijn
familie over te blijven. Tijdens
een vakantie begint hij met een
zelfbedachte ‘alleenheidstrai-
ning’. De eerste speelfilm van
 regisseur Steven Wouterlood is
in Nederland in oktober in de
bioscoop te zien.

In Vrachtbrief wil Myron Kaminski alias Tony
Kowalski, een uitgetreden priester en een zeer
vermogend man, vlak voor zijn dood de fiscus te
slim af zijn. Hij besluit zijn vermogen, in de
vorm van zeven kostbare oldtimers, te schen-
ken aan de nazaten van de vrouwen die in zijn
leven belangrijk zijn geweest. Vrouwen die hij,
zelfbenoemd schelm en opportunist, beminde,
zwanger maakte en verliet onder het mom van
zijn priesterschap. 

Het verhaal achter die zeven auto’s spreekt hij
in voor de jonge Roza Renard, die de oldtimers
moet afleveren en zijn nagelaten biecht moet
bezorgen. Een biecht die tegelijk een aanklacht
is tegen het misbruik in de katholieke kerk,
waarvan hij zelf slachtoffer is geweest maar dat
hij ook in de doofpot heeft helpen stoppen.

Zendingsdrang
De auto’s – een Tatra 87, een Jaguar SS100, een
Talbot Lago, een Minerva AK, een DeLorean,
een Hispano Suiza en een Allard J2 – zijn meta-
foren voor zijn minnaressen, voertuigen naar
zijn verleden. “In zijn passie voor oldtimers
wordt hij niet geconfronteerd met zijn onver-
mogen; hij is een gemankeerd man met bin-
dingsangst en een fnuikend gevoel van onwaar-
digheid.” 

De auto’s en Roza’s wederwaardigheden geven
het boek vaart en lucht – ook Guensbergs stre-
ven. “Ik heb wel zendingsdrang. Het Poolse ver-
haal moet verteld worden, en het menselijke
daarin: hoe je met vluchtelingen omgaat. Maar
alleen dat grote zware verhaal gaat niemand le-
zen.” 

“Mijn echtgenoot Allard is na zijn pensioen als
arts bijna fulltime automonteur geworden, heel
gepassioneerd. We hebben een vreemd samen-
zijn, ik met mijn boeken en hij met zijn auto’s.
Hij kijkt technisch, naar remleidingen en moer-
tjes. Voor mij spreken die auto’s een taal, ik kijk
naar vormen en textuur. Dat alles heb ik in dit
boek in harmonie kunnen brengen.”

De fictieve priesterfiguur is wel gebaseerd op
verhalen van haar vader. “Mijn vader heeft wer-
kelijk met een kapelaan opgetrokken, die woon-
de later in Parijs en er werd van hem gezegd dat
hij bij de geheime dienst werkte. Dat zette mijn
verbeelding in gang. Er werd gezegd dat hij het
niet zo nauw nam met de liefde. Dat zette mijn
verbeelding nog meer in gang. Ik heb deze pries-
ter als voertuig kunnen gebruiken om het ver-
haal van mijn vader nog een keer te vertellen.”

Voor de soundtrack van het boek en meer informatie
over de oldtimers zie www.vrachtbrief-roman.com.

In zijn passie voor
oldtimers wordt hij 
niet geconfronteerd 
met zijn onvermogen

Mirjam Guensberg
Vrachtbrief is de derde
‘Poolse roman’ van 
Mirjam Guensberg.


