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Debuutroman Tamar van Monique Hoolt
De oorlogsroman Tamar is het schrijversdebuut van Monique Hoolt. Tamar gaat over het maken
van morele keuzes in oorlogstijd en wordt door drie verschillende vrouwen verteld. Machteloze
kleine mensen zoeken naar verklaringen om iets gruwelijks te begrijpen, het politieke drama is
gevat in een ontroerend en meeslepend verhaal. Hoe overleef je een oorlog als je niemand kunt
vertrouwen?
Monique Hoolt over haar boek Tamar: “Als kind was ik gefascineerd door de verhalen die mijn opa
en oma over de Tweede Wereldoorlog vertelden. De keuzes die mensen maken in oorlogstijd
boeiden mij sindsdien. Als zestienjarig meisje bestudeerde ik de Neurenberg-processen omdat ik
wilde weten wie de mensen waren die het brein achter de Holocaust vormden. Wat bezielde hen?
Hadden ze nu spijt? En ik wilde begrijpen hoe het kan dat gewone mensen in staat waren tot
gruwelijke daden tijdens de oorlog. Hoe weet je van jezelf zeker dat je in andere omstandigheden
trouw blijft aan je eigen morele standpunten? Mijn generatie is de laatste die het verhaal over de
Tweede Wereldoorlog uit eerste hand gehoord heeft. Misschien is het wel onze plicht de diverse
kanten ervan te belichten voor de volgende generaties. Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan het besef
dat wij er met elkaar voor moeten zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt.”
Over Tamar (ISBN: 9789492221643)
Een vrouw stuift de hoek om, haar mantel wappert om haar benen, de
sjaal om haar hals achtervolgt haar als een fladderende kraai. Ze kijkt
over haar schouder en stopt. Met haar vuist bonst ze op iedere deur
in de straat, met haar andere arm klemt ze een bundel in een groene
deken stevig tegen haar borst. “Help me alstublieft!” Een hoge
overslaande stem. Niemand doet open.
Oktober 1943. Tamar is negen maanden oud als haar moeder, op de
vlucht voor Duitse soldaten, haar in de armen van een onbekende
vrouw duwt. Het Joodse meisje groeit op in een pleeggezin en krijgt te
maken met alle gevaren die de Tweede Wereldoorlog met zich
meebrengt, van verraad en NSB’ers tot bombardementen.
Over de auteur
Monique Hoolt (1965) woont sinds negen jaar in Le Marche. Op het Italiaanse platteland vond zij
de rust om haar roman te schrijven. Dat haar eerste boek zich afspeelt tijdens de Tweede
Wereldoorlog komt voort uit haar fascinatie voor deze zwarte periode in de geschiedenis.
Monique is verder werkzaam als freelancer, online communicatie en copywriting.
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