Weekendje weg: vijf zussen die elkaar denken te kennen, maar niets is minder waar.
Weekendje weg is het debuut van José van Winden. In 2020 is er een tweede druk verschenen. In
Weekendje weg draait het om vijf zussen. Ze hebben ieder hun eigen leven met bijbehorende sores,
maar denken elkaar wel redelijk te kennen. Eén keer per jaar gaan ze samen (zonder aanhang en
kinderen) een weekendje weg. Deze keer loopt het niet zoals gepland. Alle zussen verbergen een
geheim dat ze angstvallig voor elkaar, en soms ook voor zichzelf, verborgen proberen te houden. Dat
is makkelijker gezegd dan gedaan als je een weekend met elkaar zit opscheept. Wat op vrijdag begint
als een gezellig samenzijn, komt op zondag tot een uitbarsting. Is dat het einde van het zusterschap?
‘Laat alsjeblieft dat wapen zakken. Voor er ongelukken gebeuren.’
Volgens de achterflap is Weekendje weg een vrouwenboek pur sang. Met die gedachte in mijn
achterhoofd begon ik aan het boek. Misschien is het zo. Je moet wel openstaan voor “vrouwen
problemen”, maar verschillen die zoveel van die van mannen? Op sommige punten natuurlijk wel.
Mannen worden niet zwanger en reageren wellicht minder emotioneel en jaloers op sommige
situaties. Dat neemt niet weg dat ik het een intrigerend verhaal vond. Het is nergens overdreven. Je
ziet de situaties zo voor je omdat ze zo alledaags zijn. Ik durf te wedden dat in veel families
soortgelijke problemen voorkomen. En het einde is zoals het moet zijn, maar daar verklap ik niets
over.
‘Ik hoef niet te praten. Ik wil lol hebben, lekker zingen, dansen, zuipen, net als vroeger.’
Weekendje weg verscheen voor het eerst op 6 mei 2017 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 298
pagina’s en is voor 17,99 te koop in de boekhandel. Het boek is ook als E-book en luisterboek
verkrijgbaar.
En mijn beoordeling. Dit boek krijgt van mij absoluut vier sterren.
https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/romans/weekendje-weg-2e-druk/

