
De dief en de minibieb 

  

'Nou ja! Potver de potver de potver!' Verbijsterd staat Verona bibberend van de kou voor de 

minibieb in haar voortuin, ondanks haar wollen muts, dito das, dikke winterjas en met teddy 

gevoerde enkellaarzen. Het is januari en de temperatuur is onder het vriespunt gedaald. 

Afwezig en ook een beetje ontdaan, aait ze poes Smits die zich in haar armen genesteld heeft. 

'Alweer half leeggehaald. Dit is toch niet normaal? De derde keer al binnen een paar weken,' 

verzucht ze met bevende stem. Haar twee andere katten kijken nieuwsgierig naar haar op. 'Ha, 

daar heb je het baasje.' 

Ryan, haar partner, keert net terug van een wandeling met teefje Rebel door hun wijk Achter 

de Haesen. 'Moet je nou weer eens kijken, schat! Opnieuw hebben ze boeken uit onze 

minibieb gejat. Welke gek doet dit toch? Ik word er moedeloos van.' Terwijl tranen van 

woede in haar ogen opwellen slaakt ze een diepe zucht.  

Ryan komt naast haar staan en legt een troostende arm om haar heen. 'Blijkbaar zijn we zo 

populair dat onze boeken met het snelheid van het licht eruit gehaald worden. Ergens wel 

goed, toch?' Hij geeft haar een liefdevol kneepje in haar schouder. 

Verona kijkt hem ietwat verbaasd aan. 'Ja, natuurlijk, maar het is wel de bedoeling dat je er 

andere voor in de plaats zet. Ik ben echt ziedend. Gisteren had ik er net de complete 

Gelukserie van Saskia Oudshoorn ingezet, naast Briefpost van Chantal Claassen en 

Introductieweek van Anja Janssen enne, even denken, Dank je feestelijk van Lisanne Stam. 

Verder Liefde en ananas van Isabelle Paz Soldan en Renée Olsthoorns Plankgas, Sabine. O ja, 

en Vraag het aan Veerle.' 

'Wat moet ik aan Veerle vragen?' 

Ze schudt zijn arm heen en weer. 'Hé hallo! Luister je wel naar me, Ryan? Ik somde een 

aantal van de titels op die uit de minibieb verdwenen zijn. Kijk, ik snap dat die boeken 

populair zijn, maar negen of tien boeken tegelijk is wel een beetje veel van het goede. En het 

zou ook leuk zijn als diegene er een paar terug zou zetten. Het is een bieb! Dat betekent dat je 

de boeken léént en niet steelt. Bovendien kan ik toch niet aan al die auteurs en uitgeverijen 

om boeken blíjven vragen, ze zien me aankomen!' 

Verona zet de kat op de grond die duidelijk beledigd is omdat hij niet meer lui in de warme 

armen van zijn bazinnetje mag liggen. Luid miauwend en met de staart omhoog rent hij naar 

de voordeur. Zijn pootjes maken spastische bewegingen op de koude grond, alsof hij niet de 

vrieskou moet trotseren maar juist op hete kooltjes moet balanceren. 



'Je hebt natuurlijk helemaal gelijk,' zegt Ryan met een zucht. 'We zijn geen "boekbank" à la 

voedselbank. Nog een geluk dat onze minibieb niet zomaar meegenomen kan worden,' 

vervolgt hij en hij tikt met zijn vinger tegen het cortenstaal. 'Anders zou dat misschien al 

gebeurd zijn. Als een volleerde Hans Klok maakt hij weidse gebaren met zijn armen. 'Hocus 

pocus pilatus pas, ik wou dat alles in één keer verdwenen was,' besluit hij grinnikend. 

'Nee, dat zou helemaal het toppunt zijn, zeg!' Ondanks haar boosheid moet nu ook Verona een 

beetje lachen. 'En gezien het gewicht ervan kunnen wij hem moeilijk iedere avond binnen 

zetten. Met de beste wil van de wereld zal dat niet gaan.' 

Demonstratief buigt Ryan zijn armen naast zijn lichaam en balt zijn vuisten, alsof hij The 

Rock himself is. 'Ik zou het kunnen proberen.'  

Verona knijpt hem in zijn biceps. 'Ik weet zeker dat je het kunt, poepie,' zegt ze met een blik 

die boekdelen spreekt, 'maar laten we het toch maar niet doen, dat is gekkenwerk en je rug 

moet nog langer mee.' 

'Het kan natuurlijk ook gewoon een fanatieke verslinder van leuke feelgoodboeken zijn, want 

ik begrijp nu dat het vooral dat genre is dat steeds uit de bieb verdwijnt.' 

Verona snuift minachtend. 'Niemand kan zoveel boeken tegelijk lezen.' 

'Misschien is het een dakloze die er wat geld voor probeert te krijgen,' oppert Ryan. 

'Dat kan ik me haast niet voorstellen,' zegt Verona. 'Wat krijg je nou helemaal voor 

tweedehands boeken die geen antiquarische waarde hebben?' 

'Goed punt.' Ryan haalt zijn schouders op ‘Maar met de huidige energieprijzen en die 

vreselijke kou gebruiken ze het misschien om er een vuurtje mee te stoken?' 

'Wat vreselijk! Laten we hopen van niet.' Verona huivert bij de gedachte dat die fijne feelgood 

boeken op een brandstapel terecht zouden zijn gekomen. Met een peinzende blik in haar ogen 

kijkt ze naar de half leeggeroofde minibieb, alsof achter het kleine deurtje de oplossing van 

het raadsel te vinden is. Ze bijt afwezig op haar wang. 'Misschien verkopen ze ze wel. Op 

Marktplaats of zo. Een authentiek gesigneerd exemplaar kan best wel wat opleveren. Als een 

dakloze ze verkoopt kan hij of zij zich in Heerlen aardig wat maaltijden bij het Leger des 

Heils veroorloven.'  

'Zeg, lieverd, zullen we even niet te hard van stapel lopen? Deze exemplaren waren niet eens 

gesigneerd. En we kunnen niet zomaar uitgaan van een dakloze die het leeghalen van een 

minibieb tot verdienmodel heeft gebombardeerd. Bovendien kan ik me niet voorstellen dat zo 

iemand een telefoon of een computer heeft om de boel op Marktplaats te zetten.' 

'Dat is waar, maar hoe verklaren we deze maffe diefstal dán? Ik begrijp er echt niets van. Er 

zit maar één ding op,' zegt Verona. 'We zullen als een soort van weervrouwtje en 



weermannetje om de beurt de wacht moeten houden. 'We kunnen dit echt niet op ons laten 

zitten.' Dan kijkt ze even peinzend voor zich uit. 'Het zullen toch niet die lui zijn van die 

nieuwe minibieb drie straten verderop?' 

‘Dat lijkt me sterk,' zegt Ryan. 'Niemand is zo brutaal toch?' 

'De brutalen hebben anders de halve wereld, hoor. Trouwens, ik sprak laatst onze buuf nog en 

die vertelde dat ze onze minibieb zoveel interessanter vindt dan die van hen. Wij zouden veel 

leukere boeken te leen hebben. Lekker veel feelgood en andere soorten romans, terwijl ze in 

die andere minibieb alleen maar managementboeken en van die zelfhulpwerkjes zag staan, en 

wekenlang dezelfde titels. Dus veel animo voor die minibieb is er duidelijk niet.' 

'Alles goed en wel, ik ben onder geen beding van plan om de halve nacht op te blijven. Dat 

zie ik echt niet zitten. Zoveel slaap krijg ik toch al niet met al dat geregel voor ons evenement. 

Ik ga binnenkort wel stiekem een kijkje nemen.' 

'Ik begrijp het,' zegt Verona. 'Vind het eigenlijk ook veel te koud om alleen in bed te liggen.' 

Ze geeft Ryan een knipoogje. 

En Ryan geeft haar een liefdevol kneepje in haar wang. 'Deugnietje.' Hij kijkt naar Rebel die 

naast hem zit. Er komen kleine condens wolkjes uit haar hijgende bek. Hij geeft de hond een 

klopje op haar kop. 'Als ik Rebel bij me heb, zullen ze denken dat ik haar aan het uitlaten ben. 

Dan vermoeden ze vast niet dat ik geen interesse heb in een of ander dodelijk saai non-fictie 

boek.' Rebel houdt haar snuit een beetje scheef wanneer ze haar naam hoort noemen. 'Jij 

beschermt Sherlock Holmes wel, hè, als we samen gaan kijken of onze boeken naar een 

andere minibieb verhuisd zijn.' 

Verona begint te lachen. 'Yeah, right. Rebel. Die zou nog omrollen en haar buik bloot maken 

in volledige overgave als er een inbreker binnenkomt. Maar ik vind het een goed idee. Je 

hoeft er alleen een blik in te werpen om al aan de ruggen te zien of er opeens romans tussen 

die saaie boeken staan.' 

Ze kijkt op haar horloge. 'We moeten opschieten. We moeten nog een heel eind rijden voor de 

boekpresentatie vanmiddag. Heb jij de chocolade cover nog opgehaald?'  

Ryan trekt de achterklep van de Toyota open, die bestickerd is met de gegevens van het grote 

evenement dat ze binnenkort organiseren. 'Kijk eens, Veer, een hele doos vol. Voor iedere 

presentatie de komende maand een plak chocolade. Ze rollen nog net niet de rode loper uit als 

ik bij de Chocolaterie aankom.'  

Verona begint te lachen. 'Ik ga binnenkort ook een boek schrijven. Dan krijg ik er misschien 

ook wel eentje van je.' Ze drukt Ryan een kus op zijn wang en loopt het pad naar de voordeur 

van hun nieuwbouwhuis toe. Iedere keer opnieuw is ze blij dat ze hier naar binnen mag, ze 



zijn zo happy met het mooie huis. Smits vliegt langs haar benen naar binnen als ze de 

voordeur opendoet. 'Heerlijk, hier brandt de kachel, ze hoeft de rest van de dag niet meer te 

koukleumen!'  

 

'Kom Rebel, we gaan naar buiten!' Traag staat de kortharige vuilnisbak op en rekt zich 

uitgebreid uit vergezeld van een luide geeuw. Met dit koude weer heeft zij weinig zin om naar 

buiten te gaan. De luilak blijft liever binnen onder een lekker dekentje liggen. Geen beter 

leven dan een hondenleven hier. Wat de behoefte aan warmte betreft, past ze prima in het 

huishouden van de Koukleumpjes. Ryan ritst zijn jack tot aan zijn kin dicht en besluit een 

muts op te zetten. Hij trekt het wollen geval zo ver over zijn gezicht dat hij onherkenbaar is. 

Hij heeft wel zo stoer gezegd poolshoogte te zullen nemen, maar nu het erop aan komt weet 

hij het niet zo zeker meer. Jemig, wat is het koud. Hij moet Rebel bijna meesleuren over 

straat. 'Kom op, meissie, lopen.' Na een paar minuten lopen is hij bij de minibieb die Verona 

bedoelde. Zo nonchalant mogelijk trekt hij het deurtje open. Hij laat zijn vinger langs de 

ruggen gaan.  

'Het geheim van de cryptomunt.'  

'Een wereld vol idioten.'  

'Hoe schrijf ik een bestseller?'  

'Waarom het papa niets kan schelen.'  

'Een gezonde ademhaling en toch roken.' 

'Bindingsangst, hoe kom ik ervan af.'  

Ryan constateert dat er geen enkel boek tussen staat dat eerst bij hen in de bieb heeft gestaan. 

Gefrustreerd maakt hij zijn vinger los van de boeken en laat zijn hand op zijn voorhoofd 

rusten. 

'Zit er iets voor u bij?'  

Ryan glijdt bijna uit op de stoep, hij kan nog net voorkomen dat hij naast Rebel in een spagaat 

zit. 'Jemig, man, ik schrok me dood!' Misschien was het boek over ademhalen wel een goed 

plan geweest, want Ryan kan met moeite die van hem weer in het normale ritme krijgen.  

'Slecht geweten?' In de deuropening van het huis waar de minibieb voor staat, staat een 

breedgeschouderde man van minstens een meter vijfennegentig. Hij gooit zijn peuk op de 

grond en trapt hem uit met zijn schoenmaat kano. Vervolgens vouwt hij zijn armen samen 

voor zijn indrukwekkende borst waardoor de biceps van de kerel bijna uit zijn trui lijken te 

knappen.  



Ryan, die al best onder de indruk is van zijn eigen biceps, slikt. 'Eh… nee, eh… dat niet,' stamelt 

hij. Echt, nog nooit heeft hij zich zo klein gevoeld. Wat een intimiderende gast, zeg! Rebel is 

het duidelijk met hem eens, ze doet een paar stapjes naar achteren. Die wil nu helemaal terug 

naar hun warme huis. Nou, hij ook wel. Nerveus doet hij zijn muts af en haalt een hand door 

zijn haren. 'Eh... nee, ik geloof het niet. Ik ben meer fan van, eh… romans.' Hij doet zijn muts 

weer op. 'Van feelgood romans bijvoorbeeld.'  Zo, hij heeft het gewoon gezegd. Mannen 

kunnen ook best feelgoods lezen en ze nog leuk vinden ook.  

De klerenkast, die zomaar uitsmijter bij een nachtclub zou kunnen zijn, trekt spottend een 

mondhoek omhoog. 'Feelgoodromans? Bedoel je soms van die Bouquet boekjes? Van die 

boekjes waarin een onnozele meid na een paar misverstanden een steenrijke zakenman of 

sjeik aan de haak slaat en er de beste seks ooit mee heeft?' 

'Hm. Ik hoor hier een bekend vooroordeel, maar ik kan u verzekeren dat het een beetje boel 

kort door de bocht is, beste man,' zegt Ryan, die inmiddels aardig op de hoogte is van het 

reilen en zeilen in de wondere wereld van schrijven en uitgeven en zich danig aan dat soort 

vooroordelen kan ergeren. 'U doet hiermee de gemiddelde auteur van romantische fictie flink 

tekort.' Ryan zwaait met zijn wijsvinger, helemaal vergetende dat hij eigenlijk een beetje 

geïntimideerd was door de man. 'U vergeet de maatschappelijke vraagstukken en, in algemene 

zin, belangrijke levensvragen, zoals rouw en zingeving naast humor en, oké, ik geef toe… 

enige hartstocht.' Hij maakt zich wat langer door zijn rug te rechten. 'Net als in het echte 

leven.'   

De man lijkt niet overtuigd. De minachtende grijns lijkt op zijn gezicht gebeiteld te zijn. 

'Maar meneer toch. De boeken die hierin staan zijn toch veel interessanter? Als je nou echt 

iets over het leven wilt weten, moet je hier wezen.' Hij wijst naar het kastje.  

Nu ziet Ryan dat op bijna alle ruggen van de boeken dezelfde naam staat. Emiel Ratelslang. 

Hij kijkt verrast naar de man op. 'Emiel Ratelslang?' 

'Dat ben ik. Ik heb de meeste van deze boeken geschreven,' zegt de eigenaar van de minibieb.  

'Van cryptomunten via een gezonde ademhaling tot bindingsangst… Goh, u bent wel van alle 

markten thuis, hè?' Ryan klemt zijn lippen op elkaar om niet in lachen uit te barsten, 

Vervolgens buigt hij een stukje naar voren en bekijkt de boeken nog eens goed. Ze zien er 

allemaal splinternieuw uit. 'En? Lopen ze een beetje? Hoewel, dan zouden ze niet werkloos in 

uw minibieb staan, neem ik aan.'  

Rode vlekken kruipen boven de kraag van het hagelwitte overhemd van de man uit. 'Dat valt 

reuze mee. Ik wil de wereld gewoon een beetje beter maken. En iedereen die mijn boeken 

leest, weet hoe dat moet.'  



'Zal wel.' Ryan pakt een boek uit het kastje en houdt het omhoog. 'En deze, eh... bestseller, 

Een gezonde ademhaling en toch roken, heeft u die ook geschreven?'  

Emiel Ratelslang snuift luid. 'Nee, die toevallig niet, maar ik werk er wel aan.' Hij komt naar 

buiten gelopen en pakt het boek uit Ryans hand. Van dichtbij komt hij nog intimiderender 

over. 

Ryan schraapt zijn keel. 'Als u zelf uit bent op een bestseller kunt u misschien beter eens 

proberen een feelgoodroman te schrijven. Als er één genre populair is, is dat het wel.' Dan 

heeft Ryan een idee. 'Zeg, binnenkort is er een evenement in de openbare bibliotheek. Daar 

zullen vast wel diverse auteurs bij aanwezig zijn die u kunnen vertellen hoe je een goed boek 

schrijft. U bent van harte welkom.'  

'Ja, hoor, Emiel Ratelslang schrijft een feelgood!' De man buldert van het lachen. 'Ze zien me 

aankomen. Dank je feestelijk.'  

'Hé, kent u het boek van Lisanne Stam? Het genre is u dus niet helemaal onbekend?'  

'Huh? Waar hebt u het in vredesnaam over?' 

'Dank je feestelijk, de nieuwe roman van Lisanne Stam.' Ryan snapt dat zijn grap niet 

overkomt en kucht even. 'Eh. Dan schrijft u het toch gewoon onder pseudoniem? Er zijn 

genoeg mannen die leuke feelgoods schrijven. Het Aantekenboek van Nicolas Vonk is een 

van de grootste hit aller tijden.' Dan geeft Ryan een zacht rukje aan de riem. 'Kom, Rebel. We 

gaan naar huis, het vrouwtje vraagt zich vast af waar we blijven.' Het is duidelijk dat deze 

minibieb geen concurrent van die van hen is en het is klip en klaar dat deze minibieb eigenaar 

niet de dief van de feelgoods is. 

Als Ryan aanstalten maakt om weg te lopen, bedenkt hij zich.  'Ik heb nog een vraag. Hebt u 

de afgelopen tijd toevallig een persoon verdacht zien rondsluipen in de buurt?'  

'Nee, er is me niets opgevallen. Hoezo?' 

'Er verdwijnen boeken uit onze minibieb.' 

'O, daar heb ik geen last van.' 

'Meent u dat nou? Wie wil het boek "Een wereld vol idioten" nou niet lezen?' Hij moet op zijn 

lip bijten om niet in de lach te schieten.  

Gelukkig heeft Emiel het grapje niet door. 'Daar begrijp ik ook niets van,' zegt hij 

doodserieus. 

'Nou, dan ga ik maar weer. Succes met uw boeken, hè?'  

'Hm, bedankt. Een leuk jochie heb je.' Emiel knikt naar Rebel. 

Ryan snuift gefrustreerd. De zoveelste die denkt dat Rebel een reu is. 'Rebel is een zij,' 

fluistert hij. 



 

Net als Ryan de sleutel in het sleutelgat van de voordeur wil steken, vliegt die al open.  

'En? Heb je onze boeken gevonden?' vraagt Verona lichtelijk buiten adem. De poezen staan 

nieuwsgierig achter haar. Zoveel opwinding hebben ze lang niet gevoeld in huis.  

Hij schudt zijn hoofd. 'Nee, helaas, onze boeken waren daar niet. Het raadsel is nog niet 

opgelost.' 

Als Ryan Rebel van haar riem en halsband heeft verlost en in de woonkamer zijn handen 

warmt bij de cv, zegt hij: 'Trouwens, we blijken een auteur in de buurt te hebben.’  

Verona ploft neer op de bank. 'Huh? Wie dan?' Rebel en de poezen springen bij haar op de 

bank. Ze bedekt ze zorgzaam met een fleecedeken. 'Sorry, lieverds, ook bij ons is de 

verwarming een graadje lager gezet.'  

'Emiel Ratelslang.' 

'Emiel Ratelslang,' mompelt Verona voor zich uit. 'De naam komt me ergens bekend voor.' Ze 

knijpt haar ogen tot smalle spleetjes en gaat in gedachten de duizenden boeken die ze gelezen 

en geluisterd heeft na. 'Nope. Ik ken hem niet.'  

'Ik had ook nog nooit van hem gehoord, maar het is dus die kerel van de minibieb! Ik heb hem 

uitgenodigd om zaterdag ook te komen.'  

'Meen je dat nou?' zegt Verona stomverbaasd. 'Wat een giller. Maar hebben we zaterdag nog 

wel plek dan? Er komen al zoveel mensen.'  

'Ach, weet je, hij staat open voor goede adviezen, wil leren hoe je een góéd boek schrijft en 

misschien heeft hij wat vragen voor onze auteurs. Voor zo iemand hebben we toch zeker nog 

wel een plekje vrij?' zegt Ryan.  

'Oké, hij is welkom, schat, omdat jij het bent.' 

 

Eindelijk is de grote dag aangebroken. Al voor dag en dauw zijn de twee recensenten aan de 

slag om straks tientallen mensen in de bibliotheek te ontvangen. In de tussentijd zijn er nog 

een paar boeken verdwenen, en is er opnieuw geen een voor in de plaats gekomen. Deze keer 

misten ze De Wensenwinkel, Funky Foodtruck, Niemand zoals Zoë en Vluchtgedrag. Verona 

zet het restant van de boeken rechtop in de minibibliotheek. 'Hopelijk krijgen we er vandaag 

weer een paar bij. Het is wel een beetje een lullig gezicht, zo’n mooie maar bijna lege 

minibieb.' 

Nadat Ryan zeker voor de honderdste keer heeft gecheckt of er voldoende water en brokjes 

voor de beestenboel in de bakken zit trekt hij de deur achter zich dicht. 'Geen zorgen voor de 

dag van morgen. Nu naar de Hub.'  



Het is stikdruk in de bibliotheek. Verona glundert bij het zien van zoveel mensen. Wat een 

megasucces! De talloze posts op Facebook en Instagram hebben hun effect niet gemist. Een 

voor een komen de auteurs naar hen toe om ze te begroeten en ze te bedanken voor alles wat 

ze voor hen en het Nederlandse boek doen. Verlegen wuift Verona de complimenten weg. 

'Jullie doen al het werk, wij schrijven er alleen maar leuke stukjes over.'  

'Minstens net zo belangrijk als het schrijven,' zegt Renée Olsthoorn, waarna de Haagse auteur 

zich met een glimlach omdraait. Een tienermeisje heeft haar op een schouder getikt. 'Wilt u 

dit boek voor mij signeren?' vraagt ze verlegen.  

'Maar natuurlijk, wat leuk! Heb jij Plankgas, Sabine gelezen?' vraagt ze blij verrast. Ze pakt 

het boek van haar aan en vraagt om een pen.  

Het jonge ding knikt en reikt haar een pen aan. 'En heel veel andere boeken van de auteurs 

hier.' Ze laat er een paar van zien die ze mee heeft genomen in haar rugzak die vol boeken aan 

haar voeten staat. 'De Geluk Serie, Briefpost, Bikini en Kites, Dank je Feestelijk, Liefde en 

Ananas, ik heb ze allemaal. En ik ga ze allemaal laten signeren vandaag.' 

Dan komt Ryan komt op Renée en het meisje afgelopen. 'Wat leuk, Renée, je hebt al een fan 

ontmoet. Hoi!' Hij steekt zijn hand uit naar de tiener die op het eerste gezicht niet ouder kan 

zijn dan een jaar of zeventien, achttien. 

Blozend ontwijkt ze zijn blik. 'Dag, meneer.' 

'Je hoeft me geen meneer te noemen hoor, zeg maar Ryan,' zegt hij grijnzend. 'Wij hebben dit 

georganiseerd vandaag,' vervolgt hij met een armgebaar de ruimte omcirkelend. 'Verder 

voeren wij een minibieb, we hebben hem Koukleum genoemd.'  

'Dat weet ik,' zegt ze zacht en zo onopvallend mogelijk klapt ze snel het klepje van de rugzak 

vol boeken dicht.  

Niet snel genoeg voor Ryan, echter, die de geur van de boeken zelfs in zijn slaap nog zou 

herkennen. 'Aardig voorraadje heb je daar, meid. Heb je die vandaag allemaal al gekocht?'  

Haar wangen worden mogelijk nog roder. 'Nee, die had ik al. Dat mag toch wel, of moet ik ze 

echt hier kopen?' 

'Je bent niks verplicht. Dat je leest, vind ik het allerbelangrijkst.' 

Plots valt er een schaduw over hem heen. De reus van de andere minibieb staat plots achter de 

jonge vrouw en legt zijn handen op haar schouders. 'Ik ben toch maar gekomen.' 

Voordat een perplexe Ryan iets kan zeggen, komt Verona aangelopen. 'Ryan, ik heb de 

directrice gezegd dat ze met het interview kan beginnen.' Onderzoekend kijkt ze de grote man 

aan, haar ogen een beetje toegeknepen. Een auteur? Ze zou toch zweren dat ze alle schrijvers 



die uitgenodigd zijn vandaag zou herkennen. Een bezoeker dan? Een vader die zijn dochter 

hier helemaal naar Limburg heeft gebracht voor een ontmoeting met een of meer auteurs? 

'Welkom,' zegt ze gehaast en trekt Ryan aan zijn mouw. 'Je moet echt even meekomen.'  

Hij blijft echter staan. 'Veer, wacht nou even. Dit is de, eh… de schrijver, over wie ik je 

vertelde, die van de andere minibieb bij ons in de buurt, je weet wel.' 

Een blik van herkenning glijdt over het gezicht van Verona. 'Ah ja, u bent die schrijver die 

feelgoods wil leren schrijven, toch?'  

'Wat apart!' roept Renée enthousiast uit. 'Een man die feelgoods gaat schrijven!'  

Het meisje duikt onder zijn handen weg en hijst snel de rugzak op haar rug.  

Bulderend van het lachen schudt de man woest zijn hoofd. 'Echt niet. Dat moet een 

misverstand zijn. Zo te zien zijn er al genoeg van die flutboeken hier.' Hij wijst naar een paar 

van de standjes met boeken waar de eerste gasten al ongeduldig bijeen drommen om een van 

hun favoriete boeken aan te schaffen en er een handtekening van hun favoriete auteur in te 

kunnen laten zetten. 'Die pulp komt er bij ons niet in, maar Sophie hier, mijn dochter, moest 

een boek voor school lenen en ik heb haar even gebracht.'  

Ryan en Renée kijken elkaar aan. Renée steekt het boek omhoog wat Sophie haar zojuist 

gevraagd heeft om te signeren. 'Volgens mij vindt uw dochter ze wel leuk. Ze vroeg me om 

deze voor haar te signeren.'  

Op hetzelfde moment breekt het hengsel van de rugzak af. Sophie slaakt een kreet. De 

aanwezigen kijken geschrokken op. Er valt een hele stapel boeken uit die bijna op de voeten 

van Sophies vader neerkomen. Verona bukt en pakt er eentje op. Er zit een boekenlegger van 

Koukleum tussen, evenals bij het volgende boek dat ze oppakt. Ze wisselt een blik van 

verstandhouding met Ryan. Het lijkt erop dat het raadsel van de verdwenen boeken is 

opgelost. 'Uw dochter "verzamelt" feelgoods uit onze minibibliotheek.'  

'Wat? Sophie! Is dat waar?' vraagt Emiel Ratelslang boos. 'Dat kun je toch niet maken? 

Waarom vraag je ze niet gewoon aan mij? Dan betaal ik ze gewoon voor je!'  

Het meisje fronst haar voorhoofd. 'Serieus pap? Jij zou mij geld geven voor feelgoods? Ze 

komen er bij ons thuis toch niet in?' zegt ze smalend. 

Haar vader werpt machteloos zijn handen in de lucht. 'Kinderen…' 

'Nou, nou, rustig maar, no worries.' Ryan probeert de boel een beetje te sussen. 'Zo belangrijk 

is het nou ook weer niet. Zo te zien lijken de boeken prima terecht te komen. En dat is precies 

ons streven.' 

Het meisje gaat op haar hurken zitten en met een hoofd als een tomaat raapt ze zo snel als ze 

kan alle boeken bijeen. Daarna wil ze het hazenpad kiezen, maar Renée houdt haar tegen. 



'Wat fijn dat je onze boeken ontdekt hebt, Sophie! We laten je niet naar huis gaan vandaag, 

voordat je in al je boeken een handtekening hebt staan, we gaan boekenleggers verzamelen en 

nog veel meer leuke dingen doen. Kom maar met mij mee!' Ze slaat haar arm om de 

schouders van het meisje. Dan wendt ze zich tot Sophies vader. 'Beste man, wat dacht je van 

een kop koffie met een lekkere punt Limburgse vlaai straks? Dan ga ik je haarfijn uitleggen 

hoe je een echte feelgood schrijft.' Renée geeft Emiel een schalkse knipoog. 

Verbouwereerd kijkt de man Renée en zijn dochter na. Als hij vervolgens om zich heen kijkt, 

ziet hij alleen maar vrolijke en lachende mensen. De sfeer is geweldig, zoveel leuker dan de 

saaie, zakelijke bijeenkomsten met - vooral - mannen in driedelig grijs aan wie hij zijn eigen 

boeken probeert te slijten. Bij een van de kraampjes pakt hij een boek op en leest de tekst op 

de achterflap. Die klinkt eigenlijk best wel goed. Hij pakt er nog eentje op en leest ook bij dit 

boek wat er op de achterflap staat. De korte beschrijving van het verhaal triggert hem. Hoe 

loopt het af? Aan zijn hele houding is te zien dat zijn nieuwsgierigheid is gewekt.  

'Dit is de allernieuwste van een van onze topauteurs. Leuk cadeautje voor uw vrouw. Of voor 

uw dochter natuurlijk, die is hier ook zag ik net.' Renée en Sophie zijn druk in gesprek met 

een auteur in het kraampje ernaast. 'Of voor uzelf,' zegt de vertegenwoordigster van de 

uitgeverij. 'Nee, nee, dat genre lees ik niet hoor,' zegt hij, maar zijn stem klinkt al een stuk 

minder overtuigend.  

'Zal ik vragen of de auteur het dan voor uw dochter tekent?'  

Hij trekt een paar biljetten uit zijn broekzak en betaalt het boek. 'Dank u, ik regel het zelf 

wel.'  

De man pakt het boek aan en loopt naar een tafeltje waar een vrouw zit die erg op de foto lijkt 

die op de achterkant van het boek staat. Voordat hij iets kan zeggen, kijkt ze op en gebaart 

naar het boek in zijn hand. 'Hé, wat leuk, u heeft een boek van mij gekocht! Zal ik het voor u 

signeren?'  

'Uhm, nou ja, goed dan,' zegt hij en reikt haar het boek aan.  

'Voor wie is het? Een cadeautje voor uw vrouw? Wat wilt u dat ik erin schrijf?'  

'Schrijf er maar "voor Sophie" in.' De auteur begint te pennen, ze doet haar uiterste best om zo 

mooi mogelijk te schrijven. Ze kijkt naar de man op. 'Sophie met een f of met ph? Ik wil haar 

naam natuurlijk correct spellen.'  

'Weet je wat, schrijf maar "voor Emiel". Met i-e-l.' Hij tikt met zijn wijsvinger op de eerste 

pagina en gaat naast haar aan het tafeltje zitten. 'Loopt dat nou een beetje, zo’n boek?'  

De bekende auteur is net klaar met schrijven en reikt hem het gesigneerde boek aan. 'Zeker. 

Voorheen was ik manager bij een multinationaal levensmiddelenbedrijf, nu ben ik fulltime 



schrijver en het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Niet alleen worden mijn lezers 

er blij van, maar ikzelf ook.'  

Emiel ziet een aardig stapeltje boeken naast haar liggen. 'Weet je wat, doe de rest ook maar.' 

Hij werpt drie biljetten van honderd euro op de tafel. 'Ik hoop dat het genoeg is. Ik heb niet 

alleen een dochter die deze boeken blijkbaar verslindt, maar ik heb ook een minibieb te 

vullen.'   

 

Einde 
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