Hans van der Beek
Wees gegroet

Een tragikomische roman over de
botsing tussen gelovigen en atheïsten
De moeder van Jannes en Henri
Notenboom overlijdt aan kanker. Jannes
heeft haar tot het einde toe verzorgd,
terwijl Henri intensief voor haar
zielenheil bad – hij beschouwt de ziekte
van zijn moeder als een straf van God.

het eerste boek dat óók
een schilderij is!
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Boek met haakje

N

adat de broers elkaar tien jaar niet gesproken
hebben, besluit Jannes naar Zwitserland
te reizen, naar het oord waar Henri woont
in de kleine geloofsgemeenschap van de ‘Nieuwe
Christenen’, voorheen ‘Kampf gegen Satan’. Wat volgt
is een fascinerende confrontatie tussen twee broers
met als inzet: wie heeft het Grote Gelijk?
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• Online acties

Hans van der Beek (1966) is journalist
bij Het Parool. Wees gegroet is zijn

‘Een ontroerende roman over de grote
zaken van het leven: geloof, dood en familie
banden, geschreven met de lichtvoetigheid
van een droogkomische observator van de
moderne tijd.’ – Robert Vuijsje

• Aandacht in Het Parool
• Interview op
www.nijghenvanditmar.nl

tweede roman. In 2008 verscheen zijn
romandebuut Mijn vrouw heet Petra, over
een geschiedenisdocent met een obsessie
voor Chantal Janzen.
Zie ook www.hansvanderbeek.nl

Over Mijn vrouw heet Petra:
‘Eén lange, hilarische klucht.’ – LINDA.
‘Zijn mini-reportages zijn haarfijn.’
– De Groene Amsterdammer
‘De manier waarop Van der Beek op het
eind afrekent met de hoofdpersoon is
briljant.’ – HP/De Tijd

‘Prima verhaal, waarin de lezer kan
geloven. Met Van der Beek hebben we
er een uitstekende nieuwe auteur bij in
de Nederlandstalige Letteren en ik laat
m’n baard groeien tot twintig centimeter
lengte als hij niet binnen de drie jaar
een grote ster wordt in de literatuur.’
– Herman Brusselmans
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