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Oostwaarts - Jolanda Ivonne Clément

1952. De twaalfjarige Heindert kent het verleden van zijn moeder, Suze, niet. Dat ze in de oorlog

een relatie had met een jonge Wehrmachtsoldaat, weet hij niet, en evenmin dat hij een zoon is

van die Duitser. Hoewel zijn moeder en hij telkens verhuizen – van dorp naar stad en terug –

heeft hij een goed leven, dat draait om dromen en plaatjes. Maar ditmaal, nu ze in allerijl hun

spullen pakt om te vertrekken, lijkt het menens. Ze laten alles achter en vertrekken met

onbekende bestemming. Tijdens hun vlucht ontdekt Heindert steeds meer van de verzwegen

waarheid over zijn afkomst.

Oostwaarts is een indrukwekkende roman, die de tragedie toont van de jonge moeder Suze die

een zogeheten moffenmeid is. Tijdens de bezetting had ze een relatie met een Duitse soldaat en

na de oorlog wordt ze hierom geknipt, geschoren en gefilmd. De impact hiervan op haarzelf en

haar half-Duitse zoon Heindert wordt de lezer duidelijk via zijn adolescente observaties en de

inzinkingen van de getraumatiseerde Suze.
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Autobiografisch element



De oma van Jolanda Clément was kind in een NSB-gezin. Iets waar ze haar hele leven last van

had. Ze leefde constant in angst dat nieuwe buren, nieuwe collega’s en nieuwe vrienden

erachter zouden komen. Een leven op de vlucht met veel verhuizingen was het gevolg. En

psychische klachten die haar, net als de moeder van Heindert, in een inrichting doet belanden.

De oma van Clément heeft het NSB-verleden van haar ouders haar hele leven angstvallig

geheim gehouden. Toch liet ze er op late leeftijd dingen over los bij de moeder van Clément.

Clément vindt het belangrijk dat het taboe wordt doorbroken en hoopt daar met haar roman

aan bij te dragen.

Auteur



Jolanda Ivonne Clément studeerde marketing, communicatie en (bedrijfs)journalistiek. Ze

schreef voor diverse vakbladen en publiceerde bijdragen in FD, HP/De Tijd en literair

tijdschrift Extaze. In 2015 verscheen bij Amazon de novelle Bloedpaarden, die de bestsellerlijst

(spanning/mysterie) haalde. Oostwaarts is haar debuutroman.
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