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Dagboeken en zelfportretten
Hoe verloopt een mensenleven? Hoe ontwikkel je je? Welke keuzes maak je?
In hoeverre verander je, in hoeverre blijf je dezelfde? Wie ben je eigenlijk?
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dagboekfragmenten en zelfportretten overziet zij haar leven.

1954 Zuidhorn, november. Ik heet Aafke Steenhuis, ik ben acht jaar, ik zit in
de tweede klas. Ik ga heel graag naar school, ik vind rekenen wel mooi, ik vind
lezen wel een beetje minder mooi, maar in mijzelf lezen wel, ik teken heel graag.
Vakantie heb ik liever dan naar school gaan. In de vakantie valt er wat te beleven!
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Max Arian: Die korte stukjes maken het boek zeer leesbaar. Het is leuk zoals de tekst
van het persoonlijke in een volgend fragment naar een veel bredere beschrijving gaat.
Mooi zoals Aafke Steenhuis andere mensen de gelegenheid geeft kritiek op haar uit te
spreken, dat geeft een zinvolle afstand. Gaandeweg krijgt het boek meer lagen omdat je
als lezer al zo veel hebt gehoord.

