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HOLLANDS SIBERIË: 
Leesclub 17-04-2019 

 

De franciscaan Peter Pex wordt naar `het slechtste dorp van Nederland 
Veenhuizen gestuurd, waar eerder geen enkele pastoor het heeft kunnen 
uithouden. Hij komt er in 1936 in dienst van de rijkswerkinrichtingen. Vol 
vuur begint hij aan zijn taak en probeert tegelijkertijd het hiërarchisch 
georganiseerde justitiedorp te doorgronden. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog belandt hij samen met zijn huishoudster in het verzet. Ze 
krijgen een geheime liefdesrelatie, die steeds ingrijpender en 
gecompliceerder wordt. Hollands Siberië vertelt over de opkomst en 
ondergang van een man die alleen s nachts zichzelf kan zijn. 
 
Rondom dit boek  werd de speciale website www.hollandssiberie.nl 
gelanceerd. 

 
 

 

 

Naam: Mariët Meester  
Geboren: 25-05-1958 in Den Haag  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Biografie 

Mariët Meester werd in Den  Haag geboren als oudste kind  in een onderwijzersgezin. Als  baby 
verhuisde ze met haar  ouders naar de Drentse  gevangeniskolonie  Veenhuizen, waar haar vader  
hoofd van de School met de  Bijbel werd. 

Mariët studeerde aan de Academie voor  Beeldende Kunsten Minerva in Groningen.  Tijdens het 
stagejaar trok ze samen met Jaap de  Ruig in een zelfgebouwd woonwagentje door  Frankrijk.    
Ze publiceerde het reisverslag Een  spoor van paardemest.  

Na een periode  als beeldend  kunstenaar en  freelance journalist verscheen in  1990 haar eerste 
literaire boek, de  roman Sevillana. In hetzelfde jaar  reisde ze voor het eerst naar  Roemenië, 
waar ze contact zocht  met Roma (zigeuners).  

In 1991  verbleef ze opnieuw bij Roemeense Roma, wat in 1992 leidde tot  het reisboek De stilte 
voor het vuur.  

Meesters tweede roman heette Bokkezang  (1994) en werd later vertaald in het Russisch. In  
1997 verscheen haar roman De eerste zonde,  die zich afspeelt in het gevangenisdorp waar  ze 
opgroeide.  

In het jaar 2000 werd ze uitgenodigd om deel  te nemen aan de Literatuurexpres, een  zesweekse 
treinreis van Lissabon via Sint  Petersburg naar Berlijn, met meer dan  honderd Europese auteurs 
als passagiers.  

In 2003 verscheen de roman De  overstroming, over een groepje  mensen dat een grote  
overstroming in het  Nederlandse polderlandschap  overleeft. Eind 2005 werd de  roman De 
volmaakte man  gepubliceerd, die zich deels in  Amsterdam, deels in Veenhuizen afspeelt. Een 
halfjaar later werden  in Sla een spijker in mijn hart (mei 2006) al haar ervaringen met  
Roemeense Roma samengebracht. 

 

……… complete biografie vind je hier > 

http://www.hollandssiberie.nl/
http://www.hollandssiberie.nl/
http://www.marietmeester.nl/levensloop.htm
http://www.marietmeester.nl/levensloop.htm
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