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HET BESTE WAT WE 

HEBBEN: 
Leesclub 06-11-2019 

 

De zitting was in volle gang, maar Lucas stond op en liep de raadkamer uit. 
Soms weet een lijf beter wat te doen dan alle opgetelde rationaliteit. Hij 
stapte in zijn auto en zonder veel nadenken reed hij naar de brug, de brug 
waar elk jaar gemiddeld veertien mensen af sprongen. 
Het beste wat we hebben is een boek over stoppen met almaar doorgaan en 
stil blijven staan, over de complexiteit van collectief oud zeer, over hoever 
de schaduwen van het verleden reiken, over afscheid durven nemen, over 
de schoonheid van echte soorten samen, over wat een mens kan doen in 
een wereld zoals die van nu. 
De roman is het eerste deel van een trilogie waarin Griet Op de Beeck een 
voor haar erg belangrijke thematiek tot op het bot wil proberen uit te 
spitten.  

  

  

Naam: Griet Op de Beeck 

Geboren: 22 augustus 1973 - Turnhout 
 

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

Biografie 

Van 1994 tot 2004 werkte Griet Op de Beeck als dramaturg in het theater. Toen Luk Perceval, 
artistiek leider van Het Toneelhuis, vertrok naar Duitsland, maakte ze een professionele bocht en 
werd ze journalist. Van 2004 tot 2008 werkte ze voor HUMO. Sinds 2008 schrijft ze voor De Morgen: 
ze maakte grote interviews voor Zeno, M en het Magazine; sinds november 2013 schrijft ze alleen 
nog een column in de zaterdagkrant over wat haar de afgelopen week het meest getroffen heeft. 

Op de Beeck debuteerde op 31 januari 2013 met Vele hemels boven de zevende. De roman gaat 
over vijf verschillende mensen, aan elkaar verwant, die stuntelend overeind proberen te blijven in 
dit lastige en prachtige leven. 

De tweede roman van Op de Beeck heet Kom hier dat ik u kus en verscheen eind september 2014.  
De roman werd in Nederland door het boekenpanel van De Wereld Draait Door verkozen als boek 
van de maand en een jaar na publicatie werden al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. De 
filmrechten voor dit boek werden verkocht aan Bastide Films. 

In februari 2016 verscheen haar derde roman, Gij nu, over "vijftien heel verschillende mensen. 
Allemaal op een bepalend moment in hun leven, zo'n moment waarop de dingen ontploffen of 
imploderen, stilvallen of deblokkeren, kapotgaan of ten goede keren."  
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