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HEMELVAART: 
Leesclub 25-09-2018 

 

Zomer 1985. Zes meisjes vieren vakantie op de Griekse eilanden. Ze 
hebben net eindexamen gedaan en het leven lijkt één grote belofte. 
Totdat er de laatste nacht een ongeluk gebeurt. Met vijf meiden, zes 
rugzakken en een doodskist keren ze naar huis terug. 
Judith Koelemeijer was één van hen. In haar eerste autobiografische boek 
ontrafelt ze dit dramatische verhaal uit haar jeugd. Hoe kon ze haar 
vriendin Annette zo plotseling verliezen? 
De zoektocht voert haar terug naar Paros, naar de ouders van Annette, de 
vriendinnen van vroeger en de Duitse jongens die bij het ongeluk 
betrokken waren. Wat deed de dood van Annette met hún leven? En 
waarom lopen hun herinneringen aan die fatale nacht zo uiteen?  
 
Hemelvaart is een aangrijpend verhaal over vriendschap, schuld en de 
pijn van het volwassen worden. 

  

 

Naam: Judith Koelemeijer 

Geboren: Zaandam, 1967 
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Biografie 

Judith Koelemeijer (1967) schreef als kind al graag verhalen. Maar het verlangen om 
journalist en schrijver te worden bleef lang vaag en romantisch. Na de middelbare school 
werkte ze een paar jaar in cafés en maakte ze verre reizen. Uiteindelijk schreef ze zich 
alsnog in voor de studies Nederlands en Culturele Studies. 

Na een stage bij ‘De Groene Amsterdammer’ wist Judith zeker dat ze de journalistiek in wilde. 
In 1994 kon ze, na een stoomcursus aan de Postdoctorale Opleiding Journalistiek, aan de 
slag bij ‘de Volkskrant’, waar ze al snel haar voorliefde ontdekte voor verhalen over ‘gewone’ 
mensen en hun bijzondere geschiedenis.  

Ze werkte met veel plezier op de redacties ‘Kunst’ en ‘de Voorkant’, maar na zes jaar begon 
de grote verscheidenheid aan onderwerpen haar tegen te staan en zocht ze naar verdieping 
in haar werk. Daar kwam bij dat ze al een tijd in de avonduren werkte aan haar 
familiegeschiedenis ‘Het zwijgen van Maria Zachea’. In 2000 nam ze ontslag bij de Volkskrant 
om zich volledig aan het schrijven van haar boek te kunnen wijden.  

…….. lees hier de volledige biografie 
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