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DECEMBER - verhalen 
Leesclub 08-12-2014 

 

Dit zevental verhalen speelt zich af in december, rond sinterklaas en kerst. 
Op het eerste gezicht worden deze verhalen bevolkt door normale, 
herkenbare personages: een jongen blijft in sinterklaas geloven waarom zijn 
vriendin hem ontvlucht, een vrouw die zwarte piet schminkt en door hem 
verleid wordt, een dievegge van het jezuskind uit de jaarlijkse kerststal, 
zwartslapers in een riante villa, een vrouw die haar voorechtelijke zoon 
zoekt, en ten slotte een cardioloog als Maria. Allen bezitten spirituele 
gevoeligheid. Zij komen in ongewone situaties terecht. De verbeelding is hun 
houvast in een omgeving waarin ze zich niet thuis voelen, of die hun gedrag 
afwijst. Het minst overtuigend is het Spoorloosachtige verhaal 'Maria, hou je 
vast, je zoon zoekt je'. De andere verhalen bezitten een subtiele plot en 
compositie, met treffende overwegingen van de personages en goed 
volgehouden spanning. De beste verhalen zijn 'Zwartslapers' en 'Blauwe 
kerst'. In alle verhalen verplaatst de schrijfster zich overtuigend in de 
leefwereld van haar personages.. 

  

 

Naam: Vonne van der Meer 

Geboren: 1952 in Eindhoven 
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Biografie 

Vonne van der Meer was het jongste kind in een gezin van drie.  Haar moeder was een gretig lezer 
die haar kinderen vaak en graag voorlas. 

 De familie verhuisde naar Laren, waar Van der Meer na de lagere school de MMS bezocht. Omdat 
ze zich bij de lessen Nederlands onderscheidde bij het opstelschrijven mocht Van der Meer bij haar 
eindexamen verhalen inleveren. Na haar eindexamen ging ze een jaar naar een high school in de 
Verenigde Staten, waar haar liefde voor het toneel werd aangewakkerd door de acteerlessen die ze 
volgde. 
 Twee jaar later werd ze toegelaten tot de regieafdeling van de Amsterdamse Theaterschool. 
Tijdens deze opleiding bleef ze schrijven: verhalen, toneel, scènes. 

 Al snel werd ze de tekstleverancier van haar klas: 
 "Als er voor Koninginnedag een straattheaterstuk gemaakt moest worden, bewerkte ik in één nacht 
een sprookje. Als twee medeleerlingen een stuk zochten om samen aan te werken, maar niks konden 
vinden wat bij hun leeftijd en mogelijkheden paste, schreef ik het. Daar ontdekte ik ook dat het niet 
handig is om je eigen werk te regisseren. De afstand ontbreekt dan. Als een scène niet meteen lukt 
ben je geneigd te gaan herschrijven, in plaats van de acteurs een andere opdracht te geven". 

 In 1976 werd Van der Meers monoloog De Behandeling door toneelgroep Centrum op het 
repertoire genomen. In 1978 sloot ze haar toneelopleiding af en werd ze regieassistent van Franz 
Marijnen bij het RO-theater. 
 Al snel regisseerde ze zelf stukken van Goethe, Osborne, Frisch en een bewerking van Plato's 
Symposium. Daarna regisseerde ze een kleine tien jaar bij uiteenlopende gezelschappen als Baal, 
Centrum, De Haagse Comedie en het RO-theater.  

 Van der Meers verzamelde verhalen uit Hollands Maandblad werden in 1985 gebundeld tot haar 
debuutbundel Het limonadegevoel en andere verhalen. Daarna publiceerde ze ongeveer om de 
twee jaar een boek: romans, verhalenbundels en novelles. 

http://www.vonnevandermeer.nl/page_bio.htm
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