
 

2
8

 j
a

n
u

a
r

i 
2

0
1

3
 

HET VERHAAL VAN 

MOOI MEISJE: 
Leesclub 28-01-2013 

 

Het is 1968. Homan, een dove, zwarte man, en Lynnie, een jonge, blanke, 
stomme vrouw, leven in een gesloten inrichting waar ze door hun familie 
en de samenleving volledig aan hun lot zijn overgelaten. Ze worden 
hartstochtelijk verliefd op elkaar en slagen erin samen te ontsnappen. 
Dagenlang zwerven ze rond, tot ze op een donkere avond moeten 
schuilen voor het noodweer en terechtkomen in de boerderij van de 
gepensioneerde weduwe Martha. Het jonge stel is niet langer alleen; 
Lynnie is zojuist bevallen van een meisje. De politie is hen echter op het 
spoor en valt de boerderij binnen. Homan rent het donkere bos in en 
verdwijnt, Lynnie wordt opgepakt. Maar voordat ze opnieuw wordt 
opgesloten, fluistert ze twee moeizaam gevormde woorden in Martha’s 
oor: ‘Verstop. Haar.’ 
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Biografie 

Rachel Simon (1959) groeide op in Pennsylvania.  

Ze organiseerde evenementen voor boekhandels, gaf les in Creative Writing en schreef onder 
andere de waargebeurde bestseller Riding the Bus with my Sister, die in 2005 werd verfilmd met 
Rosie O’Donnell en Andie MacDowell in de hoofdrollen en die door miljoenen Amerikanen werd 
bekeken.  

Het verhaal van Mooi Meisje is haar eerste roman die in Nederlandse vertaling verschijnt.  
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