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Geachte relatie,
Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.
De wet van de stilte : reis door Colombia / Karin Anema. - [Schiedam] : Scriptum, [2020]. - 292 pagina's, 32
ongenummerde pagina's platen : foto's, kaart ; 21 cm.
In de aanloop naar het vredesakkoord (2016) tussen de Colombiaanse regering en de FARC raakte auteur
en journaliste Karin Anema (1955) geboeid door het vredesproces. Op haar zoektocht naar verhalen van de
burgeroorlog bezocht zij naast toeristische plaatsen ook slecht toegankelijke en precaire gebieden.
Indringende gesprekken met FARC-guerrilla's die net de wapens hadden neergelegd, oud-strijders van
andere partijen en 'gewone' burgers en boeren vormen de basis van dit boek. Scherp en treffend beschrijft
zij de huidige complexe situatie en hoe men deze oorlog heeft ervaren. De scheidslijn tussen slachtoffer en
dader blijkt hierbij niet altijd even scherp te zijn. De invloed van narcotica komt veelvuldig aan bod. Het
logisch opgebouwde boek heeft een heldere taal en goede lay-out. De 65 bijeen gegroepeerde kleurenfoto's
met bijschriften geven een treffend beeld en zijn een goede aanvulling. Met voorin een kaart van Colombia in
zwart-wit. Achterin een nawoord en een verklarende woordenlijst met begrippen. Geschikt voor een breed
lezerspubliek. Op de website van de auteur (www.karinanema.com) staan een korte videotrailer en een
podcast met achtergrondverhalen.
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