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Recensie: Francine Oomen, Hoe overleef ik een gebroken hart?(2003) 

In Hoe overleef ik een gebroken hart? zitten we samen met Rosa opgescheept met haar stiefvader 

Alexander ‘Apenbil’. Rosa’s moeder is met hem getrouwd en samen hebben ze de kleine Abeltje op 

de wereld gezet. Het botert niet tussen Rosa en Alexander. Ze hebben vaak ruzie. Ook lopen de 

spanningen tussen haar moeder en stiefvader steeds verder op. Gelukkig heeft Rosa in haar 

woonplaats Groningen haar vriendje Neuz. Haar grote liefde voor altijd en eeuwig. Of toch niet? 

Daarnaast is ze bevriend met Jonas en Esther uit het zuiden van het land. Met hen e-mailt en msn-t 

ze vaak. Al deze personen krijgen te maken met liefdesperikelen. De een wat erger dan de ander… 

Het thema van het boek spreekt al duidelijk uit de titel: geschaafde, gekneusde of gebroken harten. 

Vooral meisjes zal dit onderwerp erg aanspreken. Want wat moet je doen als jouw hart gebroken 

wordt? Koop je een tube superlijm of praat je heel veel over je verdriet? Hoe help je je vrienden met 

hun problemen in de liefde? Met leeftijdsgenootjes kan je hierover wel praten. Wat doe je echter als 

je merkt dat je moeder liefdesverdriet heeft? Hoe kom je over de dood heen van iemand die je 

hartgrondig dood gewenst hebt? Dit alles komt in het boek ter sprake. 

Rosa ‘meelt’ veel met Jonas en Esther. Af en toe zijn ze ook online en dan spreken ze elkaar op msn. 

Wanneer de vrienden elkaar via de computer spreken, staan er veel woorden in de tekst die een 

spellingcontrole niet zullen overleven: Plies, melen, sjoppen, mega-, kuzzies, relaaaax, mucho 

ijzzies. Dit is natuurlijk wel leuk, omdat dit in het echt ook ongeveer zo gaat. Het houdt de tekst 

levendig en jeugdig. De tussenliggende tekst is lekker afwisselend geschreven, met onder andere veel 

dialogen. Daarom leest het boek heerlijk weg.  

De hoofdpersonen in dit boek zijn goed herkenbaar. Het belangrijkste personage is Rosa. Door de 

mail-wisselingen, de dialogen, de dagboekfragmenten en Rosa’s observaties en gedachtes kom je 

precies te weten, wat Rosa voelt en denkt. Je leeft helemaal met haar mee. Dit is erg knap gedaan 

door Francine Oomen. Ze kreeg zelfs mij, een bejaarde puber, zover dat ik een traantje op voelde 

wellen bij een heel zielig stukje.  

Het boek is een echte aanrader voor meisjes in de puberteit. Ik ben niet de enige, die er zo over 

denkt. Het boek heeft prijzen gewonnen van de Nederlandse Kinderjury, de Jonge Jury en ook de 

Hotze de Roos-prijs is aan dit boek toegekend. Het boek is levendig en herkenbaar. Dacht jij dat je de 

enige was die onzeker is in de liefde? Echt niet! In dit boek vind je alle survivaltips die jou helpen je 

gebroken hart te lijmen! 
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