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Recensie: Evert Hartman, Het onzichtbare licht (2009) 

In Het onzichtbare licht gebeuren maar vreemde dingen… Het boek gaat over Leny, die in de brugklas 

zit. Ze woont met haar gelovige ouders en haar broers op een boerderij in een behoorlijk christelijke 

gemeente. Op een dag loopt ze op het land van haar vader langs een meer en ziet dan ineens een 

hand met een mes boven het water zweven. In shock rent ze naar huis, waar ze haar ouders vertelt 

wat ze gezien heeft. Kort daarop zijn er nog meer bizarre ontwikkelingen. Zo ziet Leny een man op 

haar kamer met een allervriendelijkst gezicht, maar ook heeft ze verschrikkelijke dromen, waarin 

mensen die ze kent vreselijke ongelukken krijgen. Wanneer ze er met haar vriendin Esther over 

praat, komt ze erachter dat de aura’s die zij waarneemt rondom mensen, niet door iedereen gezien 

kunnen worden. Wat is er toch met haar aan de hand? 

Thuis praat ze wel over datgene wat haar overkomt. Op een dag hoort ze haar ouders praten over 

tante Thea, die blijkbaar wegens een gespleten persoonlijkheid (schizofrenie) opgenomen is in een 

inrichting. Het lijkt haar vanaf die dag beter er maar niet meer over te praten. Helaas breekt dit haar 

op. Op school kan ze zich niet concentreren, haalt ze onvoldoendes en krijgt ze het met leraren aan 

de stok. Bij een van die leraren ziet ze in zijn aura, dat hij een maagprobleem heeft. Eerder had ze 

ook bij een koe ontdekt wat haar mankeerde. In een opwelling raadt ze haar docent aan naar een 

dokter te gaan. Hij blijkt dan inderdaad een maagzweer te hebben. Haar klassenleraar komt hier 

achter en maakt een link tussen deze informatie en haar plotseling zeer afwezige houding op school. 

Na een goed gesprek besluit hij Leny te helpen en gaat hij met Leny op bezoek bij een 

gerenommeerde helderziende. Deze man kan Leny een en ander goed uitleggen. Zal het Leny nu 

lukken om met haar gaven en de weerstand van haar omgeving om te gaan? 

Als kind was ik een groot fan van Evert Hartman. Hij weet heel boeiende onderwerpen aan te snijden 

en dusdanig in een verhaal te stoppen, dat je je helemaal inleeft in de hoofdpersoon. Ook al ben je 

zelf geen helderziende, je kunt je na het lezen van dit boek heel goed voorstellen met welke 

problemen je zou worstelen. Wat me nu wel opviel, was dat dit verhaal duidelijk niet meer van deze 

tijd is. Daarmee bedoel ik niet het thema of de gevoelens. Wel de manier waarop Leny met haar 

probleem omgaat. Met haar vader gaat ze bijvoorbeeld moeilijke termen opzoeken in een 

encyclopedie. Een wat? Een hele reeks op alfabet gesorteerde boeken, die alles verklaren wat je 

bedenken kan. Daar heb je nu het internet voor. Ook sommige woorden als ‘drommels’ kom je 

tegenwoordig niet vaak meer tegen. Ik vind het niet storend, maar ja, ik ben ook opgegroeid in een 

tijdperk zonder Google.  

Belangrijker dan deze onbenulligheden vind ik, dat het thema zeer uniek en erg indrukwekkend is. 

Evert Hartman blijft ook vandaag de dag een beregoede schrijver, die je helemaal inpakt. Veel 

boeken van hem ken ik al, maar ik ga zeker ook zijn latere werk snel lezen. Ik benieuwd wat jij van dit 

boek vindt! Wedden dat je het net zo spannend en boeiend vindt als ik?! 
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