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Cathy Gohlke, wat een talentvol schrijfster! Die opmerking wil ik vooraf maken,
voordat we haar boek 'Amelie', met de ondertitel 'het meisje dat er niet mocht
zijn' en waarvan inmiddels de vijfde druk is verschenen bij Den Hertog te
Houten, verder gaan bespreken. Het boek is verdeeld in drie delen.
Rachel Kramer is, min of meer tegen ahar zin, vanuit Amerika met haar vader
op reis naar Duitsland. Als ze daar samen verblijven, ontmoet ze haar vriendin
van jaren terug, toen ze zelf ook nog in Duitsland woonde, Kristine, getrouwd
met SS-officier Gerhardt Schlick. Dit echtpaar heeft een dochtertje, Amelie, die
doof is. Gerhardt beschouwt dat als een grote smet op een bloedzuivere Arische
lijn. Hij heeft vergaande plannen om zijn dochtertje via een opname ergens in
een instituut, te laten verdwijnen. Kristine is diep gedeprimeerd van dit alles.
Hun huwelijk staat op springen. Dan geeft op zekere dag Kristine zomaar haar
dochtertje Amelie mee met Rachel met het dringende verzoek aan Rachel om
Amelie met zich mee te nemen als ze terug zal keren naar Amerika. Twee
weken later vindt men Kristine, die zelfmoord heeft gepleegd of heeft moeten
plegen... Rachels (pleeg)vader is een vooraanstaand wetenschapper in de
eugenetica. Hij is op de hoogte van Hitlers plannen om mensen als Amelie, van
wie het nazi-regime hun leven onwaardig acht. Als ze haar vaders geheime
documenten
doorzoekt, doet ze schokkende
ontdekkingen van
haar eigen familie en haar eigen leven.
Ze komt erachter
dat ze er eentje vna een tweeling is en
dat
haar
grootmoeder nog leeft. Zij woont in het
liefelijke
dorp
Oberammergau
in het Zuidduitse
hooggebergte
gelegen, niet ver van de grens met
Zwitserland. Het
dorp waar eens in de zoveel jaren de
geschiedenissen
van Jezus worden nagespeeld. Voor ze
vlucht
naar
Oberammergau, maakt ze kennis met
een Amerikaanse
journalist in Berlijn, Jason Young.
Door toedoen van
diens activiteiten in het verzet kunnen
Rachel en Amelie de stad ontvluchten. Gerhardt Schlick heeft Rachel al heel wat
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keren het hof gemaakt. Hij wil met haar trouwen en eheft zijn zinnen op haar
gezet. Hij achtervolgt haar, ook als ze bij haar oma is aangekomen en daar haar
tweelingzus Lea Hartmann ontmoet. Ze trekt, met Amelie, bij oma in. Er
ontstaat een goede familieband met oma eerst; later ook met haar zus, die
sprekend op haar lijkt. De man van haar zus, Friedrich Hartmann, wordt
opgeroepen om in het Duitse leger te gaan meevechten. Hij komt in Polen
terecht en raakt daar zwaar gewond. Lea hoort geruime tijd niets van hem.
Jason, die ook in Oberammergau een kijkje gaat nemen, brengt een Joods
meisje, Rivka, mee, die bij oma mag onderduiken. Jason is inmiddels in berlijn
in kennis gekomen met Ditrich Bonhoeffer en zijn boek 'Nachfolge'.
(navolging). Hij is er van onder de indruk gekomen. Het werkt door in zijn
levenshouding. Maar ook de sluwe en intens gemene Gerhardt weet
Oberaambergau, met zijn doorgaans erg vriendelijke bevolking te vinden. Hij
komt erachter waar de oma van Rachel en Lea woont en haalt zowel het huis
van Lea als dat vna oma helemaal overhoop. Later, bij een tweede inval, wordt
oma vernederd en geslagen. Gerhardt weet overplaatsing naar Oberammergau te
bewerkstelligen. Er worden verwoede pogingen gedaan om Rivka, Amelie en
Rachel te doen ontsnappen naar Zwitserland. Al die pogingen stranden. Als er
echter een groot feest gevierd wordt in het dorp en ook de meerdere van
Schlicvk, Schellenberg daarbij aanwezig is, komen de vreselijke praktijken aan
het licht. Gerhardt moet mee terug naar Berlijn en wordt overgeplaatst naar een
concentratiekamp om daar zijn dienstwerk uit te oefenen. Na heel veel
denkwerk, inzet van o.a. de boswachter Schrade en Jason, lukt het uiteindelijk
aan twee van de drie personen, nl. aan Rivka en Rachel, om het land uit te
vluchten. Onderwijl is er een liefdesband ontstaan tussen Rachel en Jason. Hoe
het verder gaat met die twee, met Amelie, met oma, met Lea en haar man, die
weer thuis is gekomen als oorlogsinvalide, dat alles lees je in de schitterende
boek! Warm aanbevolen!
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