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Dochters van China
Jung Chang
Drie zussen uit Shanghai vorm-
den voor een belangrijk deel 
van de twintigste eeuw het 
middelpunt van de macht in 
China. Kleine Zus, Mei-ling, 
was mevrouw Chiang Kai-

munistische nationalistische China en zelf ook zeer 
actief in de politiek. Grote Zus, Ei-ling, was Chiangs 

zijzelf de rijkste vrouw van China werd en haar man de 
eerste minister onder Chiang. Rode Zus, Ching-ling, 
trouwde met Sun Yat-sen, oprichter van de Chinese 
republiek en later rechterhand van Mao.

De geheimen van het 
winterhuis
Sarah Lark
Ellinors wereld stort in als ze er 
per ongeluk achter komt dat zij 
en haar moeder niet verwant 
zijn aan de rest van hun fami-
lie. Op zoek naar de waarheid 
over haar afkomst reist Elli-
nor van Wenen naar Kroatië en Nieuw-Zeeland, en 
ontdekt zo een tragisch liefdesverhaal en een groot 
familiegeheim… Een meeslepende roman over drie 
vrouwen, in drie verschillende tijden en drie verschil-
lende landen, op zoek naar de betekenis van familie.

Alexanders erfenis
Robert Fabbri
Alexander de Grote ligt op 
sterven en laat het grootste en 
angstaanjagendste rijk achter 
dat de wereld ooit heeft gezien. 
Terwijl hij zijn laatste adem uit-
blaast in een kamer met zeven 
lijfwachten, weigert Alexander 
een opvolger te benoemen. Maar wie neemt het van 
hem over als er geen natuurlijke opvolger is? Zodra 
het nieuws over de onverwachte dood van de ko-
ning ook de meest afgelegen uithoeken van het rijk 
heeft bereikt, heerst er vooral ongeloof. Al snel be-
gint de gewetenloze strijd om de troon.

Zonder de top te bereiken
Paolo Cognetti
Waar zijn we naar op zoek wan-
neer we op reis gaan? Deze 
vraag staat centraal in Zonder 
de top te bereiken, dat is ge-
schreven in de traditie van de 
grote reisliteratuur en vertelt over 
Dolpa, een afgelegen gebied in 
de Himalaya. Het is een boek over hoe een man tot 
inzichten komt op vijfduizend meter hoogte door één 
voet voor de andere te zetten. Hij reist door een land 
dat onaangetast is door de moderne tijd, vergezeld 
door een ezel en Peter Matthiessens reisklassieker.

De duistere kant
Karen Rose
Rechercheur Adam Kimble 
is verwikkeld in de zwaarste 
zaak van zijn leven: hij moet 
de meedogenloze moorde-
naar opsporen, die het gemunt 
heeft op de vrouw van wie hij 
houdt. Om Meredith te be-
schermen moet hij alles doen wat in zijn vermogen 
ligt en zal hij de duistere demonen uit zijn verleden 
het hoofd moeten zien te bieden…

MONDRIA'S 
BOEKEN- 
LADDER

Stille schreeuw
Angela Marsons
Het boek begint met een pro-
loog: iets meer dan 10 jaar gel-

den stonden 5 mensen rond een 
vers gedolven graf. Alle aanwezigen had-
den ingestemd het leven van een jong meisje 
te beëindigen; alleen zo zouden hun duistere 
praktijken veilig blijven. Tien jaar later wordt het 
team van Rechercheur Kim Stone ingeschakeld 

wanneer een schooldirectrice dood wordt 
aangetroffen in haar woning. Als er nog 
meer doden vallen, blijkt dat deze moor-
den samenhangen met gebeurtenissen 

die in het verleden hebben plaatsgevonden 
in een voormalig weeshuis...
Een vlotte thriller in de stijl van M.J. Arlidge. Ik 
kijk uit naar het volgende deel.

GELEZEN  DOOR  HETTY  AAFJES

  

Patricia werkt al 23 jaar als coach, trainer en ad-
viseur. Haar klant is naar eigen zeggen ‘de wer-
kende mens die de behoefte en de bereidheid 
heeft om zichzelf te ontwikkelen’. “Hechting en 
patronen vormen de fundering voor ons latere 
leven’’, vertelt Patricia vanuit haar werkruimte in 
het verzamelgebouw voor ondernemers en be-
drijven aan de Van Dijklaan in Amstelhoek. “Hoe 
ga je relaties aan? Hoe maak je vriendschap-
pen? En wat voor werknemer ben je? Gaat dat 
goed en ben je stabiel? Of zijn daar veel veran-
deringen in? Of vormen zich problemen?’’ 

Zonder diepe dalen geen hoge pieken
Patricia werkt met tal van managementteams, 
ondernemers en professionals. Ze blijft zichzelf 
ontwikkelen met opleidingen en cursussen en 
neemt ook haar eigen leven geregeld onder de 
loep. “Nog niet zo lang geleden verbrak mijn ex 
onze relatie. Dat moment was ontzettend ver-
drietig, maar ik wist ook dat het me iets te le-

ren had. Ik geloof namelijk heel sterk dat overal 
twee kanten aan zitten. Zonder diepe dalen zijn 
er geen hoge pieken en zonder donker geen 
licht. De reden waarom mijn ex de relatie verbrak, 
heeft te maken met mijn hechting. Je bent nooit 

Patricia de Groot schrijft praktische handreiking voor meer levensgeluk

“Jouw wil staat op de gang”
Jouw wil staat op de gang. Dat antwoord kreeg Patricia de Groot als kind steevast als zij 

haar vader iets vroeg. ‘Jouw wil ligt op het kerkhof en wat je vindt, ligt ernaast!’ De impact 
van hechting, patronen en gedrag van je ouders op latere ontwikkeling is enorm. Met een 

praktische handreiking in boekvorm geeft Patricia inzichten en keuzemogelijkheden om 
deze patronen te doorbreken. Op weg naar meer levensgeluk. 
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te oud om dit te onderzoeken en hiermee aan 
de slag te gaan. Dat wil ik overbrengen. Daarom 
bracht dit moment me in beweging om mijn ken-
nis te bundelen tot een boek om zo ook anderen 
van inzichten te kunnen voorzien. Met dit boek 
wil ik anderen bewust maken dat de wijze van 
hechting ongelofelijk belangrijk is op het aangaan 
van alle vormen van relaties in het leven.’’ 

Veilige hechting begint in de baarmoeder
Maar wat is hechting dan precies? “Hechting wil 
zeggen: de emotionele verbinding met de moe-
der die ontstaat tijdens de zwangerschap’’, legt 
Patricia uit. “De gebeurtenissen, omstandighe-
den en de wijze waarop deze verbinding met de 
moeder ontstaat, bepaalt de manier waarop je 
je verbindt met andere mensen; oftewel, hoe je 
hecht. De hechting met je vader ontstaat pas op 
het moment van de geboorte. Voor een goede 
en gezonde hechting zijn zowel de vader en de 
moeder nodig.’’ 

Veiligheid, geborgenheid en emotionele 
aandacht 
In de wijze van hechting zijn vier verschillende 
dynamieken: veilige hechting, angstige hech-
ting, ambivalente hechting en vermijdende 
hechting. “Wie veilig gehecht is, is liefdevol ge-
zien en gehoord en er was veiligheid, geborgen-
heid en emotionele aandacht’’, legt Patricia uit. 
“Dat heeft als gevolg dat je in het volwassen 
leven gemakkelijk kunt openstellen en relaties 
aangaat. Dit is de mooiste vorm van hechtings-
dynamiek. Wie angstig gehecht is, kon als kind 
niet vertrouwen op zijn ouders. Wie ambivalent 
gehecht is, heeft niet kunnen bouwen op zijn 
ouders en wist niet waar hij aan toe was. De ver-
mijdende hechtingsdynamiek ontstaat bij emo-
tioneel verwaarloosde of misbruikte kinderen of 
bij kinderen die een trauma hebben opgelopen. 
Een gevolg hiervan kan bindings- of verlatings-
angst zijn.’’

Zoektocht naar jezelf
Volgens Patricia is het onderzoeken van deze 
vormen van hechting en andere patronen 
een enorm interessante zoektocht naar jezelf. 
“Mocht je denken dat een nieuwe relatie, ander 
werk of een nieuwe werkomgeving een oplos-
sing is voor onvrede of onvermogen, weet dan: 
je neemt jezelf altijd mee. De gewenste veran-
dering ligt echt bij jezelf. Durf je comfortzone 
van tijd tot tijd te verlaten en patronen te onder-
zoeken. Zo zit je verleden je minder in de weg 
in het heden. In het boek reik ik je puzzelstuk-
jes aan die je helpen in dit onderzoek. Op weg 
naar betere, meer persoonlijke relaties en meer 
levensgeluk.’’ 

Het boek Jouw wil staat op de gang is verkrijg-
baar bij Boekhandel Mondria in Mijdrecht, via 
Bol.com en via de website van Patricia de Groot.

Inloopavond Genealogie 
op 5 maart

U bent op zoek naar uw voorouders? Wij kun-
nen u een handje helpen. 

De werkgroep Genealogie van de historische 
vereniging De Proosdijlanden organiseert met 
enige regelmaat inloopavonden voor geïnteres-
seerden in stamboomonderzoek.
De volgende helpdeskavond van ons voorsei-

zoen 2020 staat gepland voor donderdagavond 
5 maart a.s. om 19.30 uur in de oudheidkamer 
van de historische vereniging aan de Croon-
stadtlaan 4a te Mijdrecht. De oudheidkamer is 
open vanaf 19.15 uur en de toegang is gratis. 

Vooraf wel even aanmelden a.u.b. U kunt een 
mailtje sturen naar stef.veerhuis@outlook.com 
Dit is nodig vanwege het aantal beschikbare 
werkgroepleden en het aantal computers. Ie-
dereen is welkom, lid of geen lid. TIP: neem zo 
mogelijk uw eigen laptop of een USB-stick mee.


