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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 loop der dingen / Olaf Stomp. - Amsterdam : UitgeverÐ SWP, [2019]. - 94 pagina's ; 20 cm.
Olaf Stomp is tekstschrijver en redacteur. In 'De loop der dingen' beschrijft hij in veertig anekdotes en twee
korte verhalen de 'kleine dingen van het leven'. Het gezin van Stomp speelt een belangrijke rol in deze
grappige en ontroerende anekdotes. Thema's als de dood en uit het oog verloren mensen komen aan bod,
maar het werk gaat vooral ook over de liefde en het gezinsleven. In 'Vuurmeester' beschrijft hij zijn
onzekerheden bij het vuur aanmaken voor de barbecue en het man zijn. In 'Nog niet uitstappen' beschrijft hij
een magisch moment zoals je dat kunt hebben met familie of andere dierbaren. Stomp schrijft ontwapenend
en neemt je mee in zijn belevingswereld en schroomt niet om zijn eigen kwetsbaarheid te tonen. 'De loop der
dingen' toont een open en herkenbaar inkijkje in de ziel. De laatste anekdote, 'Busrit', sluit het werk kundig af
en zorgt ervoor dat het boek nog even blijft hangen. 
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