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De roman De andere kant vertelt het verhaal van 
Sophie. Zij groeit op in een gezin met een vader, 
moeder en haar oudere broer Geert in een dorpje 
aan een rivier. Haar ouders maakten vóór de 
oorlog een verkeerde politieke keuze waardoor 
Sophie voor de rest van haar leven getekend is. 
 
De verhaallijn beschrijft een cirkel, begin en einde 
sluiten op elkaar aan. De steen die Sophie als kind 
van haar oudere broer Geert kreeg en die zij, 
ondanks alle oorlogsellende altijd bij zich heeft 
gehouden, laat zij ver na de oorlog achter  bij 
Geerts graf. Vandaar neemt zij een andere steen 
mee. Haar leven, en dat van haar dochter Mare, 
gaat immers verder. 
 

De stijl is helder en eenvoudig, op het tedere af. Er komt geen moeilijk woord in 
het verhaal voor. De beschrijvingen van het dorp en de rivier waar het gezin 
woonde  en na jaren van verbanning naar terugkeert, zijn indringend. 
De ellende en diepe vernedering, die moeder en dochter na Dolle Dinsdag te 
verduren krijgen, is op ingetogen wijze beschreven. 
 
De schrijver, Pim Molemaker, heeft gebruik gemaakt van de getuigenissen van 
enkele mensen, die meegemaakt hebben wat er in het boek wordt beschreven. 
In een nawoord wordt in het kort de geschiedenis van de NSB in Nederland 
weergegeven door de historica drs. Gonda Scheffel-Baars. 
Jeanne Diele-Staal, lid van de Werkgroep Herkenning, die vanuit het 
Herinneringscentrum Westerbork lezingen op scholen verzorgt, beschrijft in 
enkele pagina’s haar eigen ervaringen. 
 
De roman maakt duidelijk, wat in buitensporige situaties kan worden aangericht 
in de levens van kinderen die daar niet om gevraagd hebben. Ze worden erin  
meegesleept en blijven er hun verdere leven mee belast.   
Het is een verhaal dat ons niet onberoerd liet. 
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