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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Velen kennen Bart Chabot. Als schrijver, als biograaf van Herman Brood of van tv. Maar 

wie kent Bart Chabot echt? Wie gaat er achter hem schuil? Pas wanneer hij in 2018 voor 

de zoveelste keer in het ziekenhuis belandt en de dood in de ogen kijkt, stelt hij zichzelf, 

na lang uitstel, deze vraag. Hij graaft naar zijn Haagse wortels en doorwroet zijn jeugd. 

Op nietsontziende en aangrijpende wijze doet hij vanuit zijn ziekenhuisbed verslag van 

een rijk doch getroebleerd leven. mijn vaders hand is een indringende en zeer 

persoonlijke roman, nuchter en met humor geschreven. 

 

Over de auteur: 

Bart Chabot (Den Haag, 1954) is dichter, schrijver en podiumdier. Wie aan Chabot 

denkt, denkt aan beweging. Achter zijn bril sprankelen een tomeloze energie en 

verbeelding, die zijn vastgelegd in zijn poëzie, verhalen en biografieën. (lees de 

uitgebreide biografie van Chabot hier) 

 

Inzien: 

https://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403174105/rea9789403174105.pdf  

 

Extra/Recensies: 

 

Het Parool| Autobiografische roman van Bart Chabot: grote ontroering| 06-03-2020 

 

Bart Chabot bij de DWDD over zijn boek 

 

Bart Chabot had beter niet geboren kunnen worden, aldus zijn ouders. Nu ze allebei 

zijn overleden doet de schrijver, dichter en tv-persoonlijkheid een boekje open over zijn 

opvoeding, en vooral over de manier waarop hij het met zijn vier zoons heel anders 

heeft aangepakt. (Lees hier de uitgebreide interview in de Volkskrant) 

 
Vanaf de eerste bladzijde word je de Haagse jeugd van hoofdpersoon Bart ingesleurd. De sfeer van 

de jaren '50 en '60, en de kille jeugd van de hoofdpersoon worden beschreven zoals een kind ze 

heeft beleefd. Je zit meteen helemaal in het verhaal. Ondanks de zwaarte van het onderwerp vond 

ik het een licht boek. De hoofdpersoon heeft alle verschrikkingen onder andere overleefd door zijn 

gevoel voor humor tot ongekende hoogten te ontwikkelen. Een page-turner en absolute aanrader. 

-sterrestraal via bol.com 
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