
De stem van Lena: een verhaal over keuzes tegen een historische achtergrond. 
 
De stem van Lena speelt zich af in het Noord-Holland van begin twintigste eeuw en beslaat de 
periode van 1899 t/m 1915. Lena heeft een dienstje bij een welgestelde familie, tot ze ongewenst 
zwanger wordt van Theo. Vanaf dat moment staat haar leven op z’n kop. Ze heeft geluk dat Theo zijn 
verantwoordelijkheid neemt en met haar trouwt. Daarmee zijn de problemen niet voorbij. De relatie 
met haar familie staat zwaar onder druk, in het dorp waar ze gaan wonen zijn ze het onderwerp van 
roddel en dan is er ook nog de kerk die een stevige vinger in de pap heeft. Met moeite weten ze het 
hoofd boven water te houden, zeker als er meer en meer kinderen komen. Meer monden om te 
voeden, een huis dat eigenlijk veel te klein is, een tuinderij die niet voldoende opbrengt en de 
gespannen relatie met haar familie en de kerk: allemaal ingrediënten die deze historische roman tot 
een interessant verhaal maken. 
 
‘Lena maak je geen zorgen over wat de buren van je denken, anders houd je het hier niet vol’ 
 
De stem van Lena is het debuut van Ria Smit. Het onderwerp spreekt mij erg aan. Ik houd van 
historische verhalen en vooral als er veel aandacht is besteed aan de details. Wie daarvan houdt, 
komt bij deze historische roman (die ik onder een historische streekroman zou scharen) zeker aan 
zijn/haar trekken. 
De schrijfstijl is prettig, maar soms had ik moeite mijn aandacht erbij te houden. Dat komt voor een 
deel door de vele namen die in het boek voorkomen en soms gaat het verhaal te snel naar mijn 
mening. Het had hier en daar meer uitgewerkt mogen worden om de vaart in het verhaal iets af te 
remmen. Maar ondanks deze punten is het een knap debuut. 
 
‘U begrijpt er helemaal niets van hoe het is, elke dag de vraag, heb ik genoeg eten voor mijn gezin?’ 
 
De stem van Lena verscheen op 11 mei 2019 bij Godijn Publishing. Het boek bevat 240 pagina’s en is 
voor 16,95 te koop in de boekhandel. Daarnaast is het ook als E-book en luisterboek verkrijgbaar. 
En mijn beoordeling. Ik waardeer dit boek met vier sterren. 
 
https://www.godijnpublishing.nl/galerij-en-webshop/romans/de-stem-van-lena/ 
 
 


