
Benny Lindelauf werd gelezen en beschreven door 

Joos de Ruiter TT3A,  Amy Ruiters V3D en Afra  de Mars  

V3E en zij gaven 4 sterren 
 

Benny Lindelauf werd in 1964 geboren in Sittard. Hij volgde de 

theaterschool in Amsterdam. Hij heeft gespeeld en gedanst, maar 

telkens als hij niks te doen had, ging hij schrijven. Hij is vooral 

geïnspireerd door zijn oma, die de gekste verhalen vertelde. En 

als hij vroeg of het wel echt zo ging, zei zijn oma altijd: “Jong, ich 

maach mich doodrauke aan dees sigret es ut neet woar is." Door 

haar is Benny Lindelauf nu schrijver en geeft hij les aan mensen die ook willen schrijven. Hij houdt 

nog steeds van het theater en schrijft ook daar teksten voor. Benny Lindelauf won al veel prijzen. Zijn 

eerste prijs was de Glimworm (van de Boekenwurm in Maastricht) voor Schuilen in een jas. Voor De 

hemel van Heivisj won hij de Woutertje Pieterse Prijs, de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs 

(juryvoorzitter Ronald Giphart) en de Nienke van Hichtumprijs. 

 

Over enkele boeken: 

 

Negen open armen en De hemel van Heivisj gaan over  het Zuid-Limburgse gezin Boon. 

Fing de oudste dochter vertelt het verhaal.  
 

Negen open armen speelt aan het eind jaren dertig in Sittard. De elfjarige Fing is 

de oudste van drie zussen, daarna komt de brutale Muulke (10) en de gevoelige Jes (9). 

De familie verhuist voor de zoveelste keer en ‘de Pap’ neemt weer een nieuwe baan. Ze 

verhuizen naar een huis net buiten de stad. Het huis krijgt al gauw de naam Negen Open 

Armen. Wat is er aan de hand met het huis? Waarom doet Oma Mei opeens zo vreemd? 

En van wie is de onbeschreven grafsteen op het kerkhof in de buurt van hun huis? Fing, Muulke en Jes gaan op 

onderzoek uit. Dit boek is, ook al gaat Het over drie jonge meisjes, absoluut niet kinderachtig. Het wordt op een 

heel volwassen en bijzondere manier verteld. 

Ook al is het boek misschien anders dan je eerst verwacht, als 

je eenmaal begonnen bent met lezen wil je ook weten hoe 

het afloopt. Je wordt nieuwsgierig naar het verhaal achter 

Negen Open Armen. 

 

In De Hemel van Heivisj zijn we terug in hun grote, 

armoedige huis, met de vertrouwde huisgeesten 

Nienevee en Sjar op de Sjlammbams Sahara. Maar ook 

hier draait alles om de “zussenmachine met tandwielen die feilloos in elkaar grepen”. Het is 1938 en 

er hangt oorlog in de lucht. Fing, ziet haar droom om “door te leren” in rook opgaan, ze gaat in dienst 

bij de Pruusin, en moet daar het rare nichtje Liesl bezighouden. Ze vindt Liesl niet aardig. Muulke 

gaat aan de slag in de ijsfabriek en Jes klust op school. Als ‘de Pap’ en de broers naar een Duits 

werkkamp worden getransporteerd stort de wereld voor de onverwoestbare Oma Mei even in en 

nemen de zusjes het van haar over.  

Stilaan kan Fing niet langer “langs de oorlog heen kijken”: haar ontgoochelende eerste liefde voor 

een “zwartjas” van de NSB, Muulke bij het verzet, de rantsoenbonnen, de bommen, de 

Jodentransporten... De oorlog brengt ook de “zussenmachine” aan het wankelen. Aan het eind (ca 

1943) brengt Fing Liesl met gevaar voor haar eigen leven in veiligheid.  

 

 

Benny Lindelauf bezoekt 15 maart Porta Mosana College Maastricht. 
 

 


