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‘Het is de hoogste tijd voor Anna Woltz’. Althans, volgens het DWDD-boekenpanel. Daar 
werd Woltz’ jeugdroman Honderd uur nacht getipt als een van de vier aprilboeken die je 
niet had mogen missen. Terecht: Woltz is nog jong (1981), maar heeft al een hele rits 
kinderboeken op haar naam staan en wordt steeds beter. Dreigden haar 
kinderpersonages wel eens te verdrinken in een wilde stroom gebeurtenissen, 
tegenwoordig groeien ze uit tot levensechte personages. 

 

Dat betekent niet dat Honderd uur nacht niet onstuimig verloopt. Motor van de letterlijk 
en figuurlijk stormachtige handelingen is de vlucht naar New York van Emilia de Wit 
(14) vanuit wier perspectief het verhaal wordt verteld. Nadat ze, dankzij de 
verraderlijke digitale snelweg, tegelijk met heel Nederland een schokkende waarheid 
heeft ontdekt over haar vader (en schooldirecteur), is haar wereld ‘verwoest’ en raast 
het in haar hoofd. Slim en goed gepland vertrekt ze, op zoek naar haar ‘eigen verhaal’, 
naar de ‘Big Apple’, om er te treden in de de voetsporen van Holden Caulfield, rebels en 
vertwijfeld haar eigen ‘onafhankelijkheidsoorlog’ voert. 

Mooi is hoe Woltz zich solidair verklaart met haar protagonist. Volwassenen moeten het 
ontgelden. Die gedragen zich allemaal als ‘acteurs’, vindt Emilia. Zonder verzet doen ze 
mee aan een spel, (een kruising tussen ganzenbord en monopoly), waarin ze hun 
kinderen meesleuren. Ze zijn niet ‘echt’. 
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Emilia’s rake, cynische observaties over schijn en wezen krijgen een extra dimensie 
wanneer het door haar via internet gehuurde appartement niet blijkt te bestaan; ze 
samen met de toevallig tegen het lijf gelopen ‘highschool dropout’ Jim (17) onderdak 
vindt bij Seth (15) en zijn zusje Abby (9), en de beruchte orkaan Sandy haar komst 
meldt. Behalve dat het viertal zonder volwassenen iin een stad moet overleven (Abby’s 
moeder is op zakenreis) worden ze plots geconfronteerd met een leven‘offline’. Vanuit 
hun individuele eenzaamheid ontstaat een oprecht gevoel van lotsverbondenheid. Door 
samen als ‘een boyband’ de angst voor Sandy te overwinnen verdwijnt ook hun 
levensangst, treffend verbeeld door hun voettocht na de orkaan vanuit het ‘duistere’ 
naar het ‘lichte’ gedeelte van de filmisch beschreven ‘city that never sleeps’. 

Soms brengt Woltz iets te veel ter sprake. Het Joodse verleden van Seth en Abby’s vader 
en de vraag omtrent zijn doodsoorzaak voegen bijvoorbeeld weinig toe. Deze enkele 
dwaling doet echter geen afbreuk aan Emilia’s authentieke, lichtvoetige vertelstem en 
het eerlijke coming-of-age-avontuur dat Honderd uur nacht is. 
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