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‘Waarom Geitenkaas’ beschrijft het leven van een jonge man, Milo, gedurende een half jaar. Hij is 

dat jaar begonnen aan zijn eerste baan in het bedrijfsleven en heeft één doel voor ogen en dat is 

hogerop komen. Hij wil na tien jaar de top hebben bereikt, zodat hij zijn eigen onderneming kan 

starten. Alles wat hem nu niet bevalt aan collega´s, bazen, werkritme etc. gaat hij in zijn eigen 

onderneming beter doen, succesvoller.  

Milo is 24 jaar en cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, studie Econometrie. 

Zijn studentenleven bestond uit vrouwen en cocaïne. En ook in zijn werkende leven zet hij dit door.  

Hij is enig kind van ouders die houden van culinaire reizen. In zijn jeugd is hij zijn beste vriend 

verloren. Naast vrouwen kan hij met de meeste mensen wel goed opschieten. Hij zet zich af tegen 

systemen zoals stichtingen en verkeerde bazen op de verkeerde plek.  

Vrouwen dienen maar één doel en dat is seks.  

Milo studeerde, woont en werkt in Amsterdam. Op zijn werk ontmoet hij een vrouw die hij nog niet 

heeft versierd. De afdelingssecretaresse van zijn afdeling. Hij wil wel, maar wacht het juiste moment 

af. Tegelijkertijd met het regelen hoe hij de positie van zijn baas kan krijgen, houdt hij zich met haar 

bezig. Eerst om haar in bed te krijgen, maar hij wil meer moeite voor haar doen. 

Als hij ook zijn creativiteit in een onlineprogramma voor kids kwijt kan, neemt zijn coke-gebruik af. 

Na haar vakantie met vriendinnen op Ibiza komt hij erachter dat hij voor het eerst echt verliefd is. 

Aan het eind van het boek weet hij haar voor zich te winnen. Ze blijkt een grote kinderwens te 

hebben, maar ook een aandoening die haar verminderd vruchtbaar maakt. Vandaar de titel ‘Waarom 

Geitenkaas’, ze eet aangepast om geen last te hebben van haar aandoening.  

Verder lukt het hem om vóór zijn 25ste manager te worden en de plek van zijn baas in te nemen.  

Marije van den Berg heeft ‘Waarom Geitenkaas’ geschreven om millennials te ondersteunen 
met het kunnen bewandelen van hun eigen weg. Millennials zijn de eerste generatie die niet-
werkende systemen en heilige huisjes aan kunnen pakken. Met hun creativiteit en ondernemerschap 
vinden ze andere oplossingen voor logge economische keuzes. 
De hoofdpersoon gebruikt seks, omdat hij niet weet waar hij zijn creativiteit op moet richten. Hij is 
begonnen in een traditionele werkomgeving. Het boek moet aanzetten tot kritisch kijken naar de 
eigen talenten en hoe die nu worden benut.   
Het is een snel boek, soms heel grof, om het de lezer niet te comfortabel te maken. Geschreven 
gericht op vrouwen, maar snel genoeg om aantrekkelijk te zijn voor mannen.  
Het is geen autobiografie en ook de onderwerpen waar de hoofdpersoon zich tegen afzet, zijn slechts 
bedoeld om te prikkelen.  
 
Het is knap gelukt van de schrijfster om zich in te leven in een egocentrische, ambitieuze jongeman. 
Ze zet de personages, zonder uitgebreide uiterlijke beschrijving, neer aan de hand van emoties. Ze 
schrijft verhalend en belicht onderwerpen direct en zonder inleiding, zodat ze raken en de spanning 
door het boek heen blijft bestaan.  
Dit boek kan zomaar een bestseller worden! 
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