
A 
nita Terpstra bracht dit jaar 
de geweldige thriller Vonk 

uit via uitgeverij Cargo. Een 
spannende thriller die zich afspeelt 
in de balletwereld, waar liefde en 
haat heel dicht bij elkaar liggen. 
Hoog tijd om eens wat vragen voor 
te leggen aan deze schrijfster! 

Voor diegenen die jou nog niet 
kennen: wie is Anita Terpstra? 
Ik ben geboren en getogen in een 
Fries dorpje, ik heb journalistiek en 
kunstgeschiedenis gestudeerd, ik 
ben moeder van twee prachtige 
kinderen, ben partner van een 
hele leuke man, eigenaresse van 
de liefste hond ter wereld en 
verslaafd aan chocola en latte 
macchiato. 

In Vonk maken we kennis met 
balletpaar Mischa en Nikolaj. 
Waarom heb je voor deze setting 
gekozen? Heb je iets met ballet? 
Waar kwam überhaupt de 
inspiratie voor Vonk vandaan? 
Het idee voor Vonk begon met een 
scène die ik zag in een televisie-
serie, waarin twee vrouwen die 
allebei ernstig verbrand zijn op 
dezelfde kamer liggen. Die scène 
was maar heel kort en ik merkte 
dat ik nieuwsgierig was naar hun 
geschiedenis, dat ik meer over ze 
wilde weten. Ik ben dus begonnen 
met twee vrouwen, later kwam er 
een echt-genoot bij en verdween 
de andere vrouw. In de periode 
dat ik met het boek begon waren 
balletdansers zoals Igone de Jongh 
en Sergei Polunin veel in het 

nieuws. Ik vond de balletwereld 
altijd al fascinerend en besloot die 
als setting te nemen. 

Kwam er veel research aan te pas 
voor Vonk? Hoe heb je dit 
aangepakt? 
Ja, ik heb veel boeken en artikelen 
gelezen, ik heb een dag meege-
lopen bij Het Nationale Ballet en 
het Brandwondencentrum in 
Groningen. Daar had ik 
fantastische contactpersonen die 
me antwoorden gaven op al mijn 
vragen. 

Waarom heb je ervoor gekozen op 
deze manier Mischa en  
Nikolaj aan het woord te laten? 
Heb je dat van tevoren helemaal 
gepland of heb je je door hen 
laten leiden? 
Ik wilde twee stemmen aan het 
woord laten die allebei hun eigen 
verhaal vertellen. Eén van de twee 
liegt, maar wie? Ik heb het niet 
gepland, maar me door hen laten 
leiden. Dat was nieuw voor me en 
beviel me erg goed. 

Wat zou je ervan vinden als het 
boek werd verfilmd en wie zou 
dan de hoofdrol spelen? 
Geweldig natuurlijk! Igone de 
Jongh en Sergei Polunin lijken me 
perfect. 

Zou je ooit nog iets met je studie 
kunstgeschiedenis willen doen? 
Lesgeven bijvoorbeeld? 
Af en toe doe ik nog projecten die 
met kunstgeschiedenis te maken 
hebben. Ik heb onder andere de 
teksten voor de tentoonstelling 
Sexy Ceramics geschreven die te 
zien was in Keramiekmuseum 
Princessehof. 

Er is een verhaal van jou te 
beluisteren in de allereerste  
StationsLuisterCoupe, wat 
ontzettend tof! Hoe is dit idee tot 
stand gekomen? Ik was niet bij het 
idee betrokken, maar het is 

inderdaad ontzettend tof. Het is 
een initiatief van de NS om 
bezoekers van de Culturele 
Hoofdstad 2018 te verwelkomen. 

Ben je al aan een volgend boek 
begonnen? Al ideeën of misschien 
zelfs al aan het schrijven? 
Ja! 

Zou je je eens willen wagen aan 
een ander genre? Een young adult 
bijvoorbeeld of een roman? 
Ik heb me gewaagd aan non-fictie: 
Het huis vol, een geschiedenis van 
naoorlogse grote gezinnen. Mijn 
moeder is er een van veertien, 
mijn vader een van zeven. Ik heb 
mijn ouders, ooms en tantes 
geïnterviewd en hun verhalen 
afgewisseld met hoofdstukken die 
informatie geven over die tijd, 
zoals het huishoudboekje, 
lijfstraffen, etc. 

Wat lees je zelf heel graag? 
Alles! Thrillers, romans, 
biografieën. 

Heb je een favoriete 
schrijver/schrijfster? 
Heel veel! Karin Slaughter, Nicci 
French, Annejet van der Zijl, Clare 
Mackintosh, Jessica Durlacher. 
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willen natuurlijk ook wel dat het verkocht 
wordt. En die twee zaken gaan niet automa-
tisch samen, dus daar komt de expertise van 
Antoinette van pas. 

Ik was verrast door de hoeveelheid tips die we 
nu al ontvingen. Uiteraard kregen we uitleg 
over de modules die aangeboden worden, en 
daar kwam ik ook voor, maar beide docenten 
gingen ook concreet in op de inhoud. Het 
leuke was dat iedereen zijn mening kon geven 
en mee kon doen. 

Marelle vroeg ons bijvoorbeeld hoe je span-
ning in je verhaal kunt brengen en daar kwa-
men leuke antwoorden op. Ook bespraken we 
de namen van hoofdpersonen. Ik noemde de 
naam van mijn hoofdpersonage en de anderen 
moesten - zonder de inhoud van het verhaal te 
kennen - vertellen hoe ze die persoon zagen. 
Het was opvallend hoeveel overeenkomsten 
er waren en het was ook opvallend 
dat ze mijn personage niet zo zagen 
als ik hem bedoelde. Resultaat: mijn 
hoofdpersoon krijgt nu een andere 
naam. 

Marelle en Antoinette vinden de 
interactie met de lezers ook belang-
rijk. Natuurlijk kun je je lezers be-
trekken bij de totstandkoming van je 
verhaal, dat blijkt al uit de oefening 
met de namen. Maar het is voor 
lezers ook interessant te weten wie 
de mens achter de schrijver is. Uiter-
aard hoef je niet alles prijs te geven, 

V 
anaf 2019 start de nieuwe  
ThrillerAcademie van schrijfster Marelle 

Boersma en schrijfster en marketeer  
Antoinette Kalkman met schrijfopleidingen. 
Om alvast kennis te kunnen maken met het 
lesmateriaal en de workshops organiseren 
Marelle en Antoinette drie thrillermiddagen. Ik 
was aanwezig tijdens de eerste in Zevenaar, op 
14 september. Het werd een gezellige, maar 
ook heel leerzame bijeenkomst waar ik jullie 
graag wat meer over vertel. 

Ik woon in Epe en het komt niet vaak voor dat 
een schrijfactiviteit in mijn regio wordt georga-
niseerd. Meestal moet ik daarvoor naar het 
westen van het land, dus Zevenaar was einde-
lijk eens dichtbij. Het laatste deel van de route 
voerde mij door een prachtig landschap naar 
Buitengoed de Panoven, waar een hoge 
schoorsteen de voormalige dakpan- en steen-
fabriek uit 1850 markeert. In een van de ge-
bouwen werden we ontvangen met koffie en 
thee aan een grote tafel die bedekt was met 
koeienhuiden. Het begon al goed. 

De ThrillerAcademie profileert zich als ‘dé 
opleiding waar schrijvers leren hoe ze hun 
lezers slapeloze nachten bezorgen’ en zoals de 
meesten wellicht weten is dit het gebied waar-
op Marelle zich uitermate thuis voelt. 
‘Spanning’ is het centrale thema, want een 
goede spanningsboog is niet alleen van belang 
voor thrillers, maar ook voor romans, korte 
verhalen en levensverhalen. Maar dat is niet 
het enige wat ze bieden, ook ‘jezelf laten zien 
als auteur’ hoort erbij. Want wij schrijvers 
willen niet alleen een goed boek schrijven, we 

maar als je jezelf op een authentieke manier 
laat zien, krijgen lezers makkelijker een bin-
ding met je. Dat heet personal branding. Een 
zakelijke term waar creatievelingen wellicht 
een hekel aan hebben, maar de inhoud gaat 
over de mens en zijn geloofwaardigheid. En 
dat is toch waar het om draait? 

De ThrillerAcademie start met vier online 
basistrainingen: Verhaal & Structuur,  
Personage & Perspectief, Locatie & Sfeer en 
Spanning & Suspense. Ik heb begrepen dat het 
in een later stadium uitgebreid wordt met 
vervolgmodules. Omdat iedereen een ander 
instapniveau heeft – je kunt elders al cursus-
sen gevolgd hebben – krijg je eerst een intake-
gesprek waarbij de verwachtingen op elkaar 
worden afgestemd. Als je het ook leuk vindt 
om bij een thrillermiddag aanwezig te zijn, dan 
adviseer ik je om even op hun website 
https://www.thrilleracademie.nl/ te kijken of 
er nog plek is. Onze bijeenkomst was namelijk 
al volgeboekt. De twee andere middagen 
staan gepland op vrijdag 19 oktober in Utrecht 
en op donderdag 15 november in Nieuwkoop. 

Het verhaal begint nadat de brand in 
het huis van Mischa en Nikolaj heeft 
plaatsgevonden. Allebei liggen ze in 
het ziekenhuis en omdat ze niet bij 
elkaar liggen weten ze niets over 
elkaars toestand. Hier begint meteen 
de spanning als ook de ergernis voor 
beide personen, want erg liefdevol 
komt dit koppel niet over. 
De oorzaak van de brand wordt 
uitgezocht door de politie die met 
een ieder afzonderlijk in gesprek 
gaat. Over en weer komen de verwij-
ten los van zowel Nikolaj die beweert 
dat Mischa hem wilde vermoorden 
en Mischa die vervolgens weer sug-
gereert dat Nikolaj de brand heeft 
veroorzaakt. De buitenwereld zag 
alleen een droomkoppel maar bin-
nen de vier muren speelde zich het 
ene drama na het andere drama af. 
Lang wordt er over het verlies van 
hun dochter geschreven waarbij je je 

You can’t start a fire 
You can’t start a fire without a spark 

Als ik haar verlies zou 

verwerken, dan had 

ik niets meer, dan 

verried ik haar nog 

een keer.  

Vonk, Anita Terpstra: 
Uitgeverij Cargo 
288 pagina’s 

www.uitgeverijcargo.nl 

lijk op een dag uit. Een volgend boek 
van Anita Terpstra staat dan ook zeker 
weer op mijn lijstje. 

Ik geef Vonk 4 sterren. 

Danielle 

als lezer afvraagt wat er daadwerkelijk 
is gebeurd. Als dit dan aan bod komt 
krijg je wel een brok in je keel en ver-
geet je even het relaas dat er op dit 
moment tussen Mischa en Nikolaj 
heerst.  

“We werden een verhaal. Een 
fictief koppel. We presenteerden 
ons als het ideale paar dat samen 
danst, leeft en werkt.” 

Terpstra heeft met Vonk weer een 
heerlijk, vlotlezend verhaal neergezet. 
Alleen was het uiteindelijke plot toch 
niet echt verrassend en bleef het ver-
haal slechts tussen twee personen 
hangen. Door de continue perspectief- 
en tijdwisselingen bleef de vaart er wel 
in zitten en lees je dit boek ook makke-

THRILLERACADEMIE 

THRILLERMIDDAG | BERTINA MULDER 

https://www.thrilleracademie.nl/
https://www.uitgeverijcargo.nl/


PAGINA 3 THRILLERS & MORE MAGAZINE JAARGANG 1  EDIT IE  NO. 8  

‘ 
Op ieder hart moet een deurtje,’ zei iemand laatst 
tegen me. ‘Je moet je af kunnen sluiten voor 
anderen.’ 

Een dag later dacht ik daar nog steeds over na. In mijn 
directe omgeving heb ik een paar mensen die enorme 
kluisdeuren op hun hart hebben. Versterkt, van dik 
metaal – die krijg je alleen open als je niet lang genoeg 
naar hen luistert, of onvoldoende roept dat iets 
geweldig is, of niet dankbaar genoeg bent voor al die 
tijd dat je naar hun prachtige verhalen mag luisteren, 
want in dat geval zijn ze beledigd. Toch nog iets van 
emotie, denk ik dan, alleen jammer dat het 
liefhebbende karakter ontbreekt. 

Ik kijk naar het nieuws: een verschrikkelijk ongeluk in 
Oss. Daar moet ik niet te lang over nadenken, want dan 
kom ik mijn bed niet meer uit. Ik denk aan Nouri. Ik heb 
een hele dag gehuild. Het is niet mijn kind, maar het is 
toch mijn zoon. Zo voelt dat een beetje. 

‘Waar haal je jouw inspiratie vandaan?’ wordt me vaak 
gevraagd. 
‘Uit ellende,’ zeg ik dan. We lachen. Het klinkt 
inderdaad lollig, maar eigenlijk is het dat niet. De 
Noordzeemoorden schreef ik uit woede. 
Kindermishandeling, misbruik van vrouwen. Ik 
knarsetand ervan in mijn slaap. 

Ik kijk naar Pauw. Daar zit een lange, dunne man met 
een gezicht met een doodse teint te praten over zijn 
cliënt, de heer Brech. Er staat een samenvatting op 
www.telegraaf.nl. Kijkt u eens naar het stukje vanaf 
seconde 25. Gerald Roethof trekt zijn ene mondhoek 
omhoog: minachting. Slaat u het handboek ‘micro-
expressies’ er maar op na. Roethof knijpt zijn ogen iets 
sterker samen als Peter R. de Vries zegt dat er 
kinderporno op Brechs computer stond. Precies bij het 
woordje ‘kinderporno’: woede. Roethof wordt boos als 
De Vries de feiten noemt. Vanaf 1 minuut 10 ongeveer, 
zie je meneer Roethof lachen. Een schuin lachje. ‘Alles 
wat ik zeg klopt,’ zegt hij. Dat lachje is duping delight: 
het genot dat iemand ervaart omdat hij iets weet wat 
een ander niet weet, het genot van macht en controle. 

MOORDWIJVEN SCHRIJVEN 

VERS VLEES | ISA MARON 
‘Op het moment dat cliënt er van zijn kant klaar voor is 
zal er een verklaring komen,’ zegt meneer Roethof 
even later. ‘Zo eenvoudig is dat.’ 

Op de vraag van De Vries waarom Jos Brech niet 
gewoon uitlegt hoe zijn DNA op de onderbroek van de 
vermoordde Nicky Verstappen terecht is gekomen, 
luistert meneer Roethof weer met een opgetrokken 
mondhoek. Hij minacht de man die gewoon om de 
waarheid vraagt. Meneer Roethof minacht ons 
allemaal. Want wij willen allemaal graag de waarheid 
weten. Gewoon. De waarheid. 

Ik haal diep adem en weet het zeker: ik heb een 
stevigere deur op mijn hart nodig. Geen kluisdeur. 
Geen niet-te-kraken cijfercodes, gewoon een 
plaatstalen ding. 

Die nacht droom ik. Twee mannen rennen door het 
bos, in pyjama, op blote voeten. Ze worden opgejaagd 
door een wolvin met vleugels en een staart van 
slangen. Uit haar ogen druipt bloed. Ze spert haar bek 
alvast open, zich verheugend op vers vlees. Uitgerust 
en opgefrist word ik wakker. Nee, het was geen 
nachtmerrie. Ik ben in slaap gevallen met de deur van 
mijn hart nog open. De deur van wraak. 

 
(uitgelichte foto: seytlines.com) 

Isa Maron is auteur van de Noordzeemoorden, een vierluik over de 
jonge Kyra Slagter die het raadsel van haar vier jaar eerder verdwenen 
zus, Sarina, probeert op te lossen. Daarbij ontmoet ze rechercheur 
Maud Mertens. Samen raken ze betrokken bij enkele mysterieuze 
zaken, die hen op het spoor van Sarina zetten. 

De vier delen Galgenveld, IJskoud, Ritueel en Eindspel verschenen 
tussen 2014 en 2016 en zijn inmiddels door meer dan 100.000 mensen 
gelezen en worden beoordeeld met 4+ sterren. Eindspel werd 
genomineerd voor de Hebban Award voor beste thriller. 

Moordwijven bestaat uit thrillerauteurs Anya Niewierra, Ingrid 
Oonincx, Isa Maron, Liesbeth van Kempen en Marlen Beek-Visser. 
Een collectief van thrillerauteurs, die een herkenbaar gezicht willen 
vormen naar lezers, boekhandel en pers door het organiseren van 
gezamenlijke activiteiten en pr. 

https://www.telegraaf.nl/video/2588075/peter-r-de-vries-tegen-advocaat-jos-brech-u-goochelt-met-de-feiten
http://www.isamaron.nl/
https://www.facebook.com/Moordwijven-728199233975532/?ref=br_rs


G 
ek, maar dat bekt gewoon beter dan 
‘de dag ervoor’. Maar goed, het is 5 

september en het is de dag voordat ik naar 
Portugal vertrek. Een schrijfretraite. Klinkt 
best wel tof en ik heb er dan ook echt zin in. 

Stel je eens voor: een heel knus huisje, een 
aangename temperatuur en alle tijd en rust 
om flink wat woorden op het digitale papier 
te knallen. Tja, en dan komen de (teddy) 
beren op mijn weg. Zo’n intens gemeen, 
fluisterend stemmetje die tegen me zegt: stel 
je voor dat het niet lukt. Dat je helemaal 
vastloopt en niets uit je handen krijgt. Dat je 
de hele dag naar de sinaasappelbomen zit te 
staren en niet naar het beeldscherm. Dat 
stemmetje heb ik uiteindelijk rigoureus het 
zwijgen opgelegd. Vermoord en voor de 
zekerheid nog een keer om zeep geholpen. 

Er blijft toch wel een brok gezonde spanning 
in mijn lijf over. Denk aan al die praktische 
zaken. Ik bedoel, probeer maar eens een 
koffer te pakken die niet meer dan tien kilo 
mag wegen en dat laatste toffe shirtje dat je 
per se wil meenemen net een onsje te veel is. 

Ik kom nog uit het stenen tijdperk dat de 
vliegtickets ongeveer twee weken voor 
vertrek in de brievenbus werden gedumpt. 
Dat is nu ook wel anders. Online de tickets 
boeken, daar kan ik nog wel mee leven. Piece 
of a cookie. Maar even terug naar dat stenen 
tijdperk … op de luchthaven stond je dus 
gewoon met de koffer in de rij te wachten tot 
dat ding gewogen en goedgekeurd was. Er 
werd een label om het handvat geplakt en de 
koffer verdween in de duistere krochten van 
de luchthaven. De instapkaart werd in je 
handen gedrukt en verlost van koffer en 
ander zwaar materiaal kon de reis beginnen. 

Nu heb ik mijn ‘boardingpass’ al geprint en 
wel in mijn handen. Niets wachten, gewoon 
door de douane en als extra ballast sleep je 
de koffer met je mee. Oké het heeft zijn 
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voordelen. Niet meer wachten bij de lopende 
band waar je met spanning op je bagage 
stond te wachten. Ken je dat? De eerste 
koffer rolde binnen een minuut voorbij, maar 
de tweede kon best wel even duren. Je kreeg 
het al een beetje op je zenuwen, want stel je 
voor … Alle doomscenario’s kwamen voorbij 
want in die koffer zat precies alles wat je niet 
kon missen. 

Ik dwaal een beetje af merk ik. Spanning … 
het is me weer duidelijk geworden dat ik 
gewoon een ouderwetse muts ben. Ik ga 
alleen naar het buitenland. Niet helemaal 
voor het eerst, maar die ene keer dat ik dat 
ook heb gedaan, was ik achttien. Het is een 
paar jaartjes geleden. Nu laat ik man en 
honden thuis achter. Dat is best vreemd. 

Een ander puntje is dat ik vijf dagen ga 
doorbrengen met drie volslagen vreemden. 
Heel spannend, want vind je elkaar wel 
aardig. Ik ga daar wel vanuit, hoor. We delen 
in ieder geval allemaal dezelfde passie. 

Nu ik dit zit te schrijven, liggen de laatste, 
kleine dingen op tafel die nog in de koffer 
moeten. Het vakantiegevoel begint toch wel 
te kriebelen. Morgenochtend moet ik voor 
een vakantiedag wel allemachtig vroeg op. 
Om half zeven moet ik op het station staan, 
want ik vertrek vanaf Eindhoven. 

Portugal … here I come! 

Donderdag 6 september 
Op een onmenselijk vroeg tijdstip, als het 
tijdens de vakantie is dan, bracht mijn man 
me naar het station in Gouda waar ik op de 
trein naar Utrecht stapte. Die was in ieder 
geval bijna leeg, dus dat zegt wel iets over 
het tijdstip. Daarna overstappen op de trein 
die in Eindhoven stopte. Dat liep allemaal 
heel soepel en ik stond ruimschoots op tijd 
op het vliegveld in Eindhoven waar ik Esther 
Boek zou ontmoeten. We hadden in maart al 
besloten om samen te reizen en de vlucht 
geboekt. Toen leek het allemaal nog zo ver 
weg. 

Het was al een paar jaar geleden dat ik had 
gevlogen en de veranderingen waren 
duidelijk. Wat een gedoe met die 
vloeistoffen, zeg. Alles moet in een mini 
plastic zakje worden gepropt en als je denkt 
dat je alles weer op zijn plek in de koffer 
hebt, mag je het er weer uithalen zodat het 
door de scanner kan. De rij was aanzienlijk en 
het duurde allemaal best lang zodat we 
uiteindelijk meteen door konden lopen en 
aan boord gaan. Inmiddels hadden we ook 
onze andere twee reisgenoten, Inge en Sylvia 
gevonden. 
Tja, het vliegen op zich is een behoorlijk saaie 

aangelegenheid, dus daar kan ik weinig over 
vertellen. Na bijna drie uur volgde de landing 
op Faro. Een klein vliegveld, maar er was een 
tentje waar we een broodje konden kopen. 
De honger was inmiddels wel toegeslagen. 

De huurauto was in Nederland al geregeld 
dus met ons vieren onderweg. Het was te 
zien dat het ontzettend warme weer daar zijn 
tol wel had geëist. Alles was erg dor en geel, 
maar naarmate we de plek van Marelle en 
Jan naderden, werd het duidelijk dat ze echt 
op een berg woonden. Wat ontzettend mooi. 
Na een hartelijke begroeting liepen we langs 
de huisjes en konden we even bij elkaar naar 
binnen kijken. Mijn tijdelijke verblijf lag als 
eerste op de route, Casa Calma. Wat een 
heerlijk plekje. Koffer en laptoptas neergezet 
en de rest bekeken om daarna aan te 
schuiven bij de gezellige welkomstborrel. Een 
glaasje port mag in Portugal toch niet 
ontbreken … heerlijk. 

Daarna zijn we een stukje gaan wandelen 
over het terrein. Eigenlijk zijn daar geen 
woorden voor. Zo prachtig. Voor het eerst in 
mijn leven een vijg gegeten. Zo van de boom 
geplukt en eten. Heel erg lekker, trouwens. 
Overal op de route was er wel iets te vinden, 
druiven, appels en iets dichter bij huis de 
sinaasappelboom en mandarijnenboom. 
Inmiddels hadden we ook kennis gemaakt 
met de honden Boy en Lucky en kater Bink. 
Zij liepen allemaal met ons mee. Hilarisch om 
te zien dat Bink ons op de voet volgde. 
Tijd om aan te schuiven. Jan had een 
heerlijke maaltijd voor ons klaargemaakt en 
met ons zessen gezellig gegeten. Dan slaat zo 
zachtjes aan de vermoeidheid wel toe en 
gingen we ieder onze eigen weg. Terug naar 
het huisje en alle indrukken van de dag 
verwerken. Het zal jullie niet verbazen dat ik 
na even draaien heb geslapen als een os. 

Vrijdag 7 september 
Ik ben geen langslaper dus om zes uur was ik 
klaarwakker. Nu is het in Portugal een uur 
vroeger dan in Nederland en die Nederlandse 
tijd zat nog wel in mijn systeem. Zeven uur is 
dan stomweg uitslapen. Het voordeel van 
vroeg wakker zijn, was dat ik getuige was van 
een spectaculaire zonsopgang boven de berg 
en Jan zorgde ervoor dat er al lekker vroeg 
een kan met koffie klaarstond. Mijn ochtend 
kon al niet meer stuk. 

Na het ontbijt begon dan toch de reden van 
mijn aanwezigheid. Schrijven. Heerlijk buiten 
in de zon met alleen de stilte om me heen en 
de aanwezigheid van de schrijfhondjes Boy 
en Lucky. 
Het was een soort afkicken. Geen prikkels die 
ongemerkt toch aandacht vragen. Geen 
internet of televisie. Geen internet is dus ook 
de reden dat ik dit verslag thuis zit te 
schrijven. Ja, alweer thuis, maar met mijn 
hoofd nog in Portugal. Daar was alleen stilte, 
warmte en alle kans om helemaal in het 
verhaal te duiken. Daar werd ik vanzelf heel 
productief van. 

(Vervolg op pagina 5) 

SCHRIJVEN IN PORTUGAL 

OVER DE GRENS| KARIN HAZENDONK 
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Om half vijf kwamen we bij elkaar voor een 
lekker sapje of water en een knabbel. En niet te 
vergeten … samen vertellen over onze verhalen, 
advies vragen en krijgen. Meedenken met elkaar 
en dat was heel bijzonder. Schrijven is meestal 
nogal een eenzame aangelegenheid en praten 
over een verhaal in wording gebeurt eigenlijk 
nooit. Andere inzichten doen echt wonderen 
voor een verhaal. 

Na het, weer verrukkelijke eten van topkok Jan, 
nog even geschreven en moe maar voldaan in 
bed gerold. 

Zaterdag 8 september 
Op zich was deze dag een herhaling van vrijdag. 
Eehhh, lekker saai denk je misschien. Nou dat 
was het niet, hoor. Vooral niet toen Jan met de 
mededeling kwam dat hij geen zin had om te 
koken.... Ja, en nu? Het is niet bepaald een plek 
waar op iedere hoek van de straat wel een 
pizzeria, shoarmatent of een Griek te vinden is. 
Niet te vergeten de snackbar. De verrassing 
kwam in de vorm van gezellig met ons zessen uit 
eten gaan. 

Maar zo ver was het nog niet. Het bijzondere 
was wel dat ik me zo heerlijk op mijn gemak 
voelde. Even nadenken over het verhaal 
betekende een stukje wandelen of uitkijken over 
het land. Even zitten onder de sinaasappelboom 
waar ook een tafel en stoel stond. Geen mens 
om je heen, alleen het gezoem van de meest 
vreemde insecten. 
Over insecten gesproken. In ieder huisje was wel 
een huisdiertje te vinden in de vorm van een 
gekko. Ik had mijn eigen huisgenootje. Meestal 
zat hij (of zij) tegen een van de balken van het 
plafond geplakt. Zolang ik rustig bleef zitten, 
deed het diertje dat ook. Niet iedereen was 
ervan gecharmeerd, maar ik vond hem wel leuk. 

Boy en Lucky (inmiddels door anderen al 
gebombardeerd tot schrijfhonden) mochten niet 
in de huisjes komen. Die regel werd al snel 
overtreden, vooral door Boy en ’s avonds als ik 
nog even binnen zat te schrijven (de deur stond 
altijd nog open), kwamen ze gezellig allebei 
langs om takjes, een blaadje of speelgoed bij me 
te brengen. Meestal plofte Boy naast mijn stoel 
neer en bleef net zo lang aandacht vragen totdat 

ik hem een aai gaf. Dat ritueel werd ongeveer 
om de drie minuten herhaald. 

Even terug naar het etentje. Na ons uurtje bij 
elkaar zitten, stond ik over mijn summier 

ingepakte koffer gebogen. De keuze was 
wat beperkt, maar toch iets gevonden 
wat geschikt was. In korte broek gaan, 
was toch geen optie ;-) Het was gezellig 
en we hebben lekker gegeten. 

Zondag 9 september 
De dag leek opeens vleugels te krijgen. De 

laatste volle dag alweer. Na het ontbijt 
hebben we gezellig lang nagetafeld en met 

elkaar gekletst. Het leek wel of we allemaal even 
in ruststand sprongen, maar in ons achterhoofd 
het doel wat we met deze schrijfretraite wilden 
bereiken. 
Pas om elf uur haalde ik mijn laptop 
tevoorschijn. Ik had mijn doel al bereikt. Ik wilde 
in die dagen tienduizend woorden schrijven. 
Uiteindelijk zijn dat er vijftienduizend geworden 
en door de tips van Marelle en de andere dames 
kon ik thuis (ik wilde daar eigenlijk helemaal niet 
aan denken) ook goed vooruit. 
De dag vloog voorbij en Jan verraste ons met 
een echte tajine maaltijd met groente, kaas, 
salade en couscous. 

Na het eten wachtte me nog een flinke 
uitdaging. Ik wilde graag alvast inchecken en dat 
kon wel, maar alleen bijna bovenop de berg was 
er internet. Het moge duidelijk zijn dat ik geen 
(klim) held ben en met twee andere dames ben 
ik de uitdaging toch maar aangegaan. Mijn god 
wat was het op sommige punten steil omhoog, 
en natuurlijk ook weer net zo hard naar 
beneden. Het werd weer duidelijk dat mijn 
conditie om op te schieten was. 
Maar ook dit doel werd bereikt. Ik kon 
inchecken en de boardingpass stond klaar in 
mijn telefoon. Lang leve de techniek. 

Hijgend als een oud postpaard zat ik weer bij 
mijn huisje waar ik werd getroost door Boy die 
zijn lievelingsspeelgoed kwam brengen. Wel 
even weggooien natuurlijk zodat hij er als een 
speer achteraan kon rennen. 
De laatste nacht. 

Maandag 10 september 
Voor de laatste keer getuige zijn van de 
prachtige zonsopgang. Het beloofde een warme 
dag te worden en dat was al vroeg merkbaar. 
Genieten met een beker koffie op mijn plekje 
voor het huisje. Na het ontbijt werd het tijd om 
de koffer weer in te pakken voor de terugreis. 
Een vreemd idee dat ik aan het einde van de dag 
weer in Nederland zou zijn. Maar eerst stond er 
nog iets leuks op het programma. 
Om half elf vertrokken we naar het 
dichtstbijzijnde dorp. Via de toeristische route, 
berg op en berg weer af. Supermooi. 

Het was duidelijk dat het een bergdorp was en 
de straten waren weer een flinke uitdaging voor 
mijn kuiten. Het dorp was in het bezit van een 
kleine supermarkt. Zoiets zou je in Nederland 
nooit vinden. Emmers met bonen stonden op de 

grond en je kon eruit scheppen wat je nodig 
had. 
Ik heb ook iets gekocht wat alleen in dat deel 
van de Algarve verkrijgbaar is. Paté van 
sardientjes. Man, wat is dat lekker! 

Na een wandeling streken we neer op het 
terras van het café wat het dorp rijk was. Weer 
een leuke belevenis. Cappuccino was koffie met 
melk, maar dat mocht de pret niet drukken. 
Ook heb ik nog iets lekkers gegeten bij de 
koffie: pastel de nata. Een koek van bladerdeeg, 
gevuld met room. Heerlijk! Dé lekkernij van 
Portugal. 
Maar zoals ik al zei, de tijd leek om te vliegen 
en we kwamen op het punt dat het tijd was om 
afscheid te nemen van Marelle en Jan en naar 
het vliegveld te rijden. 

Met pijn in het hart kan ik wel zeggen. Deze 
lieve, gastvrije mensen hebben mij echt een 
cadeau gegeven in de vorm van een heerlijke 
plek om te schrijven en de hartelijkheid die hen 
beide omringde. Het voelde als thuis en dat 
vond ik heel waardevol. Natuurlijk is het ook 
weer leuk om naar huis te gaan, naar man Piet 
en onze eigen honden, Yaro en Cindy. 

Op de luchthaven van Faro nog even met 
Esther door de tax free winkel en wat andere 
winkels gestruind. Zonder een souvenir 
thuiskomen is natuurlijk not done. De vliegreis 
was, zoals in de lijn der verwachting lag, weer 
redelijk saai. Het grootste deel daarvan heb ik 
lezend doorgebracht. Niet echt met mijn hoofd 
bij het boek, maar in het Portugal wat ik achter 
me liet. 
Om even half tien ’s avonds was ik thuis. Mijn 
man haalde me op van het station in Gouda. 
Het onthaal wat me thuis wachtte was 
hartverwarmend. Twee hele blije herders die 
allebei tegelijk op schoot wilden springen en 
me geen seconde meer uit het oog verloren. 
Koffie en vertellen over deze bijzondere 
ervaring. 

Op het moment dat ik dit laatste stukje schrijf, 
is het een week geleden dat ik afscheid nam 
van twee ontzettend lieve mensen die er alles 
aan doen om het hun gasten naar hun zin te 
maken. Afscheid van een prachtige omgeving, 
een mooi land. 
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E 
en eeuwenoude mummie 
op de bevroren vlakten van 

Groenland blijkt veel meer te-
weeg te brengen dan wat je zou 
verwachten van zo’n ontdek-
king. Het is een origineel plot-
punt – wat er volgt op de ont-
dekking van deze mummie 
verwacht je niet, en dat maakt 
het de moeite waard om door te 
blijven lezen. 
In plaats van de wetenschappe-
lijke wereld is het vooral een 
eenzame journalist die de mou-
wen mag opstropen. Dat doet 
hij in de donkere krochten van 
de ouderwetse archieven van 
zijn krant, in de troosteloze, 
afgeleefde achterbuurten van 
Nuuk en op bevroren vlaktes die 
zo goed beschreven worden dat 
je de vorst bijna op je adem kan 
voelen. 

Het boek komt langzaam op 
gang, maar leest lekker. Er 
wordt zelden een woord te veel 
geschreven (al had er af en toe 
iets meer uitgeweid mogen 
worden over de geschiedenis 

M 
et Grenzeloos heeft 
Lis Lucassen een uitste-

kende New Adult neergezet. 
Feilloos weet ze je in Ameri-
kaanse sferen te brengen zon-
der het Nederlandse tintje te 
vergeten. Alle personages zijn 
erg goed uitgewerkt en uitge-
diept (en leuk!). Je voelt met 
Rebecca mee in haar twijfels, 
angsten en haar verliefdheid. Je 
vindt Thor bijna net zo leuk als 
dat zij hem vindt en smelt als 
blijkt dat Becca ook Thor’s hart 
heeft weten te veroveren 

 

Grenzeloos is niet het zoveelste 
romantische verhaal, het is veel 
meer dan dat. Het gaat niet 
alleen over liefde, er worden 
ook andere thema’s ter sprake 
gebracht. Je kunt je afvragen of 
het misschien niet te veel van 
het goede is, maar Lucassen 
komt er heel goed mee weg en 
weet alles moeiteloos in elkaar 
te vlechten. Er zit een plotwen-
ding in waarbij ik even zoiets 
had van ‘ehm, say what?!’, erg 
goed gedaan! 

 

Het verhaal wordt nergens klef 
of geforceerd en blijft smaakvol. 
Lucassen is een kei in het schrij-
ven van mooie zinnen zonder 
dat het gekunsteld over komt en 
ze weet vanaf het begin tot het 
einde de aandacht van de lezer 
volledig vast te houden. 

Ge-nie-ten! 

Grenzeloos is rauw, puur, vol 
passie en emotie. Een geweldig 
verhaal over het vinden van 
jezelf op een plek waar je het 
absoluut niet verwacht. Lis 

Lucassen legt hiermee de lat 
heel hoog voor Nederlandse 
New Adult en doet absoluut niet 
onder voor haar buitenlandse 
collega’s. Ik kijk enorm uit naar 
Genadeloos, het volgende deel 
in deze serie! 

4,5 ster voor Grenzeloos. 

Miriam 

Titel: Grenzeloos 
Auteur: Lis Lucassen 
Uitgeverij Zomer & Keunig 
288 bladzijden 

“De werkelijkheid is genadeloos. Er is 

niemand om mee te onderhandelen, om bij te 

smeken, tot te bidden of het anders kan. Er 

zijn geen tweede kansen. Er is alleen maar 

het hier. Het nu. Dit moment waarop die tijd 

stil blijft staan omdat terugkeren onmogelijk 

en vooruitgaan onmenselijk is.” 

van Groenland en Denemarken 
en de relevantie van politieke 
aspecten van het verhaal). 

Ook door het feit dat Matthews 
belevingen worden afgewisseld 
met die van een politieagent in 
1973 leest het boek goed en 
blijft het verhaal, eenmaal op 
vaart gekomen, goed op stoom. 
Origineel, met tastbaar beschrij-
vingen en op zijn tijd uitermate 
gruwelijk: dat is een korte sa-
menvatting van Meisje zonder 
huid. Zeehonden worden gevild 
en ontdaan van organen, man-
nenlijven ook. De schokfactor 
hiervan was misschien een 
beetje nodig. Het is echt niet zo 
dat als je één Scandinavische 
thriller hebt gelezen, je ze alle-
maal wel kent. Toch is Meisje 
zonder huid, ondanks een origi-
neel uitgangspunt en prima 
schrijfstijl, verder niet een heel 
bijzonder boek, wanneer je het 
vergelijkt met andere boeken 
uit hetzelfde genre. 

 

UITGELICHT 

En toch. In de volgende boeken 
uit deze serie zal Mads Peder 
Nordbo misschien meer laten 
zien dan wat we al uit andere 
Scandinavische boeken kennen. 
Wie weet komt de serie, net als 
dit eerste deel, gewoon wat 
langzaam op stoom. Ik ben 
benieuwd. 

Meisje zonder huid verdient bij 
mij 3,5 ster. 

Yfke 

Titel: Meisje zonder huid 
Auteur: Mads Peder Nordbo 
Serie: Grønland - Greenland #1 
Uitgeverij: Ambo | Anthos 
Publicatiedatum: Augustus 2018 
Aantal bladzijdes: 364  
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THRILLERS & MORE: GELEZEN IN SEPTEMBER 



N 
a ontvangst van de boeken stroomden 
de berichten binnen in de Facebook-

groep: wat was de eerste indruk van de 
deelnemers? 

Inge: Zowel de titel als de tekst spreekt me 
enorm aan. Het oog spat van de cover en wat 
wil het ons vertellen?? Ik zou het boek zeker 
oppakken maar ook zeker omdat ik Waanidee 
van Karin ook mocht lezen en dit een geweldig 
boek vond. Ik verwacht dan ook nu een super 

spannend boek met gruwelijke 
details. 

Lieselotte: Ik heb hoge 
verwachtingen van dit boek 

vooral omdat Karin me met 
Waanidee zo aangenaam verrast 

heeft met een origineel-realistisch-eng 
plot. Ik hoop dit in dit boek ook terug te 
vinden. De achterflaptekst ziet er alle sinds 
veel belovend uit! Ik kan niet wachten om erin 
te vliegen. 

Astrid: De cover is ontzettend mooi, omdat ik 
de e-pub heb ontvangen, ga ik snel in de 
boekhandel kijken hoe het papieren boek 
eruitziet. De veelbelovende titel maakt me 
nieuwsgierig, of liever maakte me 
nieuwsgierig, ik ben al een eindje op weg met 
lezen. 

Wilma: Ik heb nog geen boeken van haar 
gelezen en ben dus heel benieuwd. Verwacht 
een spannend boek. Zou het een 
seriemoordenaar zijn die op blauwe ogen valt? 

Karin: Aantrekkelijke opvallende cover. In de 
winkel zou ik het zeker oppakken om de 
achterkant te lezen. De achterkant leest wat 
moeilijk door de achterliggende foto. Weet 
niet of ik op basis van de achterkant het boek 
gekocht zou hebben. En dan nu meteen 
beginnen. Heb de laatste Frieda Klein van Nicci 
French ervoor opzij gelegd. Haar vorige boek 
Waanidee heeft goede recensies op Hebban 
dus ik verwacht in ieder geval een leuke 
leeservaring! 

Bianca: Het boek spreekt me direct aan. 
Mooie rode letters en een opvallend blauw 
oog, en een schrijfster waarvan het thema in 
haar vorige boek me is bijgebleven. Dit zegt 
veel aangezien ik flink wat boeken weg lees op 
een jaar. 

Linda: Zou het boek zeker oppakken. 
Opvallende cover! Rode letters, een blauw oog 
wat je heel indringend ‘aankijkt’, de blauwe 
weerkaatsing hiervan in het water. Ook de 
achterkant is mooi afgewerkt. Je ziet iemand 
met een draaitafel staan en een (voor mij) 
duidelijk zwart lettertype verteld waar het 
boek over gaat. Goede reacties gelezen over 
‘Waanidee’ dus ik laat me verrassen! 

 

Ellen: de schrijfster ken ik nog niet, maar het 
boek zou ik wel oppakken. de cover geeft al 
aan dat er iets mysterieus is en geen cover 
voor een roman is. 

Rik: Op basis van de titel zou ik het boek zeker 
oppakken. Ik ben erg benieuwd van wie het 
blauwe oog is. Is dit van een Slachtoffer/ 
moordenaar? Of misschien van de 
hoofdrolspeler. 

Bianca Meeuwissen: de titel sprak me gelijk 
aan, van wie zijn de blauwe ogen 
dader/slachtoffer/....? De cover doet de naam 
eer aan, de schrijver ken ik nog niet dus ben 
erg benieuwd. De tekst op de achterflap maakt 
me nieuwsgierig naar het verhaal 

Duidelijk! De verwachtingen zijn behoorlijk 
hoog gespannen, blijft dat zo tijdens het 
lezen? 

Astrid: Het verhaal is erg spannend, en het 
leest erg gemakkelijk. Omdat ik al over de helft 
ben wil ik hier verder nog niet te veel over 
zeggen, dat komt later nog. 

Ellen: Ben bijna halverwege, maar vind het 
verhaal nou niet zo heel erg spannend. Had er 
meer van verwacht, eerlijk gezegd. 

Karin: Had even moeite met inkomen. Veel 
zinnen met komma's, "dure" woorden. Even 
omschakelen maar zit erin! Voor mij mijn 
eerste leesclub leeservaring dat leest ook 
anders, bewuster dat kan het ook zijn. Vind 
ook het formaat fijn. Iets vierkanter dan de 
standaardmaat met relatief bredere pagina's. 

Lieselotte: Het verhaal is spannend nu 30% 
kan het niet opzij leggen. Wel al een grappige 
zin tegen gekomen dat ik als Vlaamse heb 
moeten opzoeken omdat ik de betekenis niet 
snapte. 
Karin, wat is dit weer realistisch geschreven! Ik 
kan me echt meten met de gevoelens van de 
vader Jan. De moeder daar mankeert iets mee 
en ik ben zo benieuwd naar wat dit is... Zit nu 
op 49% en ik vraag me echt af waar we nog 
naar toe gaan. 

Bianca: Ben inmiddels ook al over de helft. Ik 
krijg het af en toe echt een beetje benauwd. 
Het verhaal is zeer realistisch en komt erg 
dichtbij als je zelf dochters hebt in dezelfde 
leeftijd. 

Karin: Uit!!! Pffff super spannend, verrassende 
en minder verrassende wendingen. Ik kon me 
(gelukkig ;-)) met geen van de personages 
identificeren maar dat maakte ze niet 
ongeloofwaardig. Heerlijk zo'n boek dat je 
bijna snel wil door bladeren omdat je wil 
weten hoe het afloopt! 

 

(Vervolg op pagina 9) 

PAGINA 8 THRILLERS & MORE MAGAZINE JAARGANG 1  EDIT IE  NO. 8  

Karin Hazendonk bracht dit jaar haar 

tweede thriller bij uitgeverij LetterRijn 

uit: De Dood Heeft Blauwe Ogen. En 

dat daar veel mensen nieuwsgierig 

naar zijn, bleek wel uit de 

aanmeldingen voor deze leesclub! Inge 

Brunnekreef, Lieselotte Danneels, 

Astrid Heijnen, Wilma Hartman, Karin 

Verburg, Bianca Maartense, Linda 

Jansen, Ellen van der Ster, Rik van Hout 

en Bianca Meeuwissen ontvingen een 

exemplaar van De Dood Heeft Blauwe 

Ogen op de (digitale) deurmat. 

Uitgeverij LetterRijn bedankt daarvoor! 

LEESCLUB: DE DOOD 
HEEFT BLAUWE OGEN 



Inge: Het boek leest als een trein. De korte 
hoofdstukken vind ik erg prettig. Vanaf het 
begin heeft het me te pakken. Karin beschrijft 
alles weer puur en rauw. Walging voel ik af en 
toe en woede. 

Rik: Vanochtend de eerste 75 pagina’s 
gelezen. Het boek leest erg makkelijk weg. 
Identificatie met de personages heb ik niet. 
Wel kan ik me erg goed voorstellen dat ouders 
zich hierin herkennen/zich kunnen 
identificeren. Ik ben benieuwd naar de rest 
van het boek. 

Wilma: Wat ik van dit boek zo leuk vind, je 
wordt helemaal in het ongewisse gelaten. In 
de boeken die ik de laatste tijd lees krijg je 
vaak al een inkijkje in de gedachten van de 
dader door een apart hoofdstukje, of er wordt 
teruggegre-pen op gebeurtenissen van vroeger 
ook in een apart stukje die alvast een tipje van 
de sluier/ een richting geven. Het kan dan nog 
wel anders uitpakken maar toch. Hier niets. 
Wel worden er vragen opgeworpen zonder 
antwoorden, maar dat maakt het 
allemaal intrigerender. Was 
vanochtend bijna te laat op mijn 
werk.... 

Ellen: ben bijna halverwege, maar vind 
het niet echt een thriller, meer een 
detective, maar dat kan nog 
veranderen natuurlijk. Heb nu al 
een vermoeden wie de grote 
opdrachtgever is die achter de 
"vermissing" van Hannah zit, ben 
benieuwd of het klopt. De schrijfstijl is 
heel eenvoudig. Een verhaal wat vlot 
wegleest. Overgangen tussen heden 
en verleden zitten goed in elkaar. 
Ouders van Hannah leven langs elkaar heen en 
tot nu toe worden alleen de 
emoties/gedachten van de vader echt 
uitvoerig beschreven. Kan me met geen een 
persoon echt identificeren. 

Bij de deelnemers kwam een aantal vragen 
boven borrelen tijdens het lezen en Karin 
Hazendonk beantwoordde die graag: 

Eigenlijk zou ik graag weten waar je je 
inspiratie vandaan haalt Karin? Heeft nog 
niets met dit boek te maken. Maar vond 
Waanidee zo verrassend en begin van dit 
boek is ook veelbelovend. (Lieselotte) 
Het idee voor 'De dood heeft blauwe ogen' is 
ontstaan in 2016 naar aanleiding van het 
thema van de Spannende Boekenweken; 
Bloed in de polder. Ik ben in de polder 
opgegroeid en meteen kwam er een verhaal in 
mijn hoofd. Ik wilde geen lijk tussen de 
aardappelen of slaplanten, maar iets van deze 
tijd. (Schuur)feesten, jonge meiden en de 
gevaren waaraan een meisje van die leeftijd 
absoluut niet over zal nadenken. 

Komt er een serie met Loes de Koning? Of is 
dit een alleenstaand boek. (Lieselotte) 
Er is inderdaad een grote kans dat Loes een 

serie gaat worden. Ik denk dat er nog veel te 
beleven valt met haar. 

Zijn al je personages verzonnen of zijn 
sommige wellicht gebaseerd op mensen in je 
omgeving? (Karin) 
Alle personen zijn in principe verzonnen. Hoe 
gek het ook is, er is altijd wel iemand in je 
omgeving waarop je een personage kan 
baseren. Vooral bij Martine zag ik veel dingen 
terug die ik ook heel goed ken bij iemand in 
mijn naaste omgeving. 

Je hebt net ook de discussie gelezen over het 
grof taalgebruik, denk je nu achteraf het had 
inderdaad wat minder gekund? Zelf zag ik de 
louche figuren al voor me en in dat verband 
vind ik dat taalgebruik wel passend (Astrid) 
Ik vond het taalgebruik inderdaad passend bij 
het karakter van de twee mannen. Ik vond het 
ook niet echt grof. Als ik langs een middelbare 
school loop, hoor ik ergere dingen. Weleens 
een stel ruziënde pubers gehoord? Daar krijg 
ik het schaamrood van op mijn kaken. 

Heb je naast het schrijven ook nog tijd om 
boeken te lezen ter ontspanning? Wat lees je 
dan, wat zijn je favoriete schrijvers? (Linda) 
Mijn nog te lezen stapel groeit met de dag, 
Linda. Ik lees iedere dag, meestal voordat ik ga 
slapen. Dat kan variëren van een kwartiertje 
en dan halverwege de nacht wakker worden 
met het boek op mijn neus tot een paar uur 
waarvan ik dan de volgende ochtend weer 
ontzettend veel spijt heb. Mijn favoriete 
schrijver blijft Stephen King. Ik heb alles van 
hem. Een goede tweede is Dean Koontz. 

Andersom werden er ook vragen aan de 
deelnemers gesteld. Na het lezen van het 
boek krijgen ze een aantal vragen 
voorgeschoteld. Het is te veel om alle 
antwoorden neer te zetten, dus hieronder 
volgt een selectie: 

Wat vind je van de cover? Welke gevoelens 
roept de cover bij je op? 
Lieselotte: De cover is intrigerend met de 
zwart-wit achtergrond en dan het blauwe oog 
en de rode letter. Het maakte me 
nieuwsgierig, ik wilde weten wat voor rol het 
blauwe oog speelt in het boek of wat voor 
belang het heeft. 

De cover zal je een bepaald idee/gevoel 
gegeven hebben over de inhoud van het 
boek, klopt dit nog na het lezen van het 
boek? 
Karin: Niet lelijk maar ook niet supermooi naar 
mijn smaak. Letterlijk en figuurlijk in het oog 
springend. Qua kleurgebruik (deels kleur deels 
zwart-wit) niet origineel. Ik verwachtte daarom 
in de eerste instantie ook niet teveel van dit 
boek ondanks de goede recensies van 
waanidee. Duidelijk een geval niet op de cover 
afgaan. Heb een superspannend verhaal met 
onverwachte wendingen gelezen. 

Welke scene uit het boek is je het meest bij 
gebleven en waarom? 
Astrid: De scene van het feest in de schuur, je 
ziet voor je wat er gaat gebeuren en ik kreeg 
het gevoel dat ik moest ingrijpen. 

Kun jij je identificeren met de hoofdpersoon? 
Wat zou jij hebben gedaan als je in de situatie 
van de hoofdpersoon zat? 
Linda: Ja op zich wel. Het schuldgevoel dat hij 

ja heeft gezegd. Teleurstelling dat 
Hannah heeft gelogen over waar ze 
werkelijk naar toe ging. De 
moedeloosheid enerzijds de woede 
anderzijds. Zelf dingen uitzoeken, 
degene proberen te vinden die hier 
verantwoordelijk voor is. Denk dat ik 
dat ook wel zou doen. 

Kun je de titel van het boek 
verklaren? Dekt de titel de inhoud 
van het verhaal? Weet jij zelf een 
andere titel die bij het boek past? 
Inge: Ik vind het een goed gekozen 
titel. De ogen kunnen van zowel de 
dader als van het slachtoffer zijn. 

Wat kun je zeggen over de schrijfstijl? Is deze 
anders dan je (van deze auteur) gewend 
bent? 
Wilma: Ik heb nog nooit een boek gelezen van 
Karin tot nu toe dus ik kan het niet vergelijken. 
Wel heb ik genoten van de schrijfstijl, pas 
tegen de tijd dat Hannah gevonden werd 
kwam er ook een stukje in het verhaal over 
haar en waar ze zou zijn. Je werd lang in 
spanning gehouden en dat leverde nog meer 
momenten op dat je niet wilde stoppen met 
lezen. Het leest makkelijk, maar toch waren er 
ook mooie woorden/zinnen die je deden 
nadenken en dat maakt het voor mij heel 
prettig. 

Wat vind je van de opbouw van het verhaal? 
Hoe ontwikkelt de plot zich? 
Rik: De opbouw van het boek vind ik goed. Ik 
mis echter alleen diepgang in de personages 
en het proces bij de politie. 

 

 

(Vervolg op pagina 10) 
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“Het boek leest als een trein. De korte 

hoofdstukken vind ik erg prettig. Vanaf 

het begin heeft het me te pakken. Karin 

beschrijft alles weer puur en rauw. 

Walging voel ik af en toe en woede.” - 

Inge 



verhaal nog sterker neer te zetten. Ook werden 
er puntjes genoemd die ik glimlachend naast 
me neerleg. Dat mag toch? 

Bijzonder blij ben ik met de mening van een 
van de lezers. Iemand die een Nederlandse 
auteur standaard niet meer dan drie sterren 
geeft. ‘De dood’ heeft het voor elkaar 
gekregen om haar te overtuigen en zij heeft 
het vier sterren gegeven. Zo’n waardering is 
het mooiste wat je een auteur kan geven. 

Als eerste wil ik Danielle graag bedanken voor 
de prettige begeleiding van de leesclub. Je bent 
een kanjer. 
Lieve lezers, jullie ook hartelijk dank voor jullie 
deelname aan de leesclub en het 
enthousiasme waarmee jullie deze leesclub 
voor mij tot een waanzinnig leuke ervaring 
hebben gemaakt. 
Ik hoop tot de volgende keer. 

Liefs, 
Karin 

De boeken waren heel snel uit en we hoefden 
niet lang op de recensies te wachten. De 
deelnemers hebben hun recensies her en der 
geplaatst, maar hieronder vind je in ieder 
geval een aantal quotes: 

Van Loes de Koning ben ik gaan houden en ik 
hoop dat er nog een vervolg mag komen met 
haar in de hoofdrol. 
(Lieselotte, 4 sterren) 

Ik heb van elke letter genoten en Karin heeft 
mijn verwachting meer dan waar gemaakt. 
(Inge, 5 sterren) 

Bijzonder knap als je als schrijver een karakter 
zo kunt neerzetten zodat lezers een hekel aan 
de persoon krijgen. 
(Astrid, 4 sterren). 

 

Karin Hazendonk heeft met ‘de dood heeft 
blauwe ogen’ een aangrijpend en realistisch 
boek geschreven omdat dit zomaar bij 
iedereen en in elk gezin zou kunnen gebeuren. 
(Linda, 3,5 ster) 

Ik vond het een goed boek, allerlei 
maatschappelijke problematiek wordt 
aangestipt wel kon ik niet zo goed bij de 
emoties komen. De personages bleven toch 
wat vlak en bij het einde heb ik zo mijn 
vraagtekens, daar kon ik me niet in in leven, 
maar ik geef het boek 4 sterren en ga nu eerst 
waanidee maar eens lezen! 
(Wilma, 4 sterren) 

Het is een boek wat heel makkelijk weg leest, 
geen hoogdravende zinnen, maar gewoon 
lekker voor in de vakantiekoffer. Maar met een 
actueel thema waar je als ouders van een 
puber toch niet aan moet denken dat het jouw 
kind kan overkomen. 
(Ellen, 3,5 ster) 

Desalniettemin heb ik De dood heeft blauwe 
ogen met veel plezier gelezen en zal ik het 
zeker mensen aanraden. Vooral ook omdat ik 
het belangrijk vind dat mensen zich realiseren 
waar pubers toe in staat zijn, en niet altijd de 
gevolgen overzien van hun daden. 
(Bianca, 3 sterren) 

Meestal vind ik boeken van Nederlandse 
schrijvers "aangenaam" om te lezen maar ik 
zal ze zelden hoger dan 3 sterren geven. Ik heb 
een goede Nederlandse "pageturner" gelezen 
die me ook weer eens te laat naar bed heeft 
laten gaan. 
(Karin, 4 sterren). 

Al met al een zeer geslaagde leesclub en de 
eindscore van De Dood Heeft Blauwe Ogen is 
een hele ruime dikke vier sterren! Die kan 
Karin mooi in haar zak steken! 

Heeft de auteur je kunnen raken? En op 
welke manier? In positieve of in negatieve 
zin? 
Ellen: De auteur heeft me als thrillerschrijfster 
niet echt kunnen raken. Wel vind ik het 
actuele thema met de daarbij behorende 
angsten en emoties wel heel goed beschreven. 
Je moet er als ouder van een puber toch niet 
aan denken dat dit ook jouw kind had kunnen 
overkomen. 

Welke verwachtingen had je vooraf en over 
dit boek en zijn die wel of niet uitgekomen? 
Bianca: De verwachtingen zijn zeker 
uitgekomen, titel deed het boek eer aan, 
vragen werden onderweg beantwoord en 
weer nieuwe gevonden, kroop bij mij onder de 
huid, de onderhuidse spanning, bleef aan het 
einde nog wel met wat vragen zitten, hoop op 
een vervolg en mooie serie. 

Thrillers & More vroeg Karin Hazendonk wat 
zij van deze leesclub vond. Hoe heeft zij dit 
ervaren? 

Een boek schrijven is wat mij betreft een van 
de mooiste dingen om te doen. Het idee wat in 
je hoofd komt en er niet meer uit wil gaan. De 
eerste regels op papier. Personages die een rol 
in je leven gaan spelen, die je dingen willen 
vertellen. Schrijven en alles om je heen 
vergeten, verdrinken in het verhaal wat je zelf 
aan het creëren bent. 
Dan komt het moment dat het verhaal een 
boek is. Je hebt het in handen en je realiseert je 
dat aan dit bundeltje papier mensen keihard 
hebben gewerkt om het zo mooi mogelijk te 
maken. Het boek mag de wereld in. 

Een gevolg daarvan was de leesclub bij 
Thrillers & More. Ik heb ervan genoten. Fijne 
lezers die het verhaal mooi vonden, maar het 
ook niet schuwden om hun kritiek te geven. Ik 
vind het leuk dat ik in dit verslag over mijn 
ervaring nu daarop kan reageren. Er waren 
zeker punten waar ik iets mee kon doen in mijn 
volgende boek. Kritiek wat mij leert om een 
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VERS VAN DE PERS 

RÄV | TJEERD LANGSTRAAT 

O 
p 1 oktober 2018 verscheen via Jalapeño 
Books RÄV, de derde thriller van Tjeerd 
Langstraat.  

Flarden van gruwelijke snuff movies vinden hun 
weg naar een groot online publiek. Ogenschijnlijk 
hebben de films niets met elkaar te maken, totdat 
blijkt dat de moorden religieus geïnspireerd zijn en 
bepaalde overeenkomsten vertonen. Een 
internationaal team van rechercheurs probeert de 
sluwe, onbekende initiator van deze 
opzienbarende moorden op te sporen. Onkunde 
over het mysterieuze dark web, onwetendheid 
over de religieuze motieven en slechte 
communicatie zorgen voor een race tegen de klok. 

Komt de verlossing op tijd? 

Over de auteur 
"Armetierige, edoch niet onverdienstelijke 
scribent (Anno Domini 2005). Tevens fitgirl 
met ‘n vleugje drankzucht, onrustig 
temperament & wanderlust. Ik zou me doen." 
(Tjeerd Langstraat.nl) 

Verkrijgbaar bij alle Nederlandse en Vlaamse 
boekhandels, en online via de bekende kanalen 

(bol.com, Bruna, Bookspot, etc.). Direct te 
reserveren/bestellen is mogelijk via  

Jalapeño Books. 

 

‘Zou jij het ultieme offer 
brengen? Zou jij je zoon 

offeren?’ 

https://www.tjeerdlangstraat.nl/tjeerd-langstraat/
http://bol.com/
https://jalapenobooks.com/shop/rav/


T 
hrillers and More viert feest: 6 oktober bestaan wij officieel 1 jaar! Tijd voor een feestje.  

Op 6 oktober 2017 ging onze website voor het eerst online, onze Facebookgroep draaide toen al een week op proef, de Facebookpagina volgde een 
aantal weken later. 
Het afgelopen jaar hebben wij velen van jullie mogen ontmoeten bij diverse boekpresentaties door het hele land, hebben we nationale en internationale 
auteurs mogen interviewen en hebben we een kijkje in de keuken gekregen van diverse schrijvers, uitgeverijen en alles wat daarmee verbonden is (soms 
letterlijk ) 
Wat we vooral hebben gehad het afgelopen jaar is plezier. Plezier in het lezen van boeken, in het maken en delen van onze eerste 500(!) recensies en 
plezier in het kennismaken met de schrijver achter het verhaal. Maar vooral hebben we mensen leren kennen met dezelfde interesse en hebben we 
leeservaringen kunnen uitwisselen met mensen die soms onze harten hebben gestolen.  

Wij zijn iedereen vanuit ons hart uitermate dankbaar die ons het afgelopen jaar heeft gesteund - lezer, blogger, schrijver, uitgever, corrector - en hopen 
jullie ook in het komende jaar terug te zien. 

Alexander, Amanda, Flea (& Ann), Bianca, Brenda, Danielle, Heidi, Leontine, Manon (& Margot), Miriam, Yfke.  

Om ons jubileum met ons te vieren, mogen wij van diverse uitgeverijen een aantal boeken verloten. Gedurende de maand oktober zullen er dan ook zeer 
regelmatig winacties geplaatst worden en zullen we winacties in de Facebookgroep plaatsen.  
Houd de komende tijd dus onze website, Facebookgroep, Facebookpagina, Twitter en Instagram in de gaten en vier het feest met ons mee. Nodig ook je 
leesvrienden en vriendinnen uit om lid te worden van onze Facebookgroep of verwijs ze door naar ons Twitter account, zodat ze ook andere acties niet 
zullen missen. 
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THRILLERS & MORE 

JUBILEUM 

http://www.thrillersandmore.com/category/community/boekenuitjes/
http://www.thrillersandmore.com/category/nieuws/interviews/
http://www.thrillersandmore.com/category/community/blogs/
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I 
neens was daar De tattooverzamelaar, 
geschreven door Alison Belsham. 

Wie is de vrouw achter dit gruwelijk spannen-
de boek? 

Hoe kwam je op het idee om De tattooverza-
melaar te schrijven? 
Ik wilde al een hele tijd een tattoo en in 2016 
besloot ik er eindelijk een te nemen. De tatoe-
ëerder die ik gekozen had zat in Berlijn, dus ik 
boekte een weekend Berlijn met 2 back-to-
back sessies. Die nacht in mijn hotel kon ik niet 
slapen en terwijl ik daar lag en de inkt van mijn 
tattoo nog afgaf op de dekens, dacht ik: ‘Ik heb 
mijn tattoo en niemand kan ‘m van me afpak-
ken.’ Een seconde later dacht mijn schrijvers-
brein ‘maar wat als iemand dat wel deed?’ en 
toen was het idee voor De tattooverzamelaar 
geboren. 

Werd je geïnspireerd door je eigen tattoos? 
Ik heb tattoos altijd fascinerend gevonden en 
toen ik eenmaal mijn eigen tattoo had, groeide 
die fascinatie alleen maar. Tijdens de meer dan 
25 uur aan tattoosessies beantwoordde mijn 
geweldige tatoeëerder al mijn vragen en ver-
telde me alles zijn leven als tatoeëerder. Ik 
realiseerde me dat ik graag over het onder-
werp wilde schrijven en toen het idee van een 
thriller gebaseerd op die wereld in me op-
kwam, was het niet meer te stoppen. 

Waarom heb je meegedaan aan het Bloody 
Scotland Crime Writing Festival? 
Al vrij vroeg, toen ik nog nadacht over hoe het 
verhaal precies zou gaan en nog voor ik über-
haupt iets had geschreven, zag ik een Face-
bookbericht over Bloody Scotland, een festival 
waar ik nog nooit van had gehoord. Om mee 
te doen moest ik 100 woorden schrijven en 
dan zouden er 8 deelnemers gekozen worden 
die in Stirling hun idee mochten pitchen voor 

een panel professionals en live publiek. Ik 
dacht dat het misschien handig zou zijn om 
wat feedback te krijgen op mijn idee, dus ik 
stuurde mijn 100 woorden in en vergat het 
verder. Een paar weken later kreeg ik tot mijn 
verbazing een mailtje dat ik mijn idee mocht 
komen pitchen. Ik was heel blij en alleen al het 
feit dat ik mee mocht doen en feedback zou 
krijgen, voelde als een overwinning. Dat het 
daarna leidde tot een contract bij een agent en 
bij een uitgever voelde als een droom. 

Was je verrast dat je manuscript zo populair 
was bij uitgevers? 
Absoluut! 

Lees je zelf veel thrillers en heb je een favo-
riete auteur? 
Ik lees best veel thrillers en dat is een van de 
redenen dat ik er zelf ook graag een wilde 
schrijven. Ik vind het moeilijk om een favoriete 
auteur te kiezen, maar ik vind de thrillers van 
Michael Connelly en Scott Turow erg goed. 
Andere favorieten zijn bijvoorbeeld Stieg Lars-
son, Henning Mankell, John D. MacDonald, 
Carl Hiaasen en actuele Britse schrijvers als 
Sarah Hilary, Mari Hannah, Sarah J. Naughton 
en Matt Wesolowski. Ik kan blijven doorgaan… 

Heb je al plannen om een nieuw boek te 
schrijven? 
Ik heb het tweede deel van De tattooverzame-
laar trilogie zelfs al af en ben het nu aan het 
verbeteren. Francis, Marni en Rory keren terug 
met een nieuwe zaak in Poison Ink. 

Wie inspireert jou het meest als schrijver? 
Ik word geïnspireerd door iedereen die besluit 
schrijver te willen worden en dan doorpakt en 
het doet. Het duurt lang voor je alle schrijf-
vaardigheden onder de knie hebt en het schrij-

INTERVIEW 

TATTOO'S, BLOODY SCOTLAND CRIME WRITING FESTIVAL & THRILLERS | ALISON BELSHAM 

ven van een boek is eenzaam werk. Ik heb nog 
meer respect voor schrijvers die keer op keer 
fantastische boeken schrijven terwijl ze alle 
ups en downs van een professionele schrijfcar-
rière meemaken. Zeker mensen als Ian Rankin 
en Val Mcdermid inspireren mij met hun pro-
fessionalisme en harde werken. 

 

Hoe kwam je op het idee van je eigen tatoea-
ge? 
Ik heb een sleeve tattoo op mijn rechterarm en 
die bestaat voor het grootste deel uit een 
enorme octopus. Ik wilde een octopus omdat 
octopussen niets speciaals voor mij beteke-
nen, het was puur gebaseerd op smaak. Ik 
wilde geen quote of iets met betekenis, omdat 
een tattoo permanent is terwijl dingen die 
betekenis hebben vaak veranderen over tijd. 
Maar mensen die mijn tattoo zien denken dat 
ik een speciale interesse in octopussen 
heb, dus ik krijg steeds artikelen, boeken en 
plaatjes van octopussen toegestuurd, maar dat 
vind ik alleen maar leuk! 

Met dank aan The House of Books / Overamstel. 

tattoolife.com  

tattoolife.com  
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THRILLERS & MORE: GELEZEN IN SEPTEMBER 
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E 
en jaar geleden begon Thrillers & More en 
toen was Angelique Haak met haar Een 

nieuw begin ons eerste Debuut van de maand. 
Gisteren was de boekpresentatie van haar 
nieuwe boek Uitgeschakeld en wij zijn enorm 
nieuwsgierig!! Niet alleen naar Uitgeschakeld, 
maar ook naar Angelique! Tijd voor een paar 
vragen. 

Een jaar geleden ongeveer kwam je debuut 
uit, Een nieuw begin. In hoeverre was het 
‘een nieuw begin’ voor jou? Hoe was het 
afgelopen jaar? 
Het afgelopen jaar was vooral een jaar van 
mixed emotions. Verwondering, spanning, 
blijdschap, dankbaarheid, onzekerheid, 
frustratie, opluchting en zo kan ik nog wel 
even doorgaan… In de aanloop naar het 
verschijnen van Een nieuw begin was ik vooral 
nog heel erg zoekende naar hoe mijn 
toekomst eruit zou gaan zien. Was ik nou 
schrijfster, administratief medewerkster of 
kon/moest het allebei? Elke vezel in mijn lijf 
riep ‘Schrijfster! Volg je hart om eindelijk te 
gaan doen wat je echt wilt’, maar mijn 
bankrekening riep iets anders… 

Zo ging ik toch weer op zoek naar een nieuwe 
kantoorbaan, maar al voordat ik daaraan 
begon, voelde het niet goed. Mijn hart en mijn 
hoofd waren het niet met elkaar eens. Het 
baantje dat ik halsoverkop had aangenomen, 
heb ik welgeteld twee hele dagen 
volgehouden en toen was de kogel écht door 
de kerk. Ik was schrijfster! 

Nog steeds ben ik mijn lieve en geduldige man 
heel erg dankbaar dat hij me dat laatste zetje 
heeft gegeven en me overtuigd heeft om in 
dat diepe te springen. Hoewel ik de titel ‘Een 
nieuw begin’ niet met die reden had gekozen, 
was het voor mij dus absoluut een nieuw 
begin. 

‘Een nieuw begin’ werd goed ontvangen, een 
droomdebuut zou je kunnen zeggen. Hoe 
groot is de druk voor boek nummer 2? Komt 
die druk van anderen of vooral van jezelf? 
Die druk was behoorlijk kan ik je zeggen, 
vandaar de eerdergenoemde onzekerheid en 
frustratie. 
Na alle positieve reacties op ‘Een nieuw begin’ 
volgde al snel de vraag ‘hoe is het met je 
tweede boek?’ En aangezien het helemaal niet 
zo soepel liep met ‘het tweede boek’, was dat 
een vraag die me steeds meer buikpijn begon 
te bezorgen (hoe lief het ook bedoeld was van 
mensen). 

Van lieverlee begon ik me steeds meer af te 
vragen of ik het eigenlijk wel nog een keer 
kon, een boek schrijven. Kon ik wel voldoen 
aan de verwachtingen die er geschept waren? 
Wat als het tweede boek zou tegenvallen, als 

het veel te lang zou duren voor het er was and 
so on…Killing voor de inspiratie en op een 
gegeven moment zat ik dan ook echt helemaal 
vast. 

Maar die druk komt zeker bij mezelf vandaan. 
Als het niet lekker gaat met schrijven steekt de 
grote onzekerheid de kop op en ga ik mezelf 
graag vergelijken met anderen, wat dan 
natuurlijk weer garant staat voor nog meer 
onzekerheid. Iets met een vicieus cirkeltje? 
Als ik andere schrijvers hoor zeggen dat ze 
altíjd willen schrijven bijvoorbeeld, dan denk 
ik: zie je nou wel, ik ben geen echte auteur! Ik 
vind het namelijk ook heerlijk om een periode 
helemaal niet te schrijven en heb er dan ook 
echt helemaal geen zin in. 
Of de snelheid waarmee sommige auteurs hun 
boeken schrijven, dat is ook iets voor mij om 
van in de stress te schieten… Als zij het 
kunnen, waarom ik dan niet? 
Dan moet ik echt even diep ademhalen en 
denken aan een quote van Theodore 
Roosevelt: ‘Comparison is the thief of joy’. 
Ontzettend waar, dus niet doen! (zo min 
mogelijk dan in elk geval, hahaha) 

En dan is nu eindelijk Uitgeschakeld daar. Hoe 
moeilijk was het om dit boek te schrijven? 
Haha, alleen dit al. Ik zie jouw woordje 
‘eindelijk’ en denk meteen: Zo lang heeft het 
toch niet geduurd?’ Heel gevoelig voor 
verwachtingen dus, dat maakte het voor mij 
moeilijk om ‘Uitgeschakeld’ te schrijven. 
Zolang je wilt voldoen aan wat anderen willen, 
doe je (meestal) niet wat je zelf wilt… Er was 
een spontane deelname aan een 
schrijfwedstrijd voor nodig (compleet iets 
anders, geen spannend verhaal of thriller) om 
weer helder te krijgen dat ik schrijf omdat ik 
dat leuk vind, omdat dat hetgeen is wat ik wil 

en moet doen, van mezelf! Pas daarna lukte 
het me om ‘Uitgeschakeld’ af te ronden. 

Ik probeer er nu ook meer op te vertrouwen 
dat als mensen écht genieten van mijn 
boeken, ze ook bereid zijn wat langer te 
wachten op de volgende, als dat is wat er voor 
mij nodig is. Natuurlijk hoop ik dat ik de 
volgende als een trein ga schrijven, maar we 
zullen zien hoe het nu weer gaat lopen… Ik 
gun mezelf in elk geval meer tijd en rust 
hiervoor (nu mijn overige gezinsleden nog ;-). 

Wist je al dat er een vervolg op Een nieuw 
begin zou komen? Of is dit iets wat later 
kwam? 
Het klinkt misschien heel raar, maar dat is echt 
iets wat later paskwam. 

Toen ik ‘Een nieuw begin’ schreef, was het 
voor mij een op zich staand verhaal met een 
duidelijk einde. Al meteen bij de eerste 
proeflezers, kwam de opmerking voorbij dat 
men het leuk zou vinden om te weten hoe het 
verder met Jennifer zou gaan en dat het boek 
zich goed leende om een serie te worden. Ook 
in latere recensies werd dit vaak aangegeven. 
In eerste instantie heb ik dat idee verworpen, 
voor mij was het klaar. 

Met name door mijn onervarenheid bij mijn 
eerste boek, ben ik heel vaak (lees: gruwelijk 
vaak!) door het manuscript heen gegaan. Ik 
was tegen de tijd dat het boek verscheen ook 
echt letterlijk ‘klaar’ met het verhaal. Pas 
maanden later, toen ik weer wat afstand had 
van Jennifer en de andere personages, begon 
bij mezelf ook het gevoel te leven dat er nog 
veel meer over haar en het team te vertellen 
viel. Uiteindelijk ben ik heel blij dat ik hier toch 
voor gekozen heb, dus zeker dank aan 
iedereen die dit geopperd heeft! 

Blijft het hierbij of gaan we nog meer van 
Jennifer horen? 
Hier kan ik heel kort over zijn: Lees 
‘Uitgeschakeld’ en je hebt het antwoord… 

Heb je dingen anders gedaan bij het schrijven 
van Uitgeschakeld? Of is je schrijfroutine 
hetzelfde gebleven? 
Ik pak mijn schrijfmomenten zoveel mogelijk 
tussen alle dagelijkse beslommeringen van het 
gezinsleven door. Dus ergens tussen het naar 
school brengen van de kinderen, de 
boodschappen, de strijk en noem het maar op 
(klinkt heel romantisch, ik weet het), heb ik 
tijd om te schrijven. Van routine is niet echt 
sprake. 

Gelukkig merkt mijn man het altijd aan mij als 
er écht het een en ander borrelt wat niet kan 
wachten om op papier gezet te worden en 
neemt hij dan vaak de kids een dagje op 

COLUMN 

OVER DRUK, JE HART VOLGEN EN DE RODE KATER: ANGELIQUE HAAK 
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sleeptouw. Die dagen koester ik enorm. Een 
stil huis waarin alleen het getik van de toetsen 
van mijn laptop klinkt, heerlijk… 

Heb je al een idee voor een volgend boek? 
Ja, meerdere eigenlijk. Ik ben nog bezig om 
voor mezelf helder te krijgen wat het gaat 
worden… Ook voor mij weer spannend dus!   

Zou je ook nog een ander genre willen 
proberen? 
Om heel eerlijk te zijn: op dit moment niet. 
Het spannende genre heeft altijd al mijn grote 
voorkeur gehad. Ik hou er al van sinds mijn 
jeugd en ben er nog lang niet klaar mee. 
Maar niets zo veranderlijk als een mens, dus 
zeg nooit ‘nooit’. Als ik voor een ander genre 
zou kiezen, zou het denk ik de roman zijn. Hier 
kan ik op zijn tijd ook enorm van genieten. 

 

Met welke schrijver zou je wel eens 
een kop thee (of koffie) willen gaan 
drinken en waarom? 
Er zijn een heleboel 
schrijvers/schrijfsters met wie ik dat 
wel zou willen, maar als ik er een 
zou moeten kiezen dan absoluut the 
King of Horror: Stephen King! Al 
ruim vijfentwintig jaar is hij mijn 
favoriete auteur. Ik vind zijn boeken 
echt alles hebben: spanning, humor, 
emotie, avontuur. Zijn boeken 
hebben ervoor gezorgd dat ik echt 
verliefd ben geworden op lezen. Als 
ik een boek van hem dichtsla, dan 
weet ik dat het verhaal nog wel 

even aan me blijft plakken en ik niet meteen 
zin heb om een nieuw boek open te slaan. Hij 
is ook een van de weinige auteurs die ik soms 
herlees. 
En als persoon lijkt hij me erg interessant, een 
beetje ‘gestoord’, maar dan op een leuke, heel 
nuchtere manier. Ik zou dat kopje koffie dan 
ook heel graag bij hem aan de keukentafel 
willen drinken om eens te zien hoe hij in het 
dagelijkse leven is. 

Is je Rode Kater weer bekomen van zijn grote 
avontuur??? 
Haha, hij wel, wij niet! 
Iedereen die mijn auteurspagina op facebook 
volgt (Angelique Haak auteur), weet dat onze 
bijna negentienjarige rode kater tien dagen 
‘kwijt’ is geweest. Wonder boven wonder 
hebben we hem teruggevonden, maar het had 
voor hem geen dag langer moeten duren, 
anders had hij het waarschijnlijk niet gered. 

Het gewicht dat hij was kwijtgeraakt, is er 
inmiddels weer ruimschoots bij gegeten en 
meneer voelt zich als vanouds. Hij was altijd al 
een enorme kroelkip, maar nu is hij 
aanhankelijker dan ooit tevoren. Waar ik ben, 
is hij. As we speak startte hij zojuist nog even 
Powerpoint op met zijn achterpoot en heeft hij  
nu weer een gedeelte van mijn bureau in 
beslag genomen… 

S 
chepp heeft een geweldig persona-
ge neergezet met de onorthodoxe 

officier van justitie Jana Berzelius. Aan 
de ene kant staat ze aan de goede kant 
van de wet, je hebt respect voor haar 
en haar werk. Aan de andere kant 
heeft ze haar duistere verleden waar-
door haar duistere kant ook regelmatig 
de kop op steekt. Maar ondanks die 
duistere kant kun je eigenlijk niet an-
ders dan sympathie voelen voor deze 
geharde vrouw. Ik vind het een topwijf 
en een super personage. Ieder deel 
wordt er weer een klein stukje van de 
duistere sluier rondom Jana en haar 
verleden opgelicht en iedere keer sta 
je er weer van te kijken hoe kranig ze 
zich weet te houden. Naarmate de 
serie vordert komen we langzaamaan 
steeds meer te weten over haar. 
Ook Mia en Henrik krijgen weer een 
mooie plaats in deze serie, zij blijven 
qua ontwikkeling wel iets achter. Voor-
al Henrik in dit deel, waar Mia nu juist 
verder ontwikkelt (of dit op de juiste 
manier is dat is de vraag uiteraard). 
Daarnaast spelen ook Danilo en Per 
weer een prominente rol en als je al 
dacht een hekel te hebben aan Danilo, 
dan heb je het mis. 

 

De plot zit goed in elkaar, de moord en 
ontvoering zorgen ervoor dat je mee-
denkt en meepuzzelt met Henrik en 
Mia en je steeds blijft switchen tussen 
verdachten. Maar ook de problemen 
die Per hier voor zijn kiezen krijgt, zijn 
niet misselijk en zorgen voor menig 
spanningsmoment. De manier waarop 
Jana overal tussendoor laveert is weer 
opmerkelijk en bijzonder. Ik zat steeds 
in spanning wanneer ze nu toch eens 
ontdekt zou worden. Ik ben benieuwd 
of dit ooit gaat gebeuren. De ontkno-
ping was weer top, laat weer veel 
ruimte over voor een volgend deel. 

 

 

Postuum is een geweldig spannend en 
met vlagen gruwelijk vierde deel in 
deze geweldig boeiende serie. De 
personages ontwikkelen zich in elk 
deel weer en ook de verhaallijnen 
blijven verrassen. Ik kijk uit naar deel 
vijf. 

Een hele mooie 4,5 ster voor Postuum. 

Amanda 

Titel: Postuum 
Auteur: Emelie Schepp 
Serie: Jana Berzelius deel 4 
Uitgeverij: De Fontein 
Publicatiedatum: juli 2018 
Aantal bladzijdes: 334  

‘De weg die je nu 

moet bewandelen is 

de eenzaamste die 

een mens kan 

afleggen’. 
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I 
n 2014 was daar B.B., de thriller van duo Karin 
Kallenberg en Dimitri van Hove. Een boek dat 

ervoor zorgde dat er reikhalzend uitgekeken 
werd naar een nieuw boek van deze twee, maar 
dat liet even op zich wachten. Tot dit jaar. 
Penitenza is het nieuwe boek van Karin & Dimitri 
en toen wij de vraag kregen of wij het leuk 
zouden vinden een leesclub rondom Penitenza te 
organiseren, was het antwoord natuurlijk ‘JA!’. 
Karin en Dimitri verzorgden de verzending van de 
boeken (waarvoor onze hartelijke dank!) en die 
ploften op de deurmat bij: Dini van Heumen, 
Wilma van der Stap, Saskia Meersman, Gonneke 
Karel, Astrid Heijnen, Sander van Kerkoerle en 
Kelly Illegems. 
De leesclub kon van start! 

Wat verwacht je van het boek als je de cover 
ziet? Zou je het boek oppakken als je het in de 
winkel zou zien liggen? 

Dini: De cover komt op mij wat geheimzinnig 
over. Door dat doorkijkje denk ik. Ik zou deze wel 
oppakken. De achterflap belooft ook genoeg 
spanning. Ik volg de auteurs al een tijd op Fb, 
maar ik heb hun eerste thriller nooit gelezen. 
Karin & Dimitri "kennende" verwacht ik een 
spannende thriller met humor. 

Sander: De cover geeft niet direct een gevoel van 
een thriller. Maar door de combinatie van het 
uitzicht dat ik graag zie en niet standaard titel zou 
het me wel nieuwsgierig maken naar waar het 
over gaat. De schrijvers ken ik niet dus daar kan ik 
niets over zeggen. Ik hoop in ieder geval op een 
vlot geschreven verhaal met de nodige dosis 
spanning. 

 

Gonneke: Boek kwam net en de kaft alvast 
bestudeerd. Ik dacht exact hetzelfde als Sander 
van de voorkant. De cover geeft inderdaad niet 
direct een gevoel van een thriller. De stenen 
wanden lijken nu donkerder dan op de foto op 
facebook. Daardoor zou ik zelf het boek meer 
zien als een triest verhaal. Het landschap 
erachter vind ik prachtig en zie je gelijk dat het 
verhaal niet in Nederland zal zijn. De titel maakte 
mij nieuwsgierig waar het verhaal nou over gaat. 
Na het lezen van de achterzijde ben ik wel 
enthousiast om te beginnen, dus de inhoud van 
de tekst trekt aan. Ik ben benieuwd naar de 
hopelijk onverwachte wendingen. 

Wilma: Sinds zaterdag ligt het boek her en der 
door het huis en iedere keer trekt de voorkant 
mijn aandacht. Ik vind het een geraffineerde foto, 
want je moet echt twee keer kijken om het 
perspectief goed te krijgen. Ik hoop die 
gelaagdheid ook in het boek terug te vinden. In 
een winkel zou ik het zeker oppakken. 
Het verhaal voor deze leesclub trok me wel en 
verder ga ik het beleven. Leuk dat de schrijvers er 
ook bij zijn. Ik ken ze allebei niet, maar dat zal 
aan het einde van deze leesclub vast zijn 
veranderd. 

Saskia: De cover van het boek doet me verlangen 
naar reizen, en gebouwen bezoeken....het 
mysterie achter de openingen..... maar ik weet 
niet of ik hem zou kopen, mocht ik in de winkel 
deze zien liggen. Ik lees graag thrillers, dit 
misdaadromannetje is iets nieuws voor me, 
hopelijk leest het vlot. Ook het eerste boek van 
deze schrijvers nog niet gelezen.... 
superbenieuwd om eraan te beginnen... 
Karin: O ben blij dat je dat even noemt. Het is 
inderdaad een misdaadroman en niet wat men 
doorgaans onder thriller verstaat. 

Astrid: De cover doet me verlangen naar 
vakantie. Ik zou het boek zeker bekijken in de 
winkel. Omdat het een misdaadroman is, 
verwacht ik een andere schrijfstijl als bij een 
thriller. Misschien iets makkelijker te lezen? We 
zullen het zien, eerst boodschappen doen en dan 
ga ik beginnen. 

Kelly: De cover komt wel fleurig en ook beetje 
geheimzinnig over. En achterflap spreekt me 
enorm aan. Een boek dat zich in Italië afspeelt. 
Zie je niet zo veel meer. Hopelijk wordt het een 
spannend en vooral aangenaam verhaal. 

De verwachtingen zijn duidelijk. Hoe denkt men 
daarover tijdens het lezen? Voordat de 
deelnemers zich aan dit blok wagen, heeft Karin 
nog even een kleine tip: 

Op 1 dingetje wil ik jullie even attenderen omdat 
ik merk dat mensen eroverheen lezen. De 
betekenis van het woord penitenza loopt als een 
rode draad door het verhaal en wordt meteen in 

het begin gegeven, als het schilderij 
geïntroduceerd wordt. Pag. 13. 

Sander: Ik had gisteren na een paar pagina's geen 
zin meer om te lezen. Gelukkig vanwege de 
temperatuur en niet vanwege het boek. Het is in 
ieder geval wel leuk om af en toe een Italiaans 
woord erbij te zien. Toch 1 van de weinige talen 
die ik mezelf ooit wil aanleren. 

Dini: Best een leerzaam boek. Even opgezocht 
wat seks op zijn Russisch was. Dat wist deze oma 
niet eens. 

Wilma: Ik ben ondertussen op de helft en heb me 
eigenlijk nog geen moment verveeld. 

Gonneke: Leuk verhaal... vooral de hoofdstukken 
die genummerd zijn door een naam en niet een 
nummer is weer eens wat anders dan anders. 
Korte zinnen moest ik even aan wennen, ik ben 
gewend aan boeken met wat langere zinnen, 
maar leest nu lekker weg wat verder in het boek. 
Door de Italiaanse woorden kom je helemaal in 
de sfeer. En fijn dat ze uitgelegd worden. Vooral 
de titel, want voordat ik begon begreep ik die 
niet. Dacht dat het iets als gevangenis zou 
betekenen. Klopt wel natuurlijk met boete doen, 
doe je ook in de gevangenis. 
Ik kan me niet specifiek met 1 personage 
identificeren. Maar Peter zou ik liever ook 
verdrinken toen ik las dat hij zijn hond had 
verdronken. Juist goed daarom zo in het boek, 
omdat je die man gelijk niet mag en dat is volgens 
mij de bedoeling. 

Sander:Ik vond de zin Accipere quam facere 
praestat injuriam (het is beter onrecht te 
ondergaan dan te begaan) een mooie 
uitdrukking. Ik kan me er sowieso in vinden 
omdat het in dit verhaal ook betekent dat je voor 
je eigen mening en standpunten uit komt. 

Saskia: Hmm, vlot te lezen boek, ik kan me 
makkelijk de plaatsen inbeelden in mijn fantasie, 
einde nadert, spanning bouwt zich op en wil hem 
nu uitlezen..... 
Ik kan me persoonlijk in het personage van Merel 
wel terugvinden, ik zou mijn man ook tot het 
einde van de wereld volgen, en wie weet verleid 
willen worden.... nu nog wat verder lezen!! 

De deelnemers lazen lekker door en het boek 
was dan ook snel uit! Welke vragen hadden zij 
nog tijdens het lezen?   

Hoe spannend vinden jullie dit, Karin en Dimitri? 
Iedereen heeft nu het boek en begint te lezen, 
en vormt een oordeel. (Wilma) 
Dimitri: Behoorlijk spannend, Wilma. 
Karin: Ja, het is wel een beetje je nek uitsteken, 
maar we hebben vertrouwen. 

(Vervolg op pagina 17) 
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Aangezien jullie niet bepaald dichtbij elkaar 
wonen, neem ik aan dat de samenwerking 
vooral via mail ging? (Dini) 
Karin: Hoi Dini. Nee overleggen doen we het 
meest via skype chat. Soms ook mondeling via 
skype. En soms ook via mail inderdaad. 

Hebben jullie vooraf een specifieke rolverdeling 
afgesproken over wie wat voor het boek doet, 
of zien jullie wel hoe het loopt tijdens jullie 
besprekingen? (Sander) 
Karin: Vooraf spreken we wel wat dingen af. 
Maar is geen vast stramien. We kijken hoe eea 
zich ontwikkelt en waar we op dat moment de 
meeste inspiratie voor hebben. We schrijven 
beiden altijd aan de personages, maar niet 
50/50. 

Hoe doen jullie dat? Karin is Nederlandse en 
Dimitri is een. Vlaming. Ondanks een kleine 
taal/dialect verschil, om toch te kunnen 
samenwerken. Want je moet het boek 
leesbaar houden voor beide kanten (Kelly).  
Karin: We hebben ervoor gekozen om 
Standaardnederlands te gebruiken. Als er bij 
Dimitri weleens een Vlaams woord of 
zinsconstructie tussendoor schiet, corrigeer ik 
dat. Maar valt erg mee, hoor. Hij leest veel 
Nederlandse boeken en kijkt Nederlandse tv. 

Schrijft ieder van jullie een personage, stuur 
je dat dan nadien door, en vult de ander 
aan... of hoe moet ik me dat voorstellen..... 
lijkt me niet zo eenvoudig… zijn de grote lijnen 
doorheen het boek al gevormd voor jullie 
beginnen te schrijven? (Saskia) 
Karin: We beginnen met een idee van een van 
ons. Als de ander dat leuk vindt gaan we een 
outline maken met een hoofdstukindeling. Heel 
summier, kan nog alle kanten op. Dan verdelen 
we de hoofdstukken en gaan beginnen. We 
schrijven altijd beiden aan de personages en 
redigeren elkaar ook heel streng. De ander kan 
dus inderdaad aanvullen of weghalen. Geeft 
nooit veel discussie. Soms is het wel even au, 
maar degene die schrapt heeft eigenlijk altijd 
gelijk. 

Ik heb toch een vraag... gaan jullie onze reacties 
ook nog verwerken in het boek? Of is het al 
uitgegeven dus geen aanpassingen meer 
mogelijk? Gewoon uit nieuwsgierigheid, niet 
omdat er wat aangepast moet worden. 
(Gonneke) 
Karin: Heel leuke vraag. Het is al gedrukt, dus er 
zijn voor deze druk geen aanpassingen meer 
mogelijk. Misschien voor een volgende druk, 
maar dat is eigenlijk alleen gebruikelijk voor 
foutjes. Wel gaan we jullie reacties zeker 
meenemen voor ons volgende werk. Wat de 
lezers mooi vonden, wat ze misschien wat lastig 
vonden tijdens het lezen enz. Is heel waardevol 
voor ons om te weten. 

De auteurs zijn niet de enige die vragen 
voorgeschoteld krijgen, die krijgen de 
deelnemers ook in het vierde blok. Een aantal 
van hun antwoorden lees je hieronder: 

 

Wat vind je van de cover? Welke gevoelens roept 
de cover bij je op? 

Wilma: De cover vind ik erg mooi. Hij trekt nog 
steeds de aandacht als het boek ergens ligt. Het 
geeft het idee alsof je je perspectief in de gaten 
moet houden. 

Astrid: De cover is schitterend, het roept bij mij 
herinneringen op. 

De cover zal je een bepaald idee/gevoel gegeven 
hebben over de inhoud van het boek, klopt dit 
nog na het lezen van het boek? 

Sander: Nee. bij de cover heb ik totaal niet het 
gevoel bij een criminele omgeving. Met de 
achterflaptekst wordt dat natuurlijk wel 
duidelijker. Dat past dus wel bij elkaar. 

Welke scene uit het boek is je het meest bij 
gebleven en waarom? 

Wilma: De scène waarin Maria Grazia het 
schilderij afstoft en dat Loredana dan belt. 
Daarin wordt duidelijk hoe beiden in het leven 
staan een ondanks dat het tegengesteld is, is te 
merken dat ze wel veel van elkaar houden. Maar 
bij Maria Grazia gaan de zaken wel voor. 

Kun jij je identificeren met de hoofdpersoon? 
Wat zou jij hebben gedaan als je in de situatie 
van de hoofdpersoon zat? 

Dini: Ik vind niet dat er echt sprake is van een 
hoofdpersoon. Ik kan mij niet echt identificeren 
met de personages ook. Misschien was ik wel 
eerder wanneer ik Merel of Johan was naar huis 
gegaan. En wat betreft Maria, moeilijk want ik 
ben wel iemand die zich zou opofferen maar ook 
iemand die voor de waarheid is. 

Wilma: Tja, het ligt er een beetje aan wie je 
precies als hoofdpersoon ziet. Met Daniël kan ik 
me sowieso niet identificeren: seksverslaafd, 
crimineel en hij gaat totaal voorbij aan de 
gevoelens van Loredana. 
Met Merel zou ik me in het eerste deel nog wel 
enigszins kunnen identificeren: je man de kans 
geven om te doen waar hij gelukkig van wordt, 
zelf van de gelegenheid gebruik maken om 
nieuwe mogelijkheden te scheppen. Maar in het 
tweede gedeelte bezwijkt ze toch wel erg 
makkelijk voor Daniël en heeft ze zeer weinig 
oog voor Johan. 
Ik hoop dat ik zelf toch meer aandacht voor mijn 

man zou hebben en hem meer willen steunen. 
Ook vooraf als hij zijn twijfels heeft, zodat hij 
die met mij zou kunnen delen. 

Kun je de titel van het boek verklaren? Dekt de 
titel de inhoud van het verhaal? Weet jij zelf 
een andere titel die bij het boek past? 

Wilma: Penitenza is een goed gekozen titel, 
omdat het begint en eindigt met dat schilderij. 
Ik zou zo gauw geen andere titel kunnen 
bedenken. Deze prikkelt ook, omdat je er van 
alles achter kunt verwachten. 

Wat kun je zeggen over de schrijfstijl? Is deze 
anders dan je (van deze auteur) gewend bent? 

Gonneke: Ja, kortere zinnen. Bondig. Maar is 
wel eens lekker. Soms wat lomp vooral als het 
de gedachten/handelingen van Daniël betreft, 

maar dat vormt juist goed zijn karakter. 

Wat vind je van de opbouw van het verhaal? 
Hoe ontwikkelt de plot zich? 

Saskia:Ik had in het begin moeite om in 
het verhaal te komen en heb zelfs enkele 
keren de woorden opgezocht op google om 
meer inzicht te krijgen in het boek, eens 
goed in het verhaal, leest het vlot.... 
verrassend einde. 

Sander: In de proloog wordt misschien al iets 
te veel prijsgegeven over wat er gaat 
gebeuren met Johan. Het boek leest prettig 
omdat het goed is opgebouwd en je steeds 
verder in het verhaal komt. Het enige minpunt 
is zoals hierboven al een keer vermeld dat de 
hoofdstukken van de personages ervoor zorgt 
dat het soms even raar overkomt. Aan de 
andere kant heeft het wel iets om vanuit de 
karakters te schrijven omdat je zo meer 
inleving bij een karakter krijgt. Het plot past 
wel bij de maffia. Er gebeurt iets waarbij 
wraak wordt genomen. Omdat ze dat liever 
doen dan een onschuldige helpen duurt het 
lang voordat de waarheid deels aan de 
buitenwereld wordt onthuld. 

Heeft de auteur je kunnen raken? En op welke 
manier? In positieve of in negatieve zin? 

Gonneke: Ja, positief... iedereen maakt fouten 
in zijn leven, maar slechte acties hoeft niet 
persé een slecht persoon te betekenen. 

Wilma: Ik vond het een leuk boek om te lezen, 
maar echt geraakt werd ik niet. Dat verwacht 
ik ook niet van een boek uit dit genre. En ik 
heb ook niet de indruk dat dat de intentie van 
de auteurs was. 

Saskia: Wat me deed nadenken is.... dat alles 
wat je zegt, tegen je gebruikt kan worden, en 
verregaande gevolgen kan hebben.... 

(Vervolg op pagina 18) 

Saskia: Ik vond het einde 

toch verrassend, duurde 

even voor ik goed in het 

verhaal kwam, maar de 

laatste 100 bladzijden heb ik 
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Welke verwachtingen had je vooraf en over dit 
boek en zijn die wel of niet uitgekomen? 

Wilma: Omdat ik zo min mogelijk op voorhand 
heb gelezen over dit boek ging ik er vrij blanco 
in. Ik verwachtte een onderhoudend boek met 
spanning en romantiek en dat is wel 
uitgekomen. 

Sander: Op voorhand had ik een spannend 
verhaal verwacht in mooi Italiaans dorpje. Dit 
op het gebied van misdaad en daarnaast een 
romantiek die ontstaat tussen Merel en 
Daniel. Het verhaal is niet super spannend 
maar blijft je aandacht wel vasthouden. Je wilt 
weten wat er gebeurd is en wie er invloed op 
de situatie uit kan oefenen. Het komt wel 
overeen met wat je kunt verwachten op basis 
van de achterflap. Qua romantiek had ik 
verwacht dat Merel en Daniel meer op zijn 
Karen Rose achtige manier bij elkaar zouden 
komen. Dat Merel zich toch niet zomaar laat 
meeslepen is dus onverwacht, ook wel weer 
mooi gedaan. 

Op de vraag hoe zij de leesclub hebben 
ervaren, hadden zowel Karin als Dimitri een 
antwoord: 

Karin: Een beetje spannend was het wel, na 
vier jaar weer eens met je boek meedoen aan 
een leesclub. En bovendien via Facebook, dat 
was ook nog eens nieuw voor mij, zou dat wel 
goed gaan? 
Gelukkig was daar Miriam, aka rots in de 
branding, die het met passie en veel 
sympathie allemaal in goede banen leidde. 
En dan natuurlijk de deelnemers, enthousiast, 
beschaafd en daarnaast op een prettige 
manier kritisch zodat we zelf ook nog het een 
en ander van deze leesclub opstaken. Kortom, 
om in recensie-termen te blijven: aanrader! 
Bedankt deelnemers voor jullie zeer 
gewaardeerde bijdrage, bedankt Miriam voor 
je toewijding en dank aan Thrillers & More 
voor als altijd jullie stijlvolle platform. A 
presto! 

Dimitri: Dank aan iedereen die aan deze 
leesclub heeft deelgenomen. Een paar van de 
opmerkingen kan ik zelfs heel goed tegen 
Karin gebruiken. Die argumenten kan ik haar 
bij toekomstige samenwerkingen als 
gloednieuwe verwijten naar het hoofd 
slingeren. Eveneens dank aan Miriam, die dit 
alles in naam van THRILLERS & MORE in goede 
banen heeft geleid. 

Mooie woorden ter afsluiting van een hele 
fijne, gezellige leesclub! Deelnemers, bedankt 
voor jullie enthousiaste deelname en 
ontzettend fijn dat jullie je recensies her en 
der geplaatst hebben. Geef jezelf vooral nog 
eens op voor een leesclub! 

Karin en Dimitri, dank jullie wel voor de 
boeken, jullie aanwezigheid in de groep en 
jullie antwoorden. Thrillers & More reserveert 
bij deze een leesclub voor jullie volgende 
boek. Ciao. 

FUTURO UITGEVERS | MARCEL ROOZEBOOM 

EVEN VOORSTELLEN 

S 
tel jezelf even voor, wie is Marcel Roozeboom? 
Mijn naam is Marcel Roozeboom en ik kom uit 

Amsterdam. Ben nieuwsgierig, hou van architectuur, 
wielrennen en harde muziek... en voor de rest moet 
je mijn social media-accounts maar bekijken. -) 

Bij welke uitgeverij werk je en hoe ben je daar 
terechtgekomen? 
Ik ben uitgever/mede-eigenaar bij Futuro Uitgevers, 
het bedrijf dat ik samen met Maarten Snel in 2015 
ben begonnen. Heel lang geleden ben ik begonnen 
als freelance (foto-)journalist, daarna werd ik 
eindredacteur bij een jongerenblad en vervolgens 
ben ik hoofdredacteur van enkele zakelijke 
tijdschriften geweest. Voordat we met Futuro 
Uitgevers startten, heb ik ruim vijf jaar als senior 
uitgever gewerkt bij Sdu Uitgevers in Den Haag. Nu 
Futuro Uitgevers ruim drie jaar bestaat, kan ik nog 
steeds zeggen  dat het geweldig is om je eigen bedrijf 
te starten en uit te bouwen! 

Wat doe je precies? Hoe ziet jouw werkdag eruit? 
Een werkdag begint rond half acht en eindigt ergens 
's avonds. We hebben geen kantoorpand en werken 
eigenlijk overal (leve internet!). Tussendoor zit ik veel 
achter de pc of de tablet om te mailen en onze social 
mediakanalen te onderhouden, en ben ik aan het 
telefoneren met auteurs en bedrijven. En uiteraard 
hebben we veel afspraken met auteurs, bij 
boekhandels, bezoeken we beurzen, lezen we 
manuscripten etc. Het werk is, net als ons portfolio, 
zeer afwisselend en dat maakt het ook zo leuk. 

Wat is jouw favoriete boek aller tijden? 
Heb ik niet echt. Nou, misschien dan 'Woensdag 
gehaktdag' van Richard Klinkhamer. Bizar boek. 

Wie is jouw favoriete auteur? 
Heb niet echt een favoriete auteur, maar de eerste 
boeken van Isabel Allende en Joost Zwagerman vond 
ik geweldig. En Jo Nesbo en Henning Mankell 
natuurlijk als het om 'spannend' gaat. Verder lees ik 
gewoon veel, en eigenlijk in heel veel genres: van 
managementboeken tot boeken over architectuur, 
thrillers, human interest, romans, true crime etc. 

Welke boeken gaan in jouw vakantiekoffer? 
Geen, want daar is geen ruimte voor. Mijn vrouw 
leest nogal veel en neemt altijd meerdere (en dikke) 
boeken mee in de koffers. 

Futuro uitgevers geeft boeken uit van onder andere 
de volgende auteurs: Johan Steenhoek, Pepper Kay, 
Daniel Meyer, Koen Romeijn, Monique Hoolt, 
Wessel de Valk. 

DUTCH VENTURE PUBLISHING | JEN MINKMAN 

EVEN VOORSTELLEN 

S 
tel jezelf even voor, wie is Jen Minkman? 
Ik ben Jen Minkman, YA-auteur en sinds 2016 

ook uitgever. Ik run uitgeverij Dutch Venture 
Publishing, een uitgeverij die zich specialiseert in 
YA-boeken en romantische boeken van eigen 

bodem en ook vertalingen van wat minder 
bekende auteurs uit het buitenland. Ik werk 
uiteraard bij mijn eigen uitgeverij ;-) 

Wat doe je precies? Hoe ziet jouw werkdag 

eruit? 
Wat ik precies doe: van alles, eigenlijk. Ik doe het 
meeste binnen mijn uitgeverij zelf. Zo schrijf ik, 
vertaal ik, redigeer ik, maak ik PR-materiaal en 
boekcovers, en bezoek ik regelmatig boekhandels 
in het hele land ivm events of gewoon bezoekjes. 
Een werkdag kan er dus heel divers uitzien. Soms 

zit ik de hele dag achter mijn bureau op mijn 
laptop te werken, maar ik kan ook zo de hele dag 
op pad zijn ivm logistieke dingen! 

Wat is jouw favoriete boek aller tijden / 
favoriete auteur? 

Ik heb geen favoriet boek aller tijden, dat is echt 
een te lastige vraag. Ik heb er zoveel gelezen! Wel 
kan ik zeggen dat ik favoriete auteurs heb, 
mensen die echt alles wat ze doen wat mij betreft 
goed hebben gedaan, en die auteurs zijn Ray 
Bradbury, Stefan Zweig, Thea Beckman, Tonke 

Dragt en Renate Dorrestein. In het YA-genre zijn 
mijn favorieten Cynthia Hand, Suzanne Collins, 

Maggie Stiefvater, Laini Taylor en Stephenie 
Meyer (door haar ben ik YA gaan schrijven). Ik 
heb nu nog het idee dat ik er heel veel vergeet! 

Welke boeken gaan in jouw vakantiekoffer? 
Boeken in mijn vakantiekoffer: heel divers, maar 
dit jaar had ik expres 20 boeken meegenomen die 
ik al een tijd had staan. Dat varieerde van thrillers 
(Tony Hillerman) tot YA-boeken van mij nog 
onbekende auteurs (zoals Blood and Bones) en 

fantasy (Stephen King, The Dark Tower). Op 
vakantie grijp ik mijn kans om zoveel mogelijk te 
lezen, dus 20 boeken meenemen is niet bizar veel 
voor mij. ;-) 

Een aantal auteurs waarvan de boeken worden 

uitgegeven door Dutch Venture Publishing zijn: 
Jen Minkman, Mara Li, Femke Dekker, Lizzie van 
den Ham, Eva Moraal en Lenthe Leeuwenberg. 
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S 
jongejongejonge! 

Sorry hoor dat ik zo binnen kom 
vallen, maar ik ben even van mijn à 
pro Vlo. Het maffe mens (MM) weet al 
een hele tijd dat ze een stukje over 
haar zomervakansie moet schrijven en 
zo vlak voor de deadline roept ze 
doodleuk: ‘Vlo doe jij het maar, jij kan 
dat beter dan ik.’ Nou is dat natuurlijk 
wel zo, maar ik had graag toch iets 
meer tijd gehad. Serieus hè, alsof ik 
het niet druk heb met mijn eigen 
Facebookpagina ‘Go with the Vlo’. Al 
die foto’s en filmpje die gemaakt 
moeten worden, hele dagen ben ik 
ermee bezig en het MM gaat ‘s 
morgens lekker de deur uit en komt 
aan het eind van de middag pas weer 
terug. Ze denkt dan dat ik de hele dag 
heb liggen slapen, maar het leven van 
een Facebook kat gaat niet over 
visgraatjes. Als zij denkt dat ik slaap, 
dan zit ik in een creatief proces en 
denk ik heeeeeel diep na over de 
volgende foto. Echt hè, mensen zijn 
soms zo stom. 

Maar goed, de zomervakansie 
dus...nou ik kan er kort over zijn, mijn 
zomer was vooral warm. Mocht je 
denken dat jij het warm gehad hebt, 
stel je eens voor bij 30 graden in een 
bontjas. Nou oké, doe dat maar niet, 
want bont is niet iets wat je als mens 
moet willen dragen...het gaat om het 
idee. Warm dus, terwijl het MM 
lekker buiten de deur in een koel 
kantoor zat, egoïstisch mens is het. 

Ik had aan het begin van 
de zomervakansie ook nog 
een traumatische 
ervaring, het maffe mens 
ging zoals gewoonlijk de 
deur uit, maar kwam die 
dag niet meer terug, en de 
dag erna ook niet. Pas na 
2 hele dagen stapte ze 
doodleuk weer het huis 
binnen, nou mooi dat ik 
deed alsof ze lucht was. 

Wat denkt ze wel niet zeg, mij zomaar 
2 dagen met Diva Daan opgescheept 
te laten zitten. Gelukkig kwam wel de 
MMM (moeder van het maffe mens) 
ons eten geven. Ik heb lang 
nachtmerries gehad van die 2 
eenzame dagen (just kidding, maar 
het werkt zo lekker op het 
schuldgevoel van het maffe mens). 

Wat het MM in die 2 dagen heeft 
uitgespookt, hm ik denk iets met 
muziek...en ik vermoed dat ze naar 
dat bandje van haar geweest is, Pearl 
Jam...man, ik hoor die muziek zo vaak 
dat ik ook alle nummers mee kan 
miauwen. Iets wat me ook opviel deze 
zomer, het MM was best vaak aan het 
lezen en dat vind ik fijn, want dan kan 
ik lekker op schoot liggen en een 
beetje klieren met het boek of haar 
ereader of bijten in de boekenlegger. 

Het maffe mens las heel veel 
Paranormal Fantasy boeken zag ik, 
van o.a. Jaymin Even en Lara Adrian 
(alle boeken van die twee zijn 
aanraders, zei ze). Ook las ze de 
Nederlandse vertalingen van de 
boeken van Penelope Sky en Victoria 
Quinn (in het NL zeker geen 
aanraders, volgens het MM). Een 
aantal biografieën, Golden Earring, de 
Amerikaanse droom van R. Haagsma, 
Wild Romance, een fijne hel van Dany 
Lademacher en Xandra Brood, Rock-
'n-roll Widow van Rutger Vahl en Why 
Go van Mark van Schaick, over haar 
favo bandje Pearl Jam.  

Je gelooft het of niet, maar het MM 
heeft nog kasten vol met boeken om 
te lezen, ik denk zelf dat ze flink door 
moet lezen om ze allemaal uit te 
krijgen...en dat ze die papierrommel 
dan opruimt, zodat ik lekker in de 
boekenkast kan slapen...hm iets zegt 
me dat dát niet gaat gebeuren...nou ja 
soit. Ik hoop dat jullie zomer net zo 
warm was als de mijne en ik ga nu 
weer even mooi zitten wezen voor de 
foto. Tot Vloos. 

Kopje van Vlo 

GO WITH THE VLO | SUMMER STORIES 

COLUMN 

https://www.facebook.com/Go-with-the-Vlo-153713245214845/


PAGINA 20 THRILLERS & MORE MAGAZINE JAARGANG 1  EDIT IE  NO. 8  

HIJ VERSUS ZIJ | DIMITRI VAN HOVE & KARIN KALLENBERG  

GRAPHIC NOVEL 
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WORDT VERVOLGD 



Thrillers & More! Dé plek voor liefhebbers van thrillers, romans, 
fantasy en young- en new adult boeken en films. Dagelijks 
brengen we je op de hoogte van het laatste nieuws uit 
boekenland. Lees bij ons recensies van nieuw uitgebrachte en 
oudere boeken en lees interviews met misschien wel jouw 
favoriete schrijver. 

Voeg ons ook toe op: 

* Facebook: ThrillersandMore 
* Twitter (@ThrillersNMore) 
* Instagram: thrillersandmore 

Thrillers and More bestaat uit: 
Miriam Bakker, Amanda de Leeuw van Weenen,  
Alexander Roessen, Yfke Brandhout, Manon Hijman-Ruiter, 
Brenda van Liere-Kroonen, Bianca Maartense, Danielle 
Henssen, Leontine Meijer-Tisseur,  

Bezoek ons op 
www.thrillersandmore.com 

DEBUUT VAN DE MAAND OKTOBER 

Persona—Soraya Vink 
Na een mislukte actie is rechercheur Elvira Selas gedwongen haar 
carrière als undercoveragente te beëindigen. Na een jaar van de 
radar in de Spaanse zon keert ze terug naar de Nederlandse politie, 
waar ze als laatste kans aan de slag kan op de afdeling Zware 
Criminaliteit. 

Haar eerste zaak is een raadselachtige dubbelmoord. Het eerste 
slachtoffer wordt aangetroffen zonder tong, het tweede mist een 
pink. Op beide plaatsen delict wordt een rouwkaart met een 
Latijnse tekst gevonden. Is Nederland in de greep van een 
seriemoordenaar? 

Wat het politiekorps niet weet, is dat Elvira's undercovertijd bij een 
berucht drugskartel nog niet voorbij is. Ze vermoedt namelijk dat 
haar verdwenen broer nog steeds banden met deze bende 
onderhoudt en is vastberaden hem te vinden. Daarom moet ze 
terug. Terug naar een verleden waar ze het liefst ver vandaan was 
gebleven. 

Waar ligt haar loyaliteit? Bij haar familie of bij de wet? En in 
hoeverre kan je de wet naar je eigen hand zetten? 

Soraya Vink (1992) studeerde Spaanse taal en cultuur aan de 
Universiteit Utrecht en sloot Spanje vanaf dat moment in haar hart. 
Tegenwoordig werkt ze als thrillerredacteur en recensent bij 
boekenwebsite Hebban.nl. Eerder maakte ze deel uit van de jury 
van de Gouden Strop. Persona is haar bloedstollende debuut, 
gebaseerd op de strijd in de onderwereld en een zwarte bladzijde 
uit de Spaanse geschiedenis.  

Van vrijdag 26 oktober tot en met zondag 4 november 2018 zal in Zoetermeer de 10e editie van het Nederlands Thrillerfestival plaatsvinden. Zondag 28 oktober presenteren 
diverse auteurs hun werken tijdens een Boekenfestival dat plaatsvindt in de grote foyer van het Stadstheater. Er zullen werken te vinden zijn van onder meer J. Sharpe, Hilda 
Spruit, Patricia Verlinde, Mark van Dijk, Pepper Kay, Daniël Meyer, Koen Romeijn, Rik Raven, H.M. Bootsman, Marieke Frankema, David v.d. Bosch, Yvonne Franssen en 
Suzanna Esther. 

Enkele auteurs zullen tussentijds in een rustig hoekje voorlezen uit eigen werk. Ook diverse uitgeverijen zullen acte de présence geven, zoals Uitgeverij Stortebeeker, Futuro 
Uitgevers en Godijn Publishing. Voor de jeugd zijn er diverse spannende figuren aanwezig. In de Kleine Zaal zullen deze middag enkele lezingen worden verzorgd. Op dit mo-
ment hebben Han Thomas, Garvin Pouw, Marc Kerkhofs en debutante Carla Scheepstra hun medewerking toegezegd! En deze 4 auteurs zullen uiteraard ook met hun boeken 
present zijn op de boekenmarkt in de grote foyer. 

Verder vindt deze middag de prijsuitreiking plaats van de te houden Scholieren Schrijfwedstrijd en wordt de winnaar van de Gouden Vleermuis 2018 bekendgemaakt. Vooraf-
gaand hieraan zal een Vertelduo in de VIP Stage van het Stadstheater een spannend verhaal vertellen. Toegang is gratis! Voor meer info ga naar nederlandsthrillerfestival.nl 

NEDERLANDS THRILLERFESTIVAL 

Op 25 oktober zal de ver-
schijning van Persona 
feestelijk worden gevierd 
in boekhandel Scheltema 
te Amsterdam. Het eerste 
exemplaar zal worden 
uitgereikt aan muzikant en 
songwriter Danny Vera.  

http://www.thrillersandmore.com/
https://www.hebban.nl/
https://nederlandsthrillerfestival.nl/
https://tracking.harpercollins.nl/?cctw=AgAAAAABBEA4pZxj5o5e5c-Z6w

