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IN DIT NUMMER: 

“ 
Terwijl de laatste dreunen 

van het vuurwerk nog in 

mijn oren nadreunen, zie ik 

op de kalender dat we nog maar 

een paar weken van de lente zijn 

verwijderd. Dat is iets waar ik blij 

van word, want de winter, streng 

of niet, kan me gestolen worden. 

Het enige ijs dat mijn goedkeu-

ring kan wegdragen, is Vienetta.” 

Dat was de tekst die ik in februari 

schreef toen ik vol goede moed 

aan een nieuwe column voor 

Thrillers & More was begonnen. 

Ik had hem ook vrijwel voltooid, 

maar wilde wachten tot een op 

dat moment verwacht nieuwtje 

werkelijkheid zou zijn. Die had ik 

dan vers van de pers als uitsmij-

ter willen gebruiken. Nu, twee 

maanden later, hangt dat nieuw-

tje nog steeds in de lucht en zijn 

er genoeg andere zaken waarmee 

ik de column kan voltooien. 

 

Covers en manuscripten 

Op dit moment zijn de eerste drie 

boeken al gepresenteerd en gaat 

de vierde op 14 april dezelfde 

weg. Op 6 en 9 mei en 10 en 30 

juni volgen de volgende vier en 

nummer negen ligt bij de redac-

teur en betreft de verhalenbun-

del Het Tippelteefje van de uitge-

ver zelf. Wanneer laatstgenoem-

de titel zal worden gepresen-

teerd, is nog onbekend. 

 

Boekpresentaties 

Tot de zomer heb je volop gele-

genheid om een van onze boek-

presentaties bij te wonen. De 

agenda ziet er als volgt uit: 

-14 april (Dordrecht) – Ondenk-

baar, de nieuwe thriller van  

Bianca Nederlof; 

- 6 mei (Den Haag) – Voor Jou 

(van mij), een gedichtenbundel 

van Debby van den Bergh; 

- 9 mei (Blaricum) – Operatie 

Hanokmin, een actiethriller van 

Ronnie Rokebrand; 

- 10 juni (Roeselare, België) – 

MUS, de nieuwe Young Adult van 

Kristof Desmet; 
- 30 juni (Gouda) – De dood heeft 

blauwe ogen, de nieuwe thriller 

van Karin Hazendonk. 

 

Nieuwe auteurs 

Dat LetterRijn flink aan de weg 

timmert, mag blijken uit de groei 

van het aantal auteurs. Zo heeft 

de winnaar van de Hebban Thril-

ler Debuutprijs, Wouter Helders, 

een contract getekend dat er 

onder andere in voorziet dat in 

september zijn derde boek, Aan-

geschoten Wild, het licht zal zien. 

Zijn goede voorbeeld is gevolgd 

door Edith van Walsum, eerder al 

met een roman op de longlist van 

de AKO-literatuurprijs, die in het 

najaar de spits afbijt bij het vullen 

van het fonds met romans. 

Wat verder verschijnt in 2018 

De nieuwe auteurs staan er in het 

najaar niet alleen voor, want de 

volgende boeken zullen in elk 

geval ook nog dit jaar verschijnen: 

Indigo is de Young Adult van  

Latoya Moirae en staat gepland 

voor september; 

Verknipte Tegenstander is deel 5 

uit de VT-reeks van Melissa Skaye 
en komt uit in oktober; 

Verdronken Land van Olga Ponjee 
is een flitsende Young Adult die 

ook in oktober zal worden gepre-

senteerd en last but not least … 

In november zal de verhalenwed-

strijd Deadline resulteren in een 

bundel met de gelijknamige titel. 

Deze bundel met de beste verha-

len, nu ook voor het eerst met 

een winnaar, zal weer feestelijk 

worden gepresenteerd in Dekkers 

Hoeve te Leidschendam-

Voorburg. 

 

Tot besluit 

Als je goed hebt opgelet, dan heb 

je 15 titels geteld en dat betekent 

een absoluut recordjaar voor 

LetterRijn. Nooit eerder werden er 

zoveel boeken in één kalenderjaar 

door deze uitgever uitgegeven. 

Houd echter deze column en de 

Facebookpagina van LetterRijn 

goed in de gaten, want het kan 

zomaar zijn dat de teller nog wat 

verder oploopt. 

 

Tot de volgende keer! 
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ken, dus geen lijken tussen de piepers of de sla. 

Maar het is een thriller. Komt er dan wel een 

moord in voor? Ja, dat staat tenminste te lezen 

op de flaptekst. 

Jullie weten precies hoe het zit vanaf 30 juni. 

Vandaag zijn we precies op de helft van april. 

Mijn uitgever heeft de kuierlatten genomen 

naar Portugal om daar van een welverdiende 

schrijfvakantie te genieten. Geef hem eens 

ongelijk. 

Mijn schrijfvakantie speelt zich hoofdzakelijk ’s 

avonds en in het weekend af, gewoon aan de 

Côte du Waddinxveen. Mijn nieuwe boek ‘Hij is 

terug’ telt alweer bijna zestigduizend woorden. 

Dat is toch alweer tweederde van een nieuwe, 

hele spannende thriller. 

Een paar weken geleden is me gezegd dat ik zo 

snel schrijf, omdat er na Waanidee (september 

2017) alweer een nieuw boek uitkomt. En zoals 

hierboven te lezen valt, is er alweer een nieu-

we in de maak. Er zit echter best veel tijd tus-

sen het opsturen van het manuscript, de weg 

naar de proeflezers die een ruime tijd krijgen 

om het boek te lezen en te beoordelen tot aan 

het terugkrijgen van het manuscript om te 

verbeteren, schrijven en herschrijven. De re-

dactie van ‘De dood’ is heel erg snel gegaan, 

dus kon ik ruim drie maanden achterover leu-

nen en dat is niet mijn ding. Ik ben niet zo’n 

televisiekijker en dat nieuwe verhaal dreunde 

maar in mijn hoofd. Dus ben ik weer terugge-

kropen in mijn grot en schrijf ik iedere vrije 

minuut, afgewisseld met een beetje Netflix. 

Tips voor een goede serie zijn welkom. 

Wat heb ik verder nog gedaan de laatste tijd? 

Ik ben naar een lezing van Judith Visser ge-

weest. Indrukwekkend en emotioneel hoe zij 

sprak over haar autisme en het syndroom van 

Asperger. Als ik eens een boek mag aanraden, 

O 
nlangs verscheen De stilte van het 

water van Norman Jansen. Wie is de 

man achter dit verhaal? 

Wie is Norman Jansen? Welke woorden zijn 
op jou van toepassing? 

Een levensgenieter! Of beter gezegd een we-

reldreiziger die van het leven probeert te ge-

nieten. Woorden die van toepassing zouden 

H 
et is een tijdje stil geweest en dat 

was niet zonder reden. Geen specta-

culaire reden, weliswaar. Ik had het 

gewoon druk. De redactie van ‘De dood heeft 

blauwe ogen’ ging razendsnel omdat het al in 

juni uitkomt. Ook Theo heeft een tandje bijge-

zet om mij weer aan het werk te zetten. 

Dat betekende dat ik al mijn vrije tijd – werken 

slokt daar sowieso al veel van op – heb be-

steed aan het schrijven en herschrijven na het 

commentaar van de proeflezers, en ja ik kreeg 

een deadline, de redactieronde en het lezen 

van de proefdruk. 

Wat ‘De dood’ betreft kan ik met een gerust 

hart achterover leunen. Het is een prachtig 

boek geworden en ik kan bijna niet wachten 

totdat het juni is. Wachten is duidelijk niet mijn 

sterkste punt. 

Het idee voor ‘De dood heeft blauwe ogen’ is 

al ontstaan in 2016 naar aanleiding van het 

thema van de Spannende Boeken Weken: 

Bloed in de polder. Ik vond het toen al een 

geweldig thema, maar een lijk in het korenveld 

vinden of iets dergelijks is, naar mijn beschei-

den mening, een beetje afgezaagd. Ik weet niet 

of er veel gevonden worden, hoor. Er zou 

zoveel meer kunnen gebeuren in de polder. Ik 

ben het in een hele andere richting gaan zoe-
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en dat doe ik eigenlijk nooit, dan is dat haar 

Zondagskind. 

Natuurlijk heb ik ook vreselijk gelachen om ‘ik 

vertrek van Facebook’. Niet te verwarren met 

de televisieserie of het boek van Marelle 

Boersma bij wie ik in september ook heerlijk ga 

genieten van de Portugese zon en de kookkun-

sten van haar Jan. En in alle rust schrijven, 

natuurlijk. 

Zijn sommige mensen nou zo naïef of is het 

weer een lekker moment van aandacht trek-

ken? Zolang ome fiscus nog steeds jouw aangif-

te inkomstenbelasting al kan invullen en het 

saldo weet wat je op 31 december op je bank-

rekening had staan … Moet ik nou echt nog 

meer vertellen? Dat saldo van mij was trou-

wens dusdanig dat tante belastingdienst in 

snikken is uitgebarsten. 

Nog even een laatste mededeling over 'De 

dood heeft blauwe ogen'. De presentatie 

wordt weer gedaan in mijn fijne, vertrouwde 

boekhandel Verkaaik in Gouda. Alle nieuwtjes 

daaromtrent volgen vanzelf. 

Ik wens jullie nog een fijne tweede helft van 

april met veel mooi weer. Geniet ervan! 

Liefs, Karin. 

kunnen zijn...Ambitieus, recht door zee maar 

ook een doorzetter. 

Hoe ben je gekomen tot het schrijven van dit 
boek? Wanneer was voor jou het moment 
daar dat je dacht ‘dit ga ik opschrijven’? 
Het verhaal van De stilte van het water is be-

gonnen door mijn ervaringen in 2010 van me 

af te schrijven. Ik ben zelf op Haïti geweest 

tijdens en na de vreselijke aardbeving die aan 

duizenden mensen het leven heeft gekost. Ook 

op Tortola, een ander belangrijk eiland uit mijn 

boek, ben ik enige tijd werkzaam geweest.  

Met name alle emoties en herinneringen 

schrijf ik dan van me af. Totdat ik deze herinne-

ringen met iemand deelde en die mij vertelde 

dat ik hier iets mee zou moeten doen. In eerste 

instantie had ik hier niet de behoefte aan, 

maar na aandringen van deze persoon ben ik 

toch begonnen met het herschrijven van mijn 

herinneringen en ervaringen. Ik wilde bewust 

niet dat het een verhaal zou worden over mijn 

persoon, in tegendeel ik wil het verhaal vertel-

len van een van de vele jonge moeders die in 

dezelfde situatie zitten als mijn hoofdpersoon 

Ladymia. Dat gaf mij ook de energie om het 

verhaal 'rond' te maken, wetende dat haar 

verhaal waar ik een klein deel van heb meege-

maakt, nu bekend zal worden bij het grote 

publiek. 

Is schrijven iets wat je altijd al hebt willen 
doen? 

Nee ik ben hier nooit bewust mee bezig ge-

weest. Ik ben ook geen Neerlandicus die thuis 

is in de Nederlandse taal, maar kennelijk is 

mijn schrijfwijze wel van dusdanig niveau dat 

dit prettig overkomt. 
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Het boek is een non-fictie verhaal. Heb je dan 
ook persoonlijk contact gehad met de twee 
zusjes die als hoofdpersonages in je boek 
voorbijkomen of zijn deze fictief? 

Jazeker. Ik heb met Ladymia wekenlang con-

tact gehad toen zij op Tortola aankwam. Uren-

lang hebben wij, mijn collega en ik, met haar 

gesproken over haar reis en haar verleden. Om 

redenen die na het lezen van dit boek pas 

duidelijk zullen worden, heb ik niet met haar 

zus kunnen praten. 

Woonde je op het moment van de aardbeving 
in de buurt? Zo ja, hoe heb je dit ervaren? 

Met mijn gezin woonden wij destijds op het 

eiland Curaçao, ruim 1000 km verder in de 

Caribische zee. Wij hebben de 1e aardbeving 

niet bewust meegemaakt, al was deze wel 

voelbaar op het eiland en zelfs nog verder tot 

in Venezuela aan toe. De andere naschokken 

hebben wij (mijn collega's en ik) op Haïti wel 

duidelijk gevoeld. Al was het onwerkelijk om 

mee te maken omdat je dit natuurlijk niet 

dagelijks overkomt.  Wat er tijdens zo'n na-

schok door je heengaat is onwerkelijk. Je weet 

niet precies hoe te handelen, er is eigenlijk 

geen veilige plek om direct naar toe te gaan, 

alleen maar hopen dat het snel voorbij gaat. En 

dan is er veel onrust en paniek bij de lokale 

bevolking. Huizen en gebouwen die na de 

eerste beving nog stonden, storten dan hele-

maal in. Een ziekenhuis waar gewonden lagen 

stort in en veel mensen overlijden dan alsnog. 

Totale ontreddering, paniek en verdriet. Deze 

beelden, geluiden maar ook de geur die hierna 

weer vrijkomt van alle lijken die her en der 

liggen, vergeet je nooit meer. 

Heb je overwogen om dit boek te vertalen 
zodat de mensen aldaar het ook zouden kun-
nen lezen?  

Er is nog niet over vertalingen gesproken. Ik 

weet niet of de mensen op Haïti, een van de 

armste landen ter wereld, zitten te wachten op 

een boek terwijl er geen geld is voor eten, 

medicijnen en andere noodzakelijke behoeftes. 

Daar zijn de meeste inwoners aldaar niet mee 

bezig. Als het gaat om het verhaal van een 

vluchteling op zoek naar een beter leven zou 

het wellicht iets zijn om met name hulpverle-

ners ter plaatse mee te kunnen informeren. 

Maar ook dan rijst de vraag of dit de dagelijkse 

behoefte aan veiligheid etc. kan vervullen. Ik 

ben al blij dat er nu in Nederland lezers zijn die 

na het lezen een iets ander beeld hebben van 

de vluchteling dan voorheen. Iets genuanceer-

der dan voorheen wellicht, in de wetenschap 

dat er tussen de gelukszoekers ook echte 

slachtoffers zitten. 

Hoe kwamen de gedachten dan bij je binnen 
tijdens het schrijven van dit boek? Werd je 

nog boos, woedend, emotioneel? 

Uiteraard. Als ik tijdens het schrijven terug-

denk aan een specifieke situatie dan zie en ruik 

ik exact hetzelfde als op het moment in 2010. 

Dat schijnt normaal te zijn bij heftige situaties 

waar bijvoorbeeld ook ambulancepersoneel, 

militairen, politie en brandweer mee te maken 

heeft. Soms meen ik zelfs een bepaalde geur te 

herkennen als ik door de stad of door het bos 

loop. Iets prikkelt je neus dan waardoor je 

direct weer teruggaat in de tijd. Wat bij mij 

vooral opviel of eigenlijk opvalt is het blijvende 

gevoel van machteloosheid en de lucht van 

rottende lichamen... 

Denk je ooit nog eens terug te keren naar de 
landen waarin dit verhaal zich afspeelt? 

Niet direct, maar als het op mijn pad komt zal 

ik er zeker niet voor uit de weg gaan. Het is 

altijd wel interessant om na te gaan of er nu 

daadwerkelijk veranderingen zijn en of er 

stappen voorwaarts worden gemaakt door de 

lokale autoriteiten. 

Kunnen we nog meer van dit soort 
‘avontuurlijke’ non-fictie verhalen van je 
verwachten? 

Ik hoop het. Mijn herinneringsboekje staat vol 

met ervaringen, soms prettig maar vaker ern-

stige en schrijnende situaties, maar dat hoor 

nu eenmaal bij mijn beroep. Ik merk nu dat er 

interesse in mijn verhalen is, en ik ben nog 

zoekende hoe ik dat het beste kan verwoorden 

in een verhaal/boek zonder er een 'gelikt en 

sensationeel' verhaaltje van te maken. Want 

dat is iets wat ik beslist niet wil. Het is nu een-

maal de realiteit en vaak met een bepaalde 

boodschap die niet altijd bij het grote publiek 

bekend is. 

Zou je nog eens een ander soort boek willen 
schrijven en zo ja, aan welk genre moeten we 
dan denken? 

Daar ben ik op dit moment niet mee bezig. Er 

zijn voldoende kundige en getalenteerde schrij-

vers in met name de overige genres, en ik voel 

nog niet de behoefte om daarin mee te gaan. 

Sterker nog, ik voel mij 'veilig' om te kunnen 

schrijven vanuit mijn eigen herinneringen. Ik 

weet dat dit voor sommigen lastig is maar voor 

mij is dat juist fijn. Ik hoef niets te verzinnen 

om het verhaal maar kloppend te krijgen.  Een 

paar weken geleden kreeg ik een recensie 

waarbij ik het even moeilijk mee had. Zij 

schreef namelijk dat tijdens het lezen van mijn 

verhaal bij haar de tranen over haar wangen 

stroomde.  Ik was geschokt, maar al snel daar-

na heel trots. Kennelijk waren mijn emoties 

vanuit het verhaal bij haar dus puur en intens 

overgekomen. Het klinkt misschien vreemd, 

maar daardoor besefte ik pas dat dit mijn be-

doeling is geweest.  Mijn ziel en zaligheid over-

brengen door middel van mijn verhaal, het 

verhaal van Ladymia. 

Kun je je makkelijk afsluiten van een verhaal 
op momenten dat je niet schrijft of is het iets 
wat in je hoofd blijft rondspoken? 

Op zich gaat het wel, maar er zijn momenten 

waar mijn geheugen mij in de steek laat en ik 

dergelijke zaken niet heb omschreven in mijn 

aantekeningen/herinneringsboekje. Hierover 

kan ik dan dagenlang lopen malen en zelfs 

slapeloze nachten van hebben. Maar als het 

verhaal dan eenmaal weer klopt is het voor mij 

ook klaar en leg ik het naast mij neer. Dat geluk 

heb ik dan weer wel. 

 

Beschrijf eens een dag in het leven van Nor-
man Jansen? 

Momenteel bevind ik mij in Afrika, waar het 

inmiddels overdag al meer dan 40 graden 

Celsius is en de stof (smog) maar ook de rook 

van brandend afval inmiddels op mijn ogen en 

keel begint te slaan. Ik kan hier nog niet al te 

veel over vertellen, maar ik probeer in ieder 

geval inzichten te krijgen in hoe het met de 

lokale bevolking gaat en wat mensen uit deze 

regio beweegt om naar Europa te willen afrei-

zen. Ik ben samen met enkele collega's in voor-

bereiding om een bezoek te brengen aan een 

weeshuis, om de situatie te bekijken en wat de 

toekomstmogelijkheden voor deze kinderen 

zijn, zonder in handen te vallen van mensen-

handelaren die de kinderen eventueel doorver-

kopen als seksslaaf of goedkope arbeidskracht. 

De omstandigheden hier zijn sober, maar het 

maakt tegelijkertijd wel weer duidelijk hoe 

goed wij het eigenlijk hebben in Nederland. Ik 

hoop hier over een tijdje meer over te kunnen 

vertellen. 
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schillende landen, met als afzender haar vader 

(die ze nooit gekend heeft). Elke auteur vertelt 

in het boek een verhaal uit een ander land. 

Bianca las een stukje voor uit haar land: Dene-

marken. Hierna las auteur Jeanine Erades een 

stukje voor uit haar land: Frankrijk. 

Daarna het vervolg naar het officiële gedeelte. 

Nadat Bianca een presentje van LetterRijn had 

gekregen, werd er even teruggeblikt naar 

2015. In dat jaar werd Bianca's eerste thriller 

Ongrijpbaar genomineerd voor de Hebban 

Thriller Debuutprijs. Ze won deze prijs niet 

maar deze nieuwe thriller Ondenkbaar is ook 

zeker prijswaardig. Bianca reikte officieel het 

eerste exemplaar van Ondenkbaar uit aan haar 

broer waar ze erg trots op is. 

Bianca heeft Ondenkbaar in 3 jaar tijd geschre-

ven. Bianca was al met het boek bezig, toen de 

ramp van de MH17 actueel werd. In eerste 

instantie wilde ze hier iets mee in het boek. 

Maar gezien alle vraagtekens rondom de MH17 

heeft Bianca dit losgelaten en is ze als fictie-

schrijfster, waar ze heel goed in is, verder 

gegaan met het verhaal. Bianca las een stukje 

voor van het begin van Ondenkbaar. Dit was 

direct al spannend en ik wilde meteen weten 

hoe het verder zou gaan. 

Ondenkbaar gaat over drie aanslagen die ge-

pleegd worden tijdens de Canal Pride in Am-

sterdam. Ontelbare levens zullen niet meer 

hetzelfde zijn. Er zijn drie personages en drie 

verhaallijnen: Evelien, Lieke en Ralph. Bianca 

vertelde dat ze het moeilijk vindt om wat over 

de inhoud van het boek te vertellen, zonder de 

clou te verklappen. 

Na deze presentatie was het tijd om het boek 

aan te schaffen en natuurlijk te laten signeren 

en eventueel nog een hapje en drankje te 

nuttigen. 

En nu snel……lezen! 

Groetjes, Desiree Kroonen 

Z 
aterdag 14 april 2018 was het zover. 

Om 14.00 uur werd de boekpresentatie 

van Ondenkbaar van Bianca Nederlof 
gehouden, in de blauwe kamer van Bibliotheek 

Aanzet te Dordrecht. 

Het was de eerste keer voor mij dat ik bij een 

boekpresentatie aanwezig was. Mijn dochter 

Brenda vroeg mij of ik deze middag wat te 

doen had. Ze was zelf verhinderd en gezien ik 

graag lees (hoofdzakelijk thrillers) en ook nog 

eens in Dordrecht woon, kwam de vraag of ik 

er naar toe zou kunnen. Met als volgende 

vraag of ik ook een foto kon maken en eventu-

eel een verslag voor Thrillers and More kon 

schrijven. Natuurlijk wilde ik dit wel doen maar 

ik ben wel een debutant, ook in schrijven! 

Om 14.00 uur nam Bianca het woord. Bianca 

woont in Papendrecht. De bibliotheek in Pa-

pendrecht was niet beschikbaar vandaag maar 

in Dordrecht kon de presentatie wel. Ze vertel-

de dat ze als taalvrijwilligster (taalcoach) bij de 

bibliotheek Papendrecht werkte. Een taalvrij-

willigster helpt mensen uit verschillende lan-

den (bijv. vluchtelingen uit Syrië) met het leren 

van de Nederlandse taal. 

Hierna vertelde Bianca over het boek Schaduw-

reis. Helaas lukte het niet om dit boek ook 

vandaag te presenteren. Het boek Schaduwreis 

is geschreven door 13 auteurs waaronder 

Bianca. In het kort gaat het boek over Nadine, 

die een doos ansichtkaarten vindt uit 13 ver-
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BOEKPRESENTATIE ONDENKBAAR—BIANCA NEDERLOF 

D 
insdag 10 april 2018 

Boekhandel Van Kemenade & Hollae-

rs, Breda 

Aan het einde van de middag stappen Alexan-

der, Miriam en ik in de auto richting boekhan-

del Van Kemenade & Hollaers in Breda voor de 

thrilleravond met Nathalie Pagie. We zouden 

Amanda daar treffen en nog even op ons ge-

makje wat eten met zijn viertjes. Hoewel we 

prima op tijd waren, was het rustig even eten 

niet meer aan de orde. De bestelling werd op 

de afslag even snel geappt aan Amanda zodat 

het (bijna) klaar zou zijn als we er waren. Wat 

een teamwork! 

Eenmaal bij de boekhandel was het nog best 

rustig. Er waren drie bezoekers naast Nathalie, 

de mensen van de boekhandel en wij vieren. 

Oeps, we hadden het toch iets drukker ver-

wacht. Maar…..alles komt goed, rond 19.30 

druppelden de mensen toch binnen en werd 

het intiem gezellig. Geen hordes mensen, maar 

gewoon een leuke groep. 

De boekhandel was in Mexicaanse sfeer ge-

bracht met een muziekje en wat Mexicaanse 

hapjes en drankjes. De door ons meegebrachte 

piñata werd gevuld met confetti en lootjes, 

want een boek van Nathalie wilde iedereen 

wel. 

Het hoogtepunt van de avond was toch het 

interview dat Miriam en Amanda hadden met 

Nathalie. Lezers van onze website hadden 

allerlei vragen ingestuurd die we aan Nathalie 

konden stellen. Het waren er veel! Nathalie 

nam ruimschoots de tijd om alle vragen te 

beantwoorden. Zo kwamen we onder andere 

te weten dat Nathalie bang is voor clowns en 

dat dit coulrofobie heet, en dat ze absoluut 

geen boek wil schrijven met iemand anders. 

Het hele interview zal later nog op de site 

verschijnen. 

Alhoewel, het tweede hoogtepunt van de 

avond was toch ook wel de piñata. Die stond 

zijn mannetje! Niet kapot te krijgen. Uiteinde-

lijk lukte het toch en kon Nathalie het winnen-

de lootje trekken. De hilariteit was dan ook 

groot toen het Peter van haar eigen uitgeverij 

De Boekerij bleek te zijn. Het boek werd na-

tuurlijk nog even gesigneerd en ook de andere 

aanwezigen konden het boek laten signeren. 

Na een paar gezellige uurtjes in Breda was het 

om 21.30 uur tijd om weer richting Alphen aan 

den Rijn te vertrekken. Het was een topavond! 

Leontine 

THRILLERAVOND NATHALIE PAGIE 
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‘wachten’. Om dat te overbruggen en mijn 

eigen perfectionisme een beetje te temmen, 

begon ik met bloggen. Zo ontwikkelde ik 

schrijfritme en de durf om ook te publiceren. 

Dit bloggen bleef ik doen en zo kwam een 

literair agent me op het spoor via Twitter. Toen 

mijn manuscript af was, heb ik het hem ge-

stuurd, het op zijn advies nog herschreven en 

vervolgens stuurden we het een paar maanden 

later op naar uitgevers. Binnen no time mocht 

ik op gesprek komen bij meerdere uitgevers en 

had ik een contract voor niet één, maar voor 

twee boeken. Toen ik gedebuteerd was, merk-

te ik dat andere schrijvers een veel langere 

weg hadden afgelegd en ook dat het ‘dan pas 

begint’. In die jaren heb ik veel geleerd over 

hoe het werkt met uitgevers, boekhandelaren, 

media, etc. Ook elementen als planning, mar-

keting en branding zijn niet voor alle auteurs 

even makkelijk, maar worden wel steeds be-

langrijker als je succesvol wilt worden. Een 

schrijver van nu is ook een (beetje) onderne-

mer. Daarom vinden we het belangrijk om ook 

die elementen een plek te geven in de commu-

nity. Het doel is om samen jouw doel (wat dat 

ook is) te bereiken en daar is meer voor nodig 

dan een goed manuscript. Daarom gaan we 

verder dan inhoud alleen.’ 

Je doet writers:ccommunity niet alleen. Hoe is 
het om samen te werken met andere auteurs? 
Joyce: ‘Dat is ontzettend leuk! Hoeveel je ook 

weet, een ander heeft altijd ervaringen en 

kennis paraat die jij nog ontbeert, dus we leren 

veel van elkaar en vullen elkaar aan. Zo worden 

we ook zelf sterker en bieden we samen een 

product dat groter is dan onszelf. Het is ook 

leuk om samen aan de slag te gaan. Die 

‘bonding’ die onze members voelen, voelen we 

zelf onderling ook. Schrijven is een eenzaam 

bestaan en het is fijn om je twijfels te delen 

met mensen die het gevoel kennen dat jij er-

vaart of die je kunnen helpen met een pro-

bleem. Ik merk dat zelf ook. Het is fijn om 

‘cheerleaders’ om je heen te hebben als het 

A 
uteur en schrijfcoach Joyce Spijker 

(34) startte vorig jaar samen met een 

groep medeschrijvers en redacteuren 

een nieuwe manier van schrijfcoaching: de 

writers:community. Wij vroegen haar hoe ze 

zelf aan het schrijven is geraakt (zonder com-

munity destijds), naar het ontstaan van dit 

initiatief, naar de samenwerking met andere 

auteurs en met uitgeverij Ambo|Anthos en 

Sweek. 

Laten we met de deur in 
huis vallen: waarom 
moest writers:community 
er komen? 
Joyce: ‘Heel simpel: omdat 

het er niet was toen ik het 

nodig had. Toen ik op zoek 

ging naar een goede 

schrijfopleiding (ik had wel 

Nederlands gestudeerd, 

maar zelf een boek schrij-

ven is toch een vak apart) 

was het heel lastig om die 

te vinden. Vijf jaar geleden 

was het aanbod schraler 

dan nu en vanuit Limburg 

en in het bezit van een 

fulltime baan was het heel 

lastig om iets te vinden dat 

hierbij aansloot. Uiteinde-

lijk ben ik uitgeweken naar 

een opleiding in België, dat 

had meerdere voordelen: 

lessen waren eens per 

maand in plaats van eens per week, het niveau 

was hoog en de Vlamingen subsidiëren cultuur-

onderwijs waardoor het veel goedkoper was 

dan een opleiding in Nederland. Toch was het 

verre van ideaal: ik zat 4 uur in de auto per 

keer, was vaak op zaterdag de hele dag weg en 

op de dagen dat ik thuis zat, werkte ik nog 

alleen. Toen is het zaadje al geplant: dit moet 

anders kunnen. Ik bedacht een opzet die 100% 

uitging van de beginnende schrijver. De ideale 

schrijfomgeving was: niet duur, zonder reistijd 

te bereiken, 24/7 beschikbaar zodat je kunt 

werken wanneer jij dat wilt, kwalitatief heel 

sterk en je moest kunnen beginnen op het 

moment dat jij dat wenst. Dit idee heb ik vorig 

jaar besproken met een aantal andere schrij-

vers en die herkenden zich daar volledig in. 

Toen wist ik: als het er niet is, dan moeten wij 

het gewoon gaan maken! We zijn anders, om-

dat we alle aspecten van het schrijven en daar-

omheen benaderen en er 24/7 zijn. We sup-

porten goed schrijfonderwijs en concurreren 

niet met wat er is, we vullen juist aan met als 

doel om die schrijver zo goed mogelijk te on-

dersteunen in de reis van droom naar uitvoe-

ring.’ 

writers:community is meer dan inhoud, van-
waar die keuze? 
Joyce: ‘Mijn proces van idee naar debuut duur-

de maar anderhalf jaar. Ik schreef me in bij de 

opleiding in België in april en mocht in oktober 

starten. Die maanden daartussen moest ik 

even niet lukt, om een idee te pitchen bij een 

andere auteur voor je het aan je uitgever laat 

zien of om Instagramtips te vragen aan een 

contributor die daar veel meer vanaf weet. 

Juist omdat we verschillende genres schrijven, 

bij verschillende uitgeverijen publiceren (of het 

zelf doen), ervaringen hebben met films, verta-

lingen, contracten, maar ook met lezers, vullen 

we elkaar onwijs goed aan. Iedereen werkt 

voor zichzelf, maar via writers:community zijn 

we nooit alleen.’ 

Jullie samenwerkingen 
gaan verder dan de 
community alleen. Zo 
hebben jullie ook een 
partnership met uitgeve-
rij Ambo|Anthos en het 
platform Sweek, hoe zit 
dat? 
‘Samen is het leuker en 

bereik je meer, die over-

tuiging hebben we heel 

sterk. Daarom sponsoren 

we ook regelmatig 

schrijfwedstrijden. Daar-

naast hebben we inder-

daad ook twee langduri-

ge samenwerkingen met 

Sweek en uitgeverij Am-

bo|Anthos. Deze samen-

werkingen staan in het 

teken van kennisuitwisse-

ling. Bij Sweek publiceren 

we wekelijks een schrijf-

opdracht met informatie over een bepaald 

schrijfonderwerp en geven we feedback, met 

Ambo|Anthos doen we aan talentscouting en –

opleiding waardoor de weg naar een gepubli-

ceerd werk korter wordt en de kwaliteit groeit. 

Op die manier bieden wij onze members echt 

iets extra’s: we krijgen inside informatie over 

wat uitgevers op dit moment echt belangrijk 

vinden, bieden – mits de match er is – moge-

lijkheden om slushpiles te vermijden en we 

mogen in de keuken kijken van plekken waar 

niet-members niet komen. 

Deze samenwerking is dus kwalitatief, maar 

het werkt natuurlijk ook als een manier van 

marketing. Een advertentie plaatsen biedt een 

mogelijke klant (de schrijvers) geen waarde, 

feedback op zijn eigen werk (in ruil voor die-

zelfde naamsbekendheid via een platform als 

Sweek) wel. Zo profiteert de beginnende schrij-

ver altijd en investeren we in kwaliteit. Ik vind 

het ook tof dat deze organisaties meteen ‘ja’ 

zeiden op het idee. Dat laat zien dat er wat 

gebeurt in de boekenbranche. Het bruist, er 

komen nieuwe initiatieven en men is bereid te 

experimenteren. Die verandering is mooi om te 

zien en fantastisch om aan mee te werken en 

te stimuleren.’ 

Wil je ook member worden of meer informatie? 

Kijk dan op www.writerscommunity.nl 
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D 
e maand april stond Alice Fokkelman 

in de spotlights als  

debuut van de maand met haar eerste 

thriller Ik ken je nog. Aangezien ze nieuw is in 

de schrijverswereld, wilden wij toch weleens 

weten wie Alice nu eigenlijk was. Dus hebben 

we haar een aantal vragen gestuurd, lees het 

interview hieronder! 

Wie is Alice Fokkelman? 

Ik ben een 1.82m lange, ongeduldige, energie-

ke vrouw die schrijft en leest en in deeltijd bij 

KLM werkt als manager op de afdeling commu-

nicatie. Ik heb een man, een zoon en een hond 

en ben graag onder de mensen maar ook graag 

alleen. 

Je bent nog een onbekende auteur, Ik ken je 

nog is je debuut, wat heeft je ertoe gebracht 
dit boek te gaan schrijven? 

Ik ben al mijn hele leven bezig met lezen en 

schrijven, zowel privé als tijdens mijn studie 

(Nederlands en Engels) en werk 

(Communicatie). Pas in 2003 vond ik de tijd om 

zelf ook korte verhalen te gaan schrijven, die 

meteen erg goed ontvangen werden. Ik kreeg 

lovende recensies van onder andere Renate 

Dorrestein en Annejet van der Zijl. Ik werd toen 

al benaderd door een uitgeverij om een roman 

te schrijven maar pas nu had ik daar de tijd en 

ruimte voor, naast mijn gezin en werk. 

Hoe kwam je op het idee om voor deze onder-
werpen te kiezen? Pesten en depressie zijn 
toch zware onderwerpen. 
Ik lees graag over levensechte personages en 

hun beslommeringen, meer dan bijvoorbeeld 

een politieke situatie of Fantasy, en daar schrijf 

ik ook graag over. En hoewel ik een vrolijke 

persoonlijkheid heb, ben ik erg gevoelig en zijn 

depressieve en eenzame gevoelens mij niet 

vreemd. 

 

Ben je vroeger ook gepest? 

Ik ben vroeger ook gepest en voelde mij regel-

matig niet gezien, net als de hoofdpersoon in 

het boek, Manon. 

Het gaat in dit boek over pesten, is het boek 
deels autobiografisch? (Is het volledig fictief 
of heb je het van dichtbij meegemaakt?) 
Het boek is fictie. Alle personages zijn verzon-

nen. De meeste situaties ook, maar er zijn 

situaties in het boek die ik wel zo heb meege-

maakt. En ik herken het proces dat Manon 

doormaakt; dat je erachter komt dat iedereen 

een reden heeft voor zijn of haar gedrag…Het 

gaat meestal helemaal niet om jou. 

Vind je dat er in Nederland genoeg aandacht 
besteed wordt aan pestgedrag? 

Tegenwoordig meer dan in mijn jeugd. Er zijn 

nu kanjertrainingen en weerbaarheidstrainin-

gen op scholen. Voor alle kinderen, dus gepes-

te kinderen maar ook pestkoppen. Maar het 

belangrijkste is denk ik, als je wordt gepest, dat 

je iemand hebt die naar je luistert. 

Hoelang heb je gedaan over het schrijven van 
dit boek en op wat  
voor manier heb je research gedaan? 

Ik heb het in iets meer dan een jaar geschreven 

en heb geen research hoeven doen. Ik heb 

alles zelf meegemaakt of verzonnen. 

Houd je persoonlijk wel van Harry Potter en 
Star Wars en soortgelijke helden? 

Haha, nee daar heb ik niets mee. Ik heb Star 

Wars zelfs nog nooit gezien. Ik houd meer van 

verhalen over ‘alledaagse’ mensen. 

Wie is jouw superheld? 

Eerlijk? Mijn grootvader. Hij is in de tweede 

wereldoorlog gestorven in een concentratie-

kamp. Hij had kunnen vluchten voor ze hem 

oppakten voor zijn verzetswerk, want hij werd 

gewaarschuwd. Maar hij was bang dat er re-

presailles zouden volgen waar anderen het 

slachtoffer van zouden worden. Dat wilde hij 

niet, dus vluchtte hij niet. Dan ben je een su-

perheld, toch? 

En een van mijn buurjongens, die dus veel 

aardiger was dan de buurjongen in Ik ken je 

nog, heeft mij als klein meisje uit een diepe 

vijver gered toen we visjes aan het vangen 

waren. Hem ben ik ook super dankbaar voor 

zijn heldendaad, anders had ik hier wellicht 

niet meer gezeten! 

Heb je al plannen voor een volgend boek? zo 
ja, in hetzelfde genre? En gaat dit dan weer 
over een maatschappelijk heftig onderwerp? 

Ik ben volop aan het schrijven aan mijn tweede 

thriller. Waar deze over gaat houd ik nog even 

geheim maar het wordt een heel heftig en 

spannend verhaal. 

Zou je ook weleens in een ander genre willen 
schrijven? Welk genre en waarom?  

Voorlopig heb ik nog genoeg ideeën voor thril-

lers maar ik zou misschien wel eens een boek 

in de stijl van Jodi Picoult willen schrijven. Ze 

schrijft ook over mensen in al hun kwetsbaar-

heid en dingen waar ze mee worstelen, maar 

zonder thrilleraspect. 

Ben je zelf een lezer? Zo ja, welk genre en wat 
lees je dan vooral (favoriete schrijvers?)? 

Ik lees ENORM veel. Veel Nederlandse, Ameri-

kaanse en Engelse literatuur. Ik lees ook alles 

van Jodi Picoult, Elizabeth Berg en Anita Schre-

ve, Wally Lamb, Elvin Post en Leon de Winter 

en…ik kan nog wel even doorgaan! 

Is schrijven voor jou inspanning of ontspan-
ning, of misschien wel beide? 

Ik vind schrijven het fijnste dat er is, dus voor 

mij is het zowel inspanning als ontspanning, 

denk ik. Het verhaal zit in mijn hoofd en moet 

op papier! 

Waar haal jij voldoening uit? 

Als tijdens het schrijven iets op papier staat, 

precies zoals ik het bedoel. En als ik merk dat 

lezers het ook zo oppakken. Verder: een mooi 

boek, concerten, danstheater, museumbezoek, 

een goed gesprek, heel erg lachen, goede 

dramaseries op TV of Netflix, winkelen met 

mijn beste vriendin, en chocolade met zout en 

noten. 

 Waar kunnen wij jou ‘s nachts voor wakker 
maken? 

O, doe maar niet! Ik heb als stewardess bij KLM 

jarenlang gebroken nachten gehad en ben er 

wel klaar mee. 

Bedankt voor het leuke interview, Alice! 

ALICE FOKKELMAN: OVER PESTEN, HELDEN EN SCHRIJVEN 
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Natuurlijk is het een musthave! Wat zou ik 

anders zeggen? Ik denk dat mijn boeken zich 

onderscheiden bijvoorbeeld doordat ze steeds 

op exotische locaties plaatsvinden of in ieder 

geval op tot de verbeelding sprekende locaties 

(niet dat ik daar de enige in ben). Je ziet bij-

voorbeeld bij de Nederlandstalige thrillerschrij-

vers ook vaak wel dat ze de girl-next-door 

personages kiezen, omdat het verhaal je zo zelf 

zou kunnen overkomen. Daar houd ik zelf niet 

zo van. Ik houd er wel van als het een avon-

tuurlijke Indiana Jones-achtige sfeer heeft, dat 

het echt een beetje smeuïg is. Sommige men-

sen zullen dan misschien ook wel zeggen 'je 

kunt je afvragen of dat nou zo geloofwaardig 

is, dat er zoveel gebeurt in twee weken met 

iemand'. Oké, misschien niet, maar dat vind ik 

juist wel lekker, het mag wat mij betreft wel 

lekker vet aangezet worden. Verder hoor ik 

veel dat ik een vlotte pen heb. Ik schrijf met 

vaart, ik houd ook echt van tempo, niet te lang 

ergens bij stil blijven staan, to the point. In het 

begin was ik wel heel kort door de bocht, ik 

leer nu wat langzamer te schrijven, dat je best 

wat langer bij iets mag blijven stilstaan zonder 

dat het heel saai wordt. 

Heb je in je naaste omgeving ook iemand die 
in Mexico op zoek is geweest naar zijn/haar 
afkomst? (Marjo Jacobs) 
Nee, ik ken niet iemand in mijn naaste omge-

ving die in Mexico naar zichzelf op zoek is 

gegaan. Dat is echt pure fantasie. Veel wat 

mijn personages overkomt, is wel iets wat 

ergens in mijzelf zit, dus misschien vind ik het 

ergens ook wel een beetje saai om een geset-

teld leven te hebben en zou ik graag met een 

rugzak de wereld rondgaan. Dat is dan dusda-

nig gecultiveerd dat ik het niet doe, of wacht 

tot mijn kinderen de deur uit zijn, maar het is 

dan zo lekker om een personage dat gewoon 

wel te laten doen. In dit geval doet Diego dat, 

maar Tara is een einzelgänger, een heel stoer 

wijf wel dat altijd haar woordje klaar heeft, ook 

al heeft ze de nodige bagage. Een beschadigde 

vrouw. Een pittig ding, ik zie zelf altijd een 

beetje Lisbeth Salander voor me moet ik eerlijk 

zeggen. Ergens willen alle vrouwen haar wel 

zijn soms, in bepaalde situaties. 

Ik heb dus niet iemand in mijn omgeving die 

een-op-een zo is. Ze zijn allemaal stukjes van 

anderen, een beetje van mezelf, misschien een 

beetje van mijn man en mijn kinderen of ie-

mand die ik ken. Dat zal bij alle schrijvers wel 

zo zijn. Je laat je inspireren door 

jezelf en je omgeving, waar moet je 

het anders vandaan halen? Ik denk 

dat dat de vraag wel beantwoordt 

(Miriam: en de volgende ook 

(grotendeels)!). 

Zijn de personages in je boeken 
geïnspireerd op jezelf en/of men-
sen die je kent uit je omgeving? 
Ben je bijvoorbeeld net zo'n eigen-
zinnig, doortastend, avontuurlijk 
en no-nonsense type als Tara? Ken 
je iemand zoals Diego die tempe-

ramentvol en ambitieus is, leeft voor zijn 
werk en dit moeilijk vindt te combineren met 
zijn jonge gezin thuis? (Janneke Boon) 
Nou nee, niet zoals zij, zij is natuurlijk een soort 

karikatuur. De eigenschappen die zij heeft zijn 

aangezet, ik weet niet of ze zou kunnen be-

staan. Hoewel, ik zie haar voor me, ik zie Diego 

voor me. Ik denk dat als je het boek leest, ze 

voor je gaan leven, zeker als je meerdere boe-

ken van ze gelezen hebt. Dat is net wat ik al zei, 

het is een samenraapsel van eigenschappen 

van mezelf en de mensen om me heen en ze 

ontwikkelen zich en dat is het voordeel van het 

schrijven van een serie met dezelfde personen. 

Natuurlijk maken ze steeds een ander moord-

complot of een ander mysterie mee, of iets 

duisters wat opgelost moet worden, maar door 

de serie heen ontwikkelen ze zich ook in ver-

houding tot elkaar en tot de mensen om zich 

heen. Dat is het mooie, ik ben nog lang niet 

met ze klaar. Dat was al zo na het eerste boek, 

het was niet eens de bedoeling om er een serie 

van te maken, maar na Paradijsvogels was het 

zo zonde om die mensen zomaar weg te gooi-

en. Dat kon gewoon niet en gelukkig was de 

uitgever het daarmee eens en die zag het ook 

wel zitten om er meer mee te doen. Er zijn 

geen aantallen afgesproken, enkel dat het een 

serie wordt. Voorlopig gaan we in ieder geval 

nog even door en dat vind ik heel fijn, want het 

zijn echt mensen die bij mij horen en waarmee 

ik nog heel veel van plan ben. Voor de hele 

goede lezer heb ik zowel in Casa Familia als in 

Rio Grande al wat dingen gedropt die nog niet 

beantwoord worden en die hopelijk nieuwsgie-

rig maken naar een volgend boek! 

Waarom ben je begonnen met thrillers schrij-
ven? (Shannon Claessens/Pascale Peeters) 
Ik houd van tekst. Dat was vroeger al zo. Ik 

hield van dictee, opstellen en toneelstukjes 

verzinnen, op de lagere school al. Dat is nooit 

meer weggegaan. Na de middelbare school 

was het voor mij logisch dat ik journalistiek 

ging studeren, want dan was ik met tekst bezig. 

Ik heb bij de krant gewerkt, bij een communi-

catie adviesbureau, jaarverslagen geschreven. 

Op een gegeven moment dacht ik, na het lezen 

van Nicci French, Saskia Noort, Esther Verhoef 

en Marion Pauw kan ik het zelf ook niet eens 

proberen? Ergens vanbinnen voelde ik ‘dit wil 

ik ook’. Toen heb ik De toneelclub geschreven, 

en die heb ik opgestuurd naar de uitgever. 

Peter [van den Bogaert, Meulenoff Boekerij] 

hapte toe, toen was het boek nog wel wat kort. 

De eerste vorm was zo’n 50.000 woorden, dat 

is eigenlijk net te dun voor een boek. Ik heb 

daar toen met behulp van Paloma [Sanchez 

van Dijck, Meulenhoff Boekerij] nog wat scènes 

bij geschreven, tot zo’n 65.000 woorden. Dat is 

nog steeds niet echt een heel dik boek, maar 

dat was de eerste. 

Wat is het laatste boek dat je zelf hebt gele-
zen? (J. Stickel) 
Dat is niet moeilijk, want ik heb net Harry Pot-

ter deel 1, 2 en 3 voorgelezen aan mijn dochter 

van 10. Ik heb jaren geleden zelf alle Harry 

O 
ns werd gevraagd om Nathalie Pagie 

te interviewen tijdens een thriller-

avond in boekhandel Van Kemenade 

& Hollaers in Breda, ter ere van haar nieuwe 

boek Rio Grande. Wij vroegen onze leden 

vragen in te sturen die wij zouden kunnen 

stellen. Hier werd dan ook gretig gehoor aan 

gegeven. Hieronder vind je het complete inter-

view van de avond. Staat je vraag er niet tus-

sen? Deze is wel meegenomen in de winactie, 

maar het antwoord kan verwerkt zitten in een 

van de andere antwoorden. 

Waarom kies je bij het schrijven van je boe-
ken voor het meest dramatische dat een mens 
kan overkomen: moord? (Peter van Bavel) 
Dat is eigenlijk vragen waarom ik thrillers 

schrijf. Ik vind thrillers gewoon zelf het leukste 

genre. Ik heb eigenlijk altijd films en series 

gekeken en boeken gelezen die zich in dat 

genre afspelen. Ik houd gewoon niet zo van 

romannetjes. Als het te zoetsappig wordt, haak 

ik al snel af. Ik zoek de spanning graag op, 

misschien omdat mijn echte leven vrij braaf is 

en is geweest. Getrouwd, twee kinderen, een 

huis, een hekje en een auto. Het klinkt mis-

schien best saai, maar in mijn hobby en in mijn 

passie zoek ik dan dus wel de spanning op. Ik 

heb bijvoorbeeld mijn motorrijbewijs. Ik vind 

het geweldig om heel hard te scheuren (moet 

wel eerlijk zeggen dat ik het al heel lang niet 

gedaan heb, maar het is wel een voorliefde). 

Voordat ik kinderen kreeg, was het parachute-

springen en bungeejumping, dus dat 

'thrillseeken' zit wel ergens en dat uit zich nu 

misschien ook in de boeken die ik schrijf. Nu is 

het niet eens zo dat mijn boeken zich kenmer-

ken door gruwelijke moorden, want dat valt 

eigenlijk eigenlijk wel mee. Ik zoek het meer in 

de opbouw van spanning door bijvoorbeeld 

machtsverhoudingen. Iemand die iemand 

anders de baas is of iemand die iemand gevan-

gen houdt. Dan hoeft het niet eens tot moord 

en doodslag te leiden, maar een hele vileine of 

duistere sfeer kan ook al heel spannend zijn. 

Daar houd ik gewoon van. Ieder mens heeft 

zijn eigen voorkeuren en gelukkig zijn er heel 

veel mensen die van thrillers houden. Daar 

kunnen jullie wel over meepraten! 

Waardoor onderscheid dit boek zich van an-
dere thrillers en is het een echte musthave? 
(Jacoline Houtbraken) 
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Potters gelezen. Dat was toen in het Engels, 

echt fantastisch. Ik had me altijd voorgenomen 

om nog eens van vooraf aan te beginnen. Die 

details zijn zo mooi, zo gelaagd, maar het is er 

nooit van gekomen. En nu vroeg mijn dochter 

of ik het voor wilde lezen. We zijn nu in boek 4. 

Afgezien van het voorlezen, lees ik zelf eigenlijk 

niet zoveel. Als ik de krant lees, mijn eigen 

boek schrijf (in het najaar komt een nieuwe), 

voorlees en een Netflix serie kijk, dat zijn al vier 

verhalen op een dag, dan ga ik niet nog aan 

een nieuw verhaal beginnen. Het komt er 

eigenlijk niet van. Ik heb wel een stapeltje 

liggen voor op vakantie. Ik denk dat Ragdoll 

[Daniel Cole] een van de laatsten is geweest. 

Die vond ik wel heel gaaf. Die heeft ook dat 

vette, smeuïge, beetje over-the-top waar ik 

van houd. Marionet van hem wil ik ook lezen, 

maar dat komt nog wel. 

In welk land uit je boek zou je zelf het liefste 
willen wonen? (Sarah Vanhove) 
In Nederland. De toneelclub speelt zich af in 

Breda en daar heb ik het heel goed naar mijn 

zin. Ik ga wel graag op vakantie en op reis, 

maar ik denk dat je nergens anders beter kunt 

wonen dan in Nederland. Ik ga heel graag 

ergens anders een kijkje nemen, maar ik kom 

dan ook heel graag weer terug. 

Hebt u wel eens moeite met het verzinnen 
van namen voor personages uit uw boeken? 
(Nathalie Bottinga, deze vraag is bekroond als 
winnaar.) 
Ik vond het natuurlijk heel leuk dat een naam-

genoot een vraag stelt over namen. Sommige 

vragen waren ook leuk, maar dan hadden 

meerdere mensen dezelfde vraag, dus was het 

lastiger een winnaar te kiezen. 

Namen zijn voor personages heel belangrijk, 

tenminste voor mij. Wanneer ik een personage 

verzin, is de naam heel bepalend. Bij Tara had 

ik op Facebook de vraag uitgeschreven. Ik 

wilde een pittige, stoere, korte damesnaam. 

Tara is daar een van geweest. In het schrijfpro-

ces van Rio Grande zit een Alberto en die heeft 

een rivaal, zijn achternaam is Alvares. Mijn 

redacteur vond dat wat te verwarrend en 

vroeg of we dat niet konden veranderen. Aan 

het begin kan zoiets nog wel, maar het kon 

gewoon niet meer. Ik zag hem al voor me, hij 

heette al zo. Dat is voor mij zo met elkaar 

verbonden, dan kan het soms niet meer an-

ders. Dat is wel een teken dat het personage 

autonoom is. Als die nog te veranderen is, de 

haarkleur of naam kan zomaar anders, dan 

bestaat hij nog niet echt. Op een 

gegeven moment ga je een grens 

over van fantasie naar echt, waarbij 

het nog steeds niet echt is maar in 

je hoofd bestaat die persoon dan. 

Maria Goos werd onlangs hetzelfde 

gevraagd en zij zei: ‘Je moet eerst 

heel veel energie, kracht en tijd 

erin steken. Je moet tegen ze pra-

ten om ze tot leven te wekken, 

daarna gaan ze tegen jou praten en 

hoef je niet meer je best te doen. 

Dan schrijf je gewoon op wat ze 

zeggen, dan bepalen zij het wel.’ 

Dat herkende ik heel erg. Dan kost het geen 

moeite meer, dan leiden ze jou door het boek 

heen. Dat is een mooi punt als je dat bereikt. 

Tara en Diego hoef ik niet meer te verzinnen, 

die bestaan al. Ik verheug me al op het volgen-

de boek dat ik over ze ga schrijven. Tussendoor 

komt eerst nog een stand-alone. Ik ben nu 

bezig aan een winterthriller, die komt in okto-

ber of november uit. Het speelt zich af voor de 

kust van Göteborg, Zweden. Daarvoor heb ik 

dus hele nieuwe personages moeten verzin-

nen, maar dat was ook heerlijk. Even vrij, weg 

uit het format. Maar het kostte ook veel meer 

tijd dan gedacht. De nieuwe personages zeiden 

nog niets, die moesten nog geboren worden. 

Inmiddels praten ze gelukkig en ben ik op een 

derde van het verhaal. 

Zo werkt dat een beetje met personages, waar-

bij namen heel bepalend kunnen zijn. Dus 

vandaar dat ik het heel leuk vond dat Nathalie 

dat vroeg. 

Met welk personage uit al je boeken kun je 
jezelf het beste vergelijken? (José Kruijer) 
Dan ga ik weer terug naar De toneelclub, dat 

was mijn debuut. Dat gaat over een vrouw die 

naar een andere stad verhuist en een nieuwe 

baan begint. Om nieuwe mensen te leren 

kennen, sluit zij zich aan bij een toneelvereni-

ging. Dat heb ik ook gedaan. Ik woonde samen 

in Dordrecht, dat liep niet zo goed af en ik 

moest ergens anders gaan wonen. Ik kom 

oorspronkelijk uit Brabant en ik wist wel dat ik 

terug wilde naar Brabant, maar niet terug naar 

Waalwijk waar ik vandaan kom of terug naar 

Tilburg, waar ik gestudeerd heb. Ik moest wel 

vooruit, naar iets nieuws. Dus koos ik Breda. 

Daar kende ik niemand, dus sloot ik mij aan bij 

de toneelclub Nieuwe Veste, tot zover de ver-

gelijking. In De toneelclub loopt het nogal 

slecht af met bepaalde personages. Elin van 

Driel uit De toneelclub, daar vereenzelvig ik mij 

het meest mee. Dat is een wraakboek, dat was 

toen heel lekker om te schrijven. En daarmee 

heb ik het toen ook van me afgeschreven. 

Nu vind ik mezelf wel een beetje terug in Tara, 

en Diego. Van allebei een beetje. 

Een schrijver wil de lezer natuurlijk compleet 
in een verhaal op laten gaan. Door welke 
schrijver, en door welk boek bent u totaal in 
beslag genomen? (Sander van Kerkoerle) 
Stephen King is een van mijn grote voorbeel-

den. Ik heb lang niet alles van hem gelezen 

want het is heel erg veel. Maar lang geleden 

was er The Shining, in het Overlook Hotel, dat 

was zo tot de verbeelding sprekend. Echte 

horror die het voorstellingsvermogen te boven 

gaat. Daar gebeuren echt dingen in die niet 

kunnen, maar op zo’n geloofwaardige manier 

geschreven. Dat vond ik zo mooi, dat Stephen 

King je aan de hand weet mee te nemen en je 

ervan kan overtuigen dat er dingen gebeuren 

die rationeel niet kunnen. De film heeft er 

natuurlijk ook toe bijgedragen, met Jack Ni-

cholson. Ja, die heeft er ingehakt. Letterlijk. En 

Harry Potter eigenlijk ook. 

Ik heb van Stephen King wel eens een boek 

gelezen over schrijven. Hoe schrijf je een boek? 

Ga zitten en schrijf. Het verhaal komt wel. Het 

verhaal is er al zelfs, je hoeft het alleen maar 

op te schrijven. Voor een deel herken ik dat, 

maar eigenlijk pas halverwege het boek. Het 

verhaal is er nog niet helemaal aan het begin, 

ik moet wel randvoorwaarden hebben, waar 

speelt het zich af. Dat is wel een uitgangspunt. 

J.K. Rowling van Harry Potter heeft zeven boe-

ken schematisch in elkaar geknutseld voordat 

ze überhaupt ging schrijven, waardoor alle 

dingen in boek 1 nog terugkomen in boek 4, 2 

en 5. Ik weet van sommige collega’s, die plot-

ten alles, in ieder geval per boek en soms met 

meerdere boeken, scène voor scène al. M.J. 

Arlidge doet dat ook, met de Helen Grace-

serie. Die plot per hoofdstuk, van tevoren weet 

hij al waar wat gaat gebeuren. Dat doe ik niet. 

Ik doe een beetje een combinatie van wat 

beide schrijvers doen. 

Ik weet wel waar het speelt, setting is voor mij 

altijd heel belangrijk. Nell [vriendin van Natha-

lie] en ik gaan naar Hawaï eind dit jaar, want de 

volgende Tara en Diego gaat zich op Hawaï 

afspelen en je wilt toch het liefst research 

doen. Hèèl vervelend. Er is toevallig een schrij-

versconferentie eind dit jaar op Hawaï en daar 

kun je je als schrijver voor opgeven. En als 

fotograaf kun je er ook heen. Dus wij offeren 

ons op (!) 

Heeft u ooit een bestseller uit de bestseller 
top tien gekocht waarvan u dacht na het lezen 
van de samenvatting, deze moet ik lezen? En 
dat u na het lezen van 1/3 van dat boek u het 
boek heeft weggelegd, omdat het verhaal u 
totaal niet pakt? (Jacqueline Musch) 
Ja, ik heb Ik ben de nacht van Ethan Cross niet 

uitgelezen. Daar gebeurden zoveel gruwelijke 

dingen in, zonder reden. Er gebeurt natuurlijk 

heel veel akeligs in thrillers, maar er is altijd 

een reden voor of je wordt meegenomen in 

het waarom. Dit was naar mijn idee alleen 

maar een opstapeling van ‘kijk eens, hoe lekker 

gruwelijk ik vanalles kan verzinnen’. Daar werd 

ik gewoon agressief van. Die wilde ik niet meer 

lezen. Dat komt gelukkig niet zo vaak voor. Ik 

lees niet zoveel, dus wat ik lees is vaak op 

aanraden van anderen waarvan ik weet dat ze 

van dezelfde boeken houden. 

Hoe voelt het om tussen de bekende thrillers 
je eigen boek te zien liggen? (Grietje Stoelwin-
der) 
Dat is heel leuk. Het went ook wel, dat is het 

stomme eraan. Bij de eerste keer denk je 

‘straks ligt mijn boek in de boekwinkel of in de 
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bent en waar je bang wordt. Ik liep daar door-

heen, het was een grijze grauwe dag en dat 

gevoel overspoelde mij. Vreselijk, ik wilde er 

ook uit. Ik kon er ook uit, maar de bedoeling is 

misschien dat je beseft dat je er niet uit kunt in 

bepaalde situaties. 

Dat was een hele indrukwekkende plek, maar 

ook mooi op een bepaalde manier. Maar ik kan 

niet zeggen dat ik daar iets mee heb gedaan in 

een boek. 

Dat is ook het verschil tussen realiteit en fictie. 

In boeken kan het me vaak niet gek genoeg 

gaan en mag het best gruwelijk zijn. Maar het 

acht uur journaal kan ik vaak niet een afkijken, 

dat is echt. Als je ziet wat voor erge dingen er 

met kinderen of dieren gebeuren, dan kan ik 

het niet zien. Dat is te echt, dan komt het te 

dichtbij. Terwijl in een boek of in een film weet 

je dat wat je ziet niet echt is, dan kan ik er naar 

kijken, dat raakt me niet persoonlijk. Het 

nieuws op het journaal kan me soms ook echt 

pijn doen, dat gaat dan te ver. 

Zo’n Holocaustmonument vind ik dan ook te 

ver gaan om te gebruiken in een boek, ik houd 

die twee dingen liever gescheiden. Zo’n India-

na Jones-sfeer of James Bond met een achter-

volging op een rijdende trein, daar houd ik dan 

meer van. Dat je hoopt dat de held en het 

goede het kwade overwint en dat je op het 

einde een fijne leeservaring hebt gehad. 

Nu vertelde je net dat je naar Hawaï gaat, 
maar naar welke locaties zou je nog eens 

willen reizen om je te laten inspireren voor 
een nieuwe thriller? Zou dat een land zijn of 
een plaats ergens in de wereld, of misschien 

wel iets dicht bij huis? (Gerda van Drunen) 
Nu klinkt het heel decadent, maar wij gaan ook 

nog naar Suriname. Met mijn man en onze 

twee kinderen wilden we niet weer naar de 

camping in Zeeland en Frankrijk, wat we eigen-

lijk al een paar jaar doen en waar we een 

beetje op uitgekeken waren. Dus gaan we 

straks een rondreis doen door Suriname, ik kan 

me voorstellen dat dat ook een setting kan zijn 

voor een boek. 

Ierland zou ook nog kunnen, daar ben ik ge-

weest. Ik kies wel graag iets uit waar ik ge-

weest ben. Ik ben nu met Zweden bezig en 

daarna Hawaï, dat is voorlopig wel genoeg. 

Daarna zie ik wel weer verder. Anders gaat er 

teveel door elkaar spelen. 

Ben je zelf ook ergens bang voor? En gebruik 
je die angst bij het schrijven van je thrillers? 
(Heidi de Jonge) 
Ik vind clowns heel eng, ik kan 

dus ook niet naar It van Stephen 

King kijken. Er is ook een Latijn-

se naam voor [Coulrofobie], ik 

vind ze gewoon niet fijn. Maar 

dat gebruik ik niet, wie nu met 

een clown komt aanzetten in 

een thriller is gelijk een copycat. 

Er zijn natuurlijk honderddui-

zend universele angsten die 

voorkomen in thrillers, wat is 

nog origineel kun je je afvragen. 

Hoe ben je er toe gekomen om het steeds 
terugkerende duo uit twee journalisten te 
laten bestaan? (Bianca Maartense) 
Als ik een personage verzin, houd ik het graag 

dichtbij mezelf, dat heb ik bij De toneelclub al 

gedaan en bij De campus ook. De campus 

speelt in Canada, daar heb ik een tijdje gestu-

deerd. De campus die ik daarin beschrijf is ook 

echt zo op de universiteit van Alberta. Met 

Tara heb ik een journalist gekozen omdat ikzelf 

ook een journaliste was, maar ik wilde niet 

weer alleen een vrouw in de hoofdrol. Ik wilde 

een duo, met een man erbij. Dan heb je dyna-

miek tussen die twee, dat maakt het meteen 

interessanter dan wanneer je steeds het per-

spectief van die ene vrouw hebt. 

Ik wilde een duo en ik wilde iets waar ik iets 

van wist. Ik weet hoe het er aan toe gaat op 

een redactie en hoe het is om te werken met 

deadlines. Ik weet niet hoe het is om als poli-

tieagent of inspecteur te werken, als je re-

search pleegt kom je daar ook wel achter, 

maar ik heb het mezelf makkelijk gemaakt door 

een beroep te kiezen dat ik al ken. Het was 

bedoeld als een boek, dat het nu een serie is 

geworden is alleen maar fijn. 

Met wie zou je ooit een verhaal willen schrij-
ven (Alexander Roessen)? 
Met wie ik samen een boek zou willen schrij-

ven? Met niemand. Verschrikkelijk, daar moet 

ik niet aan denken. Ik vraag me altijd af hoe 

Nicci French dat gedaan hebben, dan ben je 

getrouwd misschien dat het dan gaat. 

We moesten op school samen wel eens een 

reportage uitwerken, of samen een interview 

uitwerken. Maar het is toch je eigen kindje of 

mijn ego is dan te groot, ik weet het niet, maar 

ik wil het dan wel op mijn manier. 

Wat ik wel fijn vind is sparren. Met mijn redac-

teur maar ook met mijn man. Dan gaan ze 

ideeën opperen, die neem ik misschien niet 

een op een over maar daar komen altijd wel 

weer ideeën uit voort, dat is wel fijn. Hoe het 

geschreven wordt, hoe de letters op papier 

komen, dat is mijn ding. Daar moet iedereen 

vanaf blijven, het is mijn boek en ik mag weten 

hoe ik het opschrijf en dat doe ik heel graag. Ik 

neem wel ondertussen dingen aan van de 

redacteur en de corrector want ik ben niet 

helemaal 100% goed in Nederlands, dus daar 

neem ik ook wel dingen van aan. Maar tot daar 

en niet verder. Dus niet samen een boek schrij-

ven. Nee, ik moet er niet aan denken. 

Interview: Miriam en Amanda 

Opname: Leontine 

Foto’s: Alexander 

bibliotheek’, en dan is het zover en dan is het 

al bijna normaal. Ik weet niet hoe dat werkt. En 

je wilt steeds meer, 2 boeken, 3 boeken, een 

serie. Ik moet soms tegen mezelf zeggen ‘Ja, 

wacht even, dit is ook al heel leuk’. Ik heb 

bijvoorbeeld de Thrillzone Award gewonnen, 

dat beeldje staat in de boekenkast. Daar kun je 

van alles op afdingen, en dat doe ik in mijn 

hoofd dan ook. Nee, ik heb gewoon een prijs 

gewonnen. Daar mag je best blij mee zijn. 

Punt. Later mag je misschien nadenken over 

wat je nog meer zou willen. Dat zal wel mense-

lijk zijn. Een negatieve recensie blijft ook langer 

bij dan 10 positieve recensies. 

Alles is goed zoals het is. Een reisje naar Hawaï, 

of hier zitten op een podium met een piñata op 

tafel, is ook super. Wat was de vraag ook al-

weer? 

Als ik in een boekwinkel of bibliotheek ben, 

loop ik wel naar de P. En als er niets staat, denk 

ik wel ‘kom op, hou het gewoon op voorraad’. 

Nee, ik kijk altijd wel even. 

Welk boek van jezelf zou je graag verfilmd 
zien worden en als ze vragen of je mee wilt 
spelen, welk personage zou je willen spelen 
(Anja Versteegh) 
Ik denk dat de Tara en Diego serie zich heel 

goed leent voor verfilming, al is het misschien 

te duur omdat het zich afspeelt op te exotische 

locaties, dan moeten ze naar Aruba met de 

filmploeg en naar Mexico en Hawaï. Maar ik zie 

het voor me. Het is heel filmisch geschreven, 

dat denk ik. Ik schrijf ook in scènes; niet te 

lang, korte hoofdstukken, wisselend in per-

spectief en beeldend. Je moet het lezen, dan 

snap je wat ik bedoel. Ik denk dat het sowieso 

is heel filmisch geschreven is, dus ik kan mij 

heel goed voorstellen dat het verfilmd wordt. 

Wie ik dan zou willen spelen, dat weet ik niet. 

Ik ben niet een op een Tara of een ander per-

sonage. Een beetje van mezelf zit in iedereen, 

maar ik zie het mezelf niet doen. Ik zou er wel 

graag bij willen zijn als het verfilmd wordt, 

maar dan gewoon om te kijken achter de 

schermen. 

Amanda: Wie zie je dan bijvoorbeeld voor je 

om Diego te spelen? Tara zie ik wel heel duide-

lijk voor me. Dat is een combinatie van Lisbeth 

Salander uit de Millennium reeks en Tokio uit 

de Netflix serie La casa de papel. Voor Diego 

heb ik iemand in mijn hoofd uit mijn eigen 

kennissenkring, maar ik zeg niet wie dat is. Dat 

is dan geen bekende acteur, maar omdat ik 

hem helemaal voor me zie, daar past geen 

acteur bij. 

Wat is het akeligste plekje waar je zelf kwam? 
En hoe beïnvloedde dat jou als auteur? 
(Ingeborg Zajac) 
Dan moet ik denken aan Berlijn. Ik was bij het 

Holocaustmonument. Dat zijn van die hele 

grote, massieve betonblokken waar je tussen-

door loopt. Allemaal verschillend van formaat, 

sommige groter dan jezelf. Dan voel je de 

eenzaamheid en de manier waarop je overwel-

digd kunt worden door iets dat groter is dan 

jezelf, iets machtigers, waar je helemaal alleen 
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I 
n samenwerking met uitgeverij LetterRijn 

mochten wij een leesclub organiseren 

rondom de pas verschenen thriller Mee-

dogenloos, een eerste samenwerkingsverband 

van Sharpe & Skaye. Meedogenloos is de eer-

ste thriller die Joris van Leeuwen en Melissa 
Skaye samen hebben geschreven, wat ui-

teraard heel spannend is, want hoe wordt een 

boek ontvangen? En hebben ze er samen voor 

kunnen zorgen dat het een vloeiend geheel is 

geworden?  

De uitgeverij had 10 exemplaren beschikbaar 

gesteld (paperback en ePub) voor deze lees-

club. We kregen ruimvoldoende aanmeldingen 

binnen en uit de aanmeldingen zijn de volgen-

de deelnemers geselecteerd: 

Patrick Visscher, Rebecca van der Parren, Leon-

tine Meijer, Alex Van Damme, Petra Van der 

Berg, Heidi de Jonge, Vera Van Den Eynde, 

Nathalie Alie Bottinga, Bianca Maartense, Inge 

Brunnekreef en Danielle Henssen (Danielle 

deed mee met een eigen exemplaar). 

Daarnaast heeft de uitgever, Theo van Rijn, 

ook mee kunnen lezen tijdens de leesclub. 

Uiteraard moesten Joris van Leeuwen en 

Melissa Skaye er ook aan geloven, aange-

zien er ook vragen gesteld mochten wor-

den! 

Wat dachten de deelnemers over het 
boek voor het starten met lezen? Wat 
voor verwachtingen hadden ze? 

Nathalie: De cover spreekt mij heel erg 

aan. Het huis in het bos geeft mij een 

naar gevoel. Ik zou het boek oppakken in 

de winkel omdat de cover mij aantrekt. Ik 

heb hoge verwachtingen van dit boek. Ik 

ben zeer benieuwd naar het boek. 

Bianca: Wat gebeurt er in deze blokhut? Een 

vraag die gelijk bij me opkomt. Een duistere 

stille plek. Mooie cover! Ik verwacht een span-

nend verhaal. Ben heel benieuwd naar het 

verhaal wat is geschreven door een duo. De 

schrijfstijl van Melissa vind ik heerlijk, van Joris 

nog nooit iets gelezen. Benieuwd of ik de ver-

schillen in schrijfstijl ga herkennen.... 

Danielle: De cover heeft een mooie kleuren-

combinatie. Een verlaten huisje in een groot 

bos .. alleen de namen al die erop staan laten 

mij het boek oppakken.. Ik geniet van de boe-

ken van Joris en de VT-serie van Melissa heb ik 

ook verslonden.. Dus de verwachtingen waren 

wel hoog en ik was zeer benieuwd naar de 

combi van de die twee. 

Alex: De foto doet mij zo denken aan het be-

roemde schuurtje in Grand Teton NP in de US, 

terwijl het schuurtje daar in een prairie staat en 

niet tussen de bomen, vraag me dus niet waar-

om. 

Wat ik verwacht van het boek? Ik ben echt heel 

benieuwd. Ik verwacht een spannend boek 

(bijdrage van Melissa Skaye) met een zeer 

vreemde twist. 

Petra: Zeker spreekt de cover mij aan, lekker 

mysterieus zo’n verlaten blokhut in het bos. 

Had het boek ook zeker opgepakt in de winkel. 

Mede omdat ik al meer boeken van Melissa 

Skaye heb gelezen. Ben dan ook zeer benieuwd 

naar deze samenwerking! Sharpe ken ik nog 

niet, daar wil ik graag kennis mee maken! \  

 Wat vonden de deelnemers tijdens het lezen 
van het boek? 

Nathalie: Het verhaal is tot nu toe heel span-

nend. De schrijfstijl maakt mij heel nieuwsgie-

rig naar wat er daarna gaat gebeuren. 

Heidi: Heerlijk verhaal tot dusver. Lekker ruw 

en spannend. Ik ben erg benieuwd hoe het 

verder gaat. De schrijfstijl is pakkend, vlot en 

samenhangend, met dat laatste bedoel ik dat 

ik niet merk dat het door twee verschillende 

auteurs geschreven is. 

Patrick: Het begint vol spanning en actie. Het 

verhaal weet je meteen vast te pakken. Je wil 

niets anders dan de volgende bladzijde lezen. 

Door de korte hoofdstukken en heerlijke schrijf-

stijl leest het heerlijk weg. Veelbelovend begin. 

Leontine: Ik ben bij hoofdstuk 14 en er volgen 

er gelukkig nog een heleboel! Ik vind het tot nu 

toe weer erg fijn lezen. Even de bedden opma-

ken en dan ga ik er weer lekker voor zitten. \  

Vera: Ik ben aan hoofdstuk 24. Het boek leest 

vlot. Merk eigenlijk niet dat het door 2 schrij-

vers geschreven is. Het verhaal is spannend 

maar ik vertrouw sommige personages in het 

boek niet. 

En hoe denken de deelnemers na het lezen 
over het boek? Zijn ze tevreden? 

Danielle: De opbouw van het verhaal is een 

doorlopend proces, waarbij de acties in een 

snel tempo opgevolgd worden. Het plot was 

niet verrassend voor me. Ik had al snel door 

hoe het verhaal ging verlopen. En dat vond ik 

wel jammer want dan valt de spanning ook 

verder weg. 

Bianca: Meedogenloos is een boek zoals ik van 

Melissa gewend ben. Ik heb nog nooit iets van 

Joris gelezen, dus dat wordt wel eens tijd vind 

ik zelf. Het boek was iets te dun naar mijn zin, 

nu meer een tussendoortje. Ik zou graag een 

wat dikker volgend boek willen waar ook de 

personages wat meer tot leven komen. Het 

ontbrak in mijn ogen aan achtergrondinforma-

tie en belevingen van de hoofdpersonen. Wel 

een goed kloppend verhaal waar mijn nekharen 

echt van overeind bleven staan. Het beschrijven 

van de bloederige gebeurtenissen waren echt 

top, daar zou ik niets meer aan doen en die wil 

ik ook graag in een volgend boek terugzien. 

Vera: De schrijvers hebben mij zeker kunnen 

raken op een positieve manier en met een 

gevoel van dit gebeurt wel ergens echt in de 

wereld, wat ben ik blij dat ik in een redelijk 

veilig land leef. Ik had geen verwachtingen 

enkel dat het spannend zou zijn en dat was het 

zeker en het verhaal heeft mij kunnen 

boeien tot op het einde. Ik wacht vol 

ongeduld op het vervolg. 

Inge: De cover past super bij het boek. 

Het huisje kan ik zeker herleiden en dat 

het een spannende thriller zou worden is 

bevestigt. Wat is me niet bij gebleven zeg. 

Pfffff, dit verhaal blijft me nog lang bij. De 

aframmelingen, de nederlagen, de ont-

snapping. Echt te veel om op te noemen. 

Hoe is Meedogenloos uiteindelijk beoor-

deeld? En hoe hebben Joris en Melissa 

deze leesclub ervaren? 

In de Facebook-groep die bij deze leesclub 

hoort, konden de deelnemers zoals gebruikelijk 

ook vragen stellen aan de auteur. Auteurs in 

dit geval. Wat wilden zij zoal weten van Melis-

sa en Joris? 

Was jullie samenwerking een extra stimulans 
voor het schrijven van deze thriller? Kan me 
voorstellen dat je elkaar onderling aansteekt 
met je enthousiasme. Hadden jullie een dui-
delijke rolverdeling qua schrijven? De één is 
misschien beter op het psychologische vlak, 
terwijl de ander misschien beter is in actie 
scenes.  
Waren jullie automatisch zo op elkaar inge-
speeld, of heb je eerst wat op papier gezet? 
(Heidi) 

Melissa: Enthousiast waren we zeker en dat 

hielp tijdens schrijven erg mee. Een echte 

rolverdeling was er niet, dat klinkt misschien 

gek, maar we werkten beiden aan alles, op 

welk vlak dan ook. Misschien dat ik iets meer 

deed qua kokkerellen, met Mary (geen idee of 

PAGINA 11 THRILLERS  & MORE  MAGAZINE JAARGAN G 1 E DITIE N O. 4  

LEESCLUB MEEDOGENLOOS: HET EINDVERSLAG 



verband met wapens, vraag ik daar naar bij de 

recherche. 

Alex: Zijn jullie al benaderd om een scenario te 

schrijven? Dit boek lijkt me daar wel geschikt 

voor. 

Joris: Hahaha, nee dat niet. Lijkt me wel een 

leuke uitdaging. Al is dat wel weer heel anders 

schrijven. 

Ik ben wel heel benieuwd wie het personage 
‘Graham’ heeft beschreven. (Danielle) 

Melissa: Ik gooide hem op het toneel, maar 

uiteindelijk hebben we evenveel aan Graham 

gewerkt volgens mij. Al is Joris in een bepaald 

hoofdstuk flink met hem de diepte in gedoken. 

Joris: Hahaha, ik denk dat we dat zelf zelfs niet 

eens meer voor 100% weten. We hebben el-

kaars stukken immers telkens herschreven. 

Maar het achtergrondverhaal van Graham, 

komt bij mij vandaan inderdaad. 

Komt er nog een vervolg? (Vera)  

Melissa: Bij onze volgende thriller kom je be-

kenden tegen, maar het wordt niet echt hele-

maal een vervolg. 

Alex: bekenden? 

Joris: jup. Ik ga niet te veel verklappen, maar 

wel dat India terugkomt. 

Als jullie nog eens een boek samen met een 
andere auteur mochten schrijven, met wie 
zou je dat dan willen doen? Nu niet voor 
elkaar kiezen hè? (Leontine) 

Melissa: Isa Maron en Karin Hazendonk schu-

wen bepaalde gruwelijkheden ook niet, dus 

daar zou ik een boek mee aandurven! 

Wat vonden de auteurs zelf van deze leesclub? 

Melissa heeft al vaker met dit bijltje gehakt, 

maar Joris....is het ook voor hem voor herha-

ling vatbaar? 

Joris: Dit was mijn eerste ervaring met een 

leesclub en het moet gezegd worden dat ik het 

erg tof vond om deel te nemen. Het was erg 

leuk om te lezen wat de deelnemers van het 

boek vonden, niet alleen van het eindresultaat, 

maar ook van de kaft, de flaptekst, etc. Ook 

was het leuk om de verwachtingen te lezen in 

het onderdeel “voor het lezen”. 

Over het algemeen is Meedogenloos enorm 

goed ontvangen. Dat doet een schrijver goed, 

maar om eerlijk te zijn vond ik juist de kritiek-

punten interessant om te lezen. Uiteraard is er 

geen peil op te trekken, daar waar lezer A punt 

x vreselijk vond en lezer B geweldig, maar er 

kwamen een aantal dingen naar boven waar ik 

het, nu terugkijkend, best wel mee eens was 

en welke we mee gaan nemen naar een vol-

gend boek. Want juist door de vele positieve 

reacties hier, hebben Melissa en ik besloten 

om nog een poging te wagen een boek samen 

te schrijven. Ik wil iedereen, waaronder de 

organisatie, van harte bedanken voor hun 

deelname en inzet. 

Melissa: Ik heb meerdere keren met een lees-

club te maken gehad. Natuurlijk blijft dat span-

nend, want hoe word je boek be(ver)oordeeld? 

Met Meedogenloos was het helemaal span-

nend omdat ik die samen met Joris schreef. 

Over de cover kan ik volgens mij kort zijn: 

goedgekeurd! Superfijn. 

Het is een keihard, meedogenloos verhaal en 

dan kunnen de meningen behoorlijk verdeeld 

zijn. Kritiekpunten begrijp ik. Die nemen we 

mee met ons volgende project. Er was niet veel 

ruimte voor diepgang, het verhaal dendert als 

een halvezool door. Veel actie, reactie. Toch is 

er met plezier (en enige afschuw) gelezen en is 

de leesclub positief. 

Jullie zijn toppers, want meedoen aan een 

leesclub kost echt wel even tijd. Het boek lezen 

misschien niet, maar alles invullen natuurlijk 

wel. Wat een uitgebreide verslagen, fantas-

tisch! Ik blijf het echt heerlijk vinden om tus-

sendoor gedachten, speculaties en meningen 

te lezen. Feitelijk bezie ik mijn (ons) boek door 

de ogen van een ander. Altijd leerzaam. 

Bedankt, lieve lezers! Liefs, Melissa. 

Veel positieve woorden! De leesclub is ten 

einde en Meedogenloos wordt uiteindelijk 

beoordeeld met afgerond 4 sterren! Deelne-

mers, ontzettend bedankt voor jullie inzet en 

enthousiasme! Theo/LetterRijn, nogmaals heel 

hartelijk dank voor de recensie-exemplaren! 

Joris en Melissa, dank jullie wel voor jullie 

input en natuurlijk jullie verhaal! Er wordt 

uitgekeken naar jullie volgende samenwer-

king...Tot de volgende leesclub? 

je daar al bent) gewoon een vrouwendingetje. 

Samen eten voorbereiden en zo, terwijl er 

relaxt wordt geklets. Adempauze zeg maar, 

voor de personages. 

Verder hebben we onze ideetjes via mail en 

per telefoon doorgesproken. Het was echt een 

superleuke ervaring om samen een thriller te 

schrijven! 

Veel lol gehad. Dat is toch prachtig? Zelfs ter-

wijl we zo’n zwaar verhaal schreven!  

Heidi: Hebben jullie nog plannen voor een 

eventuele volgende thriller? 

Melissa: Yes! 

Joris: Bedankt voor je vraag, Heidi. Het was 

inderdaad een erg leuk en leerzaam traject die 

nog soepeler verliep dan ik van tevoren had 

gedacht. En ja, er komt een tweede boek van 

ons. We zijn al aan het plotten. 

Ik vroeg me ook af hoe jullie samen schreven. 
Die vraag werd ooit gesteld aan Pat Breirs 
over Jonkvrouw en hij zei dat hij en de co-
auteur (naam even kwijt) echt samen schrij-
ven, dus samen in een kamer en elke zin sa-
men bespreken. (Alex van Damme) 

Joris: Melissa en ik hadden ieder eigen perso-

nages, waardoor we los van elkaar konden 

schrijven. Het werd pas lastig toen alle perso-

nages bij elkaar kwamen, maar door elkaar 

regelmatig te bellen en te mailen kwamen we 

een heel eind. 

Jullie gebruiken als locatie de Ardennen, hier 
in België. Waarom? En waren jullie je ervan 
bewust dat de voertaal daar Frans is (zegt ze, 
werkende in Brussel waar de voertaal ook 
Frans is). (Alex) 

Melissa: We hadden niet alleen een flink bos 

en afgelegen ruimte nodig, maar ook stromend 

(rivier)water. Dan kom je al snel op de Belgi-

sche Ardennen uit. Qua taal wilden we, om het 

lekker leesbaar te houden, niet te veel andere 

talen gebruiken, alleen een enkele keer Engels 

in verband met India. Inderdaad weet ik dat de 

voertaal Frans is en laat ik van die taal nu wei-

nig kaas hebben gegeten? Haha, een paar 

woordjes en een enkele zin, dan heb je het wel 

gehad. 

Alex: Maar zijn er dan in Nederland geen 
bossen? Bij ons in Vlaanderen verdwijnen ze 
alleen maar en dan moet je naar de Arden-
nen. Ik associeer Nederland toch veel meer 
met open ruimte dan bij ons. 

Melissa: Wij konden in NL zo even niets beden-

ken waar alles aanwezig was wat wij nodig 

hadden. 

Alex: En nog een vraagje: weten jullie veel 
over wapens? 

Melissa: Veel? Nee, als ik info nodig heb in 
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H 
et leven van een kat gaat niet over 

rozen, of beter gezegd niet over 

kattengras. Zeker niet als je naam Vlo 

is en dan kan men (het maffe mens, wie an-

ders) je nog zo mooi Flea genoemd hebben, 

het is en blijft een luizenstreek. Ik was een 

tijdje stil, niet dat ik niks heb meegemaakt 

hoor, maar ja het lijkt me ook niet zo spannend 

om te vertellen dat ik nog steeds speelgoed-

muizen vang, muizen die de vorm hebben van 

een vis, maar die toch stug door het MM muis 

genoemd worden. 

Ook is er geen klap aan om te lezen dat ik nog 

steeds heel errrrrrug dol ben op eten en dat ik 

bijna alles lekker vind, zelfs de haarballen van 

Daantje. Als het maffe mens aan het eten is wil 

ik eigenlijk ook gezellig mee eten, maar dat 

vindt ze uiteraard weer eens niet zo’n goed 

idee van me. Omdat ze het echt niet leuk vond 

dat ik het liefst van haar bord at zette ze me op 

de gang en dat vond ik dan weer enorm over-

dreven en zooooo niet leuk dat ik heeeeeel 

hard ging miauwen, niet dat het hielp hoor. 

Het MM is best wel Oost-Indisch doof wat dat 

betreft. Daarom heb ik maar besloten om me 

te gedragen als het maffe mens aan het eten 

is. Alleen als ik bijna zeker weet dat ze even 

niet kijkt dan duik ik snel op haar bord en soms 

lukt het me om iets te pakken te krijgen, al kan 

ik er nooit lang van genieten. 

Inmiddels kan ik best 

hoog springen trou-

wens, ‘springkonijn’ 

noemt het MM me. 

Echt stom, want ik 

ben helemaal geen 

konijn. Ze moet abso-

luut terug naar school 

hoor, want ze heeft 

vast zitten slapen bij 

biologie. Een konijn 

heeft lange oren en 

een kleine staart, nou en ik heb toevallig een 

hele mooie lange staart en hele beschaafde 

oren. Waar ik dan niet mee wil luisteren vol-

gens het maffe mens, ha nou ik doe maar alsof 

hoor, want natuurlijk hoor ik het MM wel, 

maar er is toch geen lol aan als ik alajd maar 

braaf doe wat ze zegt \  Trouwens ik kan eigen-

lijk gewoon alles doen waar ik zin in heb, want 

ze vindt me toch wel lief. 

Als binnenkat maak ik niet zo heel veel span-

nends mee, verder dan in de wasmand zitten 

of een beetje in de plant hangen kom ik niet. 

De vogels die ik buiten zie vliegen daar kan ik 

hooguit naar mekkeren, maar ze echt pakken 

kan ik helaas niet. Nou heeft het maffe mens 

weer iets nieuws bedacht, ze heeft iets op het 

raam geplakt en nou kan ik niet meer heel erg 

makkelijk naar buiten kijken. Ik moet of heel 

laag gluren of op de rugleuning van de lounge 

chair gaan zitten zodat ik er bovenuit kan kij-

ken. Best jammer want ik zat altijd op de uitkijk 

zo tegen de tijd dat het MM thuis kwam uit 

haar werk, dan kon ik nog net op tijd doen 

alsof ik sliep als ze de kamer binnenkwam...tsja 

nu lukt dat dus niet meer. 

Wat ik heel erg leuk vind om te doen is me 

verstoppen, dan kan het MM me niet vinden 

en dan gaat ze overal zoeken, dat ik gewoon 

boven op de kast in de mand lig ziet ze dan 

niet, de blinde vink. Pas als ze echt niet meer 

snapt waar ik ben dan til ik mijn koppie maar 

eens op en kijk ik over de rand. Kiekeboe. Soms 

denk ik weleens dat ze stiekem best wel weet 

dat ik bovenop de kast lig, maar helemaal 

zeker weten doe ik het niet, dus ik blijf me 

gewoon lekker verstoppen. 

Tot de volgende keer!! 

Kopje van het springkonijn 

COLUMN: HET SPRINGKONIJN 

L 
odewijk nam even een adempauze. Met 

de palm van zijn linkerhand veegde hij 

de bloedspetters van zijn gezicht, pakte 

het cadeau met zijn naam erop vanonder de 

kerstboom en ging hijgend op de bank zitten. 

Hij dacht dat het deze keer makkelijker zou 

gaan. Met zijn plakkerige vingers scheurde hij 

het papier aan stukken. Ze hadden zich verzet, 

hij nam het ze deze keer niet eens kwalijk. 

   ‘Ach, kijk nou. Deodorant en een kaartje; 

Fijne kerst van Harry en Mathilde. Kom op, 

Harry. Dat had beter gekund,’ zei hij en keek 

naar Harry, die aan de eettafel zat. 

   Harry zei iets onverstaanbaars. 

   Lodewijk stond weer op en plaatste de met 

bloed besmeurde kerstkaart op de schoor-

steenmantel naast de andere wenskaarten. Hij 

raapte een stoel op, ging naast Harry aan tafel 

zitten, pakte een overgebleven glas rode wijn 

en nam er een flinke slok van. 

   Harry keek hem met wijd opengesperde ogen 

aan en snoof hard toen Lodewijk zijn arm om 

hem heen sloeg. ‘Mooi uitzicht?’ fluisterde 

Lodewijk in zijn oor. 

   De tape om zijn mond voorkwam dat Harry 

kon reageren. Met tranen in zijn ogen keek hij 

naar Mathilde. Het levenloze lichaam zat op de 

stoel naast hem. Wat voor het diner nog zijn 

vrouw was, was nu nauwelijks herkenbaar als 

mens. Harry bewoog wild op zijn stoel en pro-

beerde zich los te wringen. Het touw sneed 

nog dieper in zijn polsen en enkels, hij kermde 

van de pijn. 

   ‘Wat is er, buurman? Zit het touw te strak?’ 

Lodewijk stond op en pakte zijn bijl. Deze keer 

zou er niemand ontsnappen. 

‘Wat leuk, een uitnodiging van de buurman.’ 

Mathilde toonde het kaartje aan Harry, die zijn 

aandacht meer bij zijn smartphone had. 

   ‘Kerstdiner bij de buurman. Moet dat echt? 

We wonen hier nu bijna een jaar en ik heb die 

vent nog nooit gesproken. De gordijnen zitten 

altijd dicht, het is alsof hij niemand wil zien.’ 

Harry wreef verder met zijn duim over het 

schermpje. 

   ‘Nou ja, het is toch aardig. Leren we de man 

wat beter kennen. Mopperkont.’ 

   Mathilde had Lodewijk een keer gesproken, 

toen ze drie maanden in hun nieuwe huis 

woonden. Tijdens de middagwandeling liep ze 

met de hond langs het hek en zag ze de buur-

man in de tuin spitten. 

   ‘Druk in de weer, buurman?’ 

   ‘Ja, ja. Altijd even ontspannen na een hapje 

eten. Hoe bevalt het nieuwe huis?’ 

   ‘Prima, hoor. We hoefden gelukkig niet veel 

te doen, fijn dat alles al gestoffeerd en gemeu-

bileerd was.’ 

   ‘Merel en Harm waren nette mensen, inder-

daad. Net als de buren van verderop. Vrolijk 

Pasen nog, hé.’ Lodewijk stak zijn schop in de 

aarde en verstrooide het over een vers bedekt 

gat. 

   ‘Jullie ook.’ Mathilde zwaaide naar Lodewijk 

en naar de vrouw die voor het raam stond te 

zwaaien. Lodewijk liet de schop vallen en wan-

delde rustig terug naar het huis. 

Maaike raapte de post op van de deurmat. 

   ‘Kijk, Hendrik. Een kaartje van de buurman 

van twee huizen verder. Of we bij hem willen 

komen brunchen op eerste paasdag.’ 

Alexander Roessen 
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in de serie. In de eerste twee seizoenen werkt 

ze samen met Martin Rohde, een inspecteur 

uit Denemarken. In het derde seizoen speelt 

Martin geen rol meer, maar werkt Saga samen 

met Henrik Sabroe. Ook deze personages ver-

vullen een behoorlijk grote rol, hun privélevens 

worden vrij uitgebreid weergegeven. 

Alle drie de seizoenen hebben heel veel ver-

schillende verhaallijnen, hierdoor blijven de 

afleveringen verrassend en spannend. Elke 

aflevering herbergt weer nieuwe personages 

en gebeurtenissen. Af en toe zorgt dit ook wel 

voor wat verwarring, zeker als het even gele-

den is dat je een aflevering gekeken hebt. 

Maar door al deze verhaallijnen blijven de 

seizoenen interessant om te kijken, iedere keer 

wanneer je denkt te weten hoe het gaat, wordt 

het verhaal weer geheel de andere kant opge-

stuurd. Dit zorgt ervoor dat elk seizoen weer 

spannend is tot het eind en doet uitkijken naar 

het volgende seizoen. 

Seizoen 4 

Een vrouw is gestenigd op Peberholm, een 

Deens eilandje bij de Sontbrug. Het slachtoffer 

is Margrethe Thormod, directeur van een mi-

gratiebureau in Kopenhagen, die recent was 

verwikkeld in een deportatieschandaal. Samen 

met zijn Deense collega Jonas Mandrup begint 

rechercheur Henrik Sabroe een onderzoek naar 

de lugubere moord. 

Na het zien van de eerste drie seizoenen van 

deze serie, moest uiteraard ook het vierde 

seizoen eraan geloven. Met angst en beven, 

want het is ook gelijk het laatste seizoen jam-

mer genoeg. Net als in de voorgaande drie 

seizoenen blijft Saga een mysterieuze vrouw, 

niet te peilen met de meest verrassende ge-

dachten en keuzes. Daarmee blijft ze een ge-

weldig personage, juist door die onvoorspel-

baarheid en de onverwachte reacties brengt zij 

een hoop humor, maar ook spanning in de 

serie. Zeker nu ze in de gevangenis zit te wach-

ten op de uitspraak van haar veroordeling voor 

de dood van haar moeder. Saga heeft het zeker 

niet makkelijk in de gevangenis met haar neu-

roses en vaste stramien. 

Ondertussen krijgt Henrik een pittige zaak op 

zijn bord in Denemarken, naast het proberen 

te vinden van bewijs van de onschuld van Saga. 

Mooi is om te zien hoe de persoonlijke relatie 

tussen Saga en Henrik alleen maar sterker lijkt 

te worden. Ze zijn perfect op elkaar ingespeeld 

en hebben werkelijk alles voor elkaar over. 

Ook het vierde seizoen heeft, ondanks dat het 

twee afleveringen minder telt dan voorgaande 

seizoenen, een verscheidenheid aan verhaallij-

nen. Waar in het begin van het seizoen nog 

veel onduidelijk is en de verhaallijnen geen 

raakvlakken lijken te hebben, wordt tijdens het 

eind van het seizoen steeds duidelijker hoe 

alles in elkaar verweven zit. Waar je eerst 

steeds een andere richting wordt opgestuurd, 

raak je later helemaal in de ban van de gruwe-

lijke ontwikkelingen. 

The Bridge is een lekkere Scandinavische cri-

meserie, de setting waar gefilmd wordt wisselt 

regelmatig, waarbij het politiebureau in Kopen-

hagen een vaste locatie is. Daarnaast wordt 

regelmatig geswitched tussen Kopenhagen 

(Denemarken) en Malmö (Zweden). De Øres-

undbrug tussen Denemarken en Zweden speelt 

een grote rol in de serie. Er gaat geen afleve-

ring voorbij zonder dat de brug overgestoken 

moet worden. De serie dankt zijn naam aan 

deze brug. 

Waar seizoen een tot en met drie steeds er-

voor zorgden uit te kunnen kijken naar een 

volgend seizoen, kwam er nu een eind aan 

deze heerlijke spannende serie. De combinatie 

tussen spanning, persoonlijke ontwikkelingen, 

humor en verrassende verhaallijnen zorgen 

ervoor dat je eigenlijk alle afleveringen in één 

keer wilt bekijken. Een top serie met een on-

verwacht slot. Maar wel open genoeg voor 

eventueel een vervolg? Wie weet, wij gaan 

Saga in ieder geval heel erg missen en vinden 

het erg jammer dat het klaar is. 

The Bridge krijgt van ons 4,5 ster uit een maxi-

mum van 5 sterren. Een zeer spannende serie 

met bijzondere personages en de nodige hu-

mor maken het tot een geweldig tijdverdrijf. 

Uniek in zijn soort en verrassend. Een must-see 

voor de Scandi/crimeserie fans! 

Robin & Amanda 

T 
itel: The Bridge (Bron|Broen) 

Naam regisseur: Henrik Georgsson 

Jaar van uitkomst: 2012, 2013, 2015. 

2017 

Belangrijkste acteurs: Sofia Helin Thure Lind-

hardt Dag Malmberg Sarah Boberg Maria Kulle 

Ann Petrén Rafael Pettersson Anna Björk Loui-

se Peterhoff 

Genre: Zweeds-Deense misdaadserie 

Seizoen: 1 t/m 4 

Lumière Crime Series 

Seizoen 1 
Wanneer op de Øresundbrug tussen Zweden 

en Denemarken een lijk gevonden wordt, 

dwingt deze moord de Zweedse en Deense 

politie tot een nauwe samenwerking. Gruwelij-

ke gebeurtenissen blijven elkaar opvolgen… De 

Deense agent Martin Rohde en de Zweedse 

Saga Norén gaan de uitdaging met frisse tegen-

zin aan. 

Seizoen 2 
Een oude olietanker botst op de Øresundbrug 

tussen Zweden en Denemarken. Er blijkt geen 

crew aan boord te zijn, wel enkele Zweedse en 

Deense jongeren, vastgeketend in het vracht-

ruim. Saga Norén krijgt de leiding over het 

onderzoek en neemt contact op met Martin 

Rohde. De geketende jongeren blijken slechts 

het begin van een nieuwe beklijvende race 

tegen de klok om een grote ramp te vermijden. 

Iemand wil de aandacht richten op de milieu-

problematiek en schrikt er niet voor terug om 

voor dat doel veel bloed te laten vloeien. 

Seizoen 3 
Wanneer Malmö wordt opgeschrikt door een 

moord met een Deens slachtoffer, zal Saga 

Norén de handen opnieuw ineen moeten slaan 

met de politie van Kopenhagen. Al gauw wordt 

duidelijk dat de moord tot in de details is uitge-

dacht en dat de moordenaar wilde dat ze het 

lichaam zouden vinden. Het begin van een 

reeks spectaculaire moorden, die steeds per-

soonlijker lijken te worden voor Saga. Zeker 

wanneer ze geconfronteerd wordt met haar 

verleden als haar moeder plotseling voor haar 

deur staat. De zaak komt zo dichtbij dat de 

vraag rijst of Saga het onderzoek nog wel kan 

blijven leiden. 

Onze mening 
Bij het starten met kijken naar deze serie is het 

eerste wat je je afvraagt: waar heeft Saga last 

van? Waarom reageert ze zo? Hoe kan ze wer-

ken als inspecteur op deze manier? Gaande-

weg wordt duidelijk dat zij het syndroom van 

Asperger heeft. Hierdoor heeft zij veel moeite 

met contactleggen met mensen. Ze begrijpt 

ook niet wat “normaal’ contact met mensen 

inhoud. Daarnaast zegt ze wat ze denkt, waar-

door ze heel onbevangen overkomt. Hierdoor 

ontstaan regelmatig zeer hilarische situaties en 

gesprekken. Eenmaal een aantal afleveringen 

verder ben je gewend aan haar grillen en uit-

barstingen en zijn ze een zeer leuke aanvulling 

PAGINA 14 THRILLERS  & MORE  MAGAZINE JAARGAN G 1 E DITIE N O. 4  

THRILLERS & MORE AT THE MOVIES 



PAGINA 15 THRILLERS  & MORE  MAGAZINE JAARGAN G 1 E DITIE N O. 4  

ONLINE YOUNG ADULT RECENCIES 

Het vervloekte kind 

T 
itel: Monsterboek 

Auteur: Alice Hoogstad 

Uitgeverij: Lemniscaat 

Publicatiedatum: maart 2014 

Aantal blz: 26 

Cover 
Dit boek trok mijn aandacht in de kunstfolder 

van Lemniscaat. Een prachtige zwart-wit teke-

ning met een oranje dino. De titel in multicolor 

met de naam van de auteur eronder. 

Auteur 
Alice Hoogstad is geboren op 3 oktober 1957 

in Rhoon, Zuid-Holland. Na de middelbare 

school studeerde ze grafiek en schilderen aan 

de Academie voor Beeldende kunsten in Rot-

terdam, de huidige Willem de Kooning Acade-

mie. Ze heeft les gehad van o.a. Klaas Gubbels 

en Gijs Voskuijl. Alice Hoogstad illustreert sinds 

1987 voornamelijk kinderboeken. Ze maakte 

o.a. werk voor de boeken van Ceciel de Bie, 

Guus Kuijer, Hans Kuyper, Rindert Kromhout 

en Tjibbe Veldkamp. Voor de Kinderboeken-

week in 2001 maakte zij het affiche. 

Inmiddels maakt Alice ook haar eigen prenten-

boeken. Voor Monsterboek won ze het Gouden 

Penseel 2015. Van dit prentenboek werd een 

installatie ontworpen voor het kindermuseum 

Villa Zebra in Rotterdam. Samen met illustrato-

ren Philip Hopman en Alex de Wolf maakte 

Alice wandschilderingen in het Wilhelmina 

Kinderziekenhuis in Utrecht. Alice Hoogstad 

woont en werkt in het groene Waterland ten 

noorden van Amsterdam. 

Achterflap 

In dit tekstloze prentenboek duiken overal 

monsters in de prachtigste kleuren op. En de 

mensen in het zwart-witte stadje houden nog 

wel zo van rust en orde! Heeft het meisje met 

haar krijtjes er misschien iets mee te maken? 

Mijn mening 

Ik heb een zwak voor kinderboeken, en vooral 

voor mooie prentenboeken. Gelukkig is mijn 

zoontje Roan ook dol op lezen. Elke avond 

wordt er voorgelezen uit één van de vele boe-

ken die we al hebben verzameld. Samen gin-

gen we op onderzoek uit in het monsterboek. 

Roan vond het maar raar: een boek zonder 

woorden. “Is dat wel leuk mama?” vroeg hij. 

Toen ik hem vertelde dat we dan zelf een ver-

haal konden verzinnen, was zijn interesse 

gewekt. 

Het boek vertelt dus een verhaal zonder woor-

den. Een meisje met krijtjes tekent monsters 

op straat en op muren, zelfs die van de kerk. 

“Mag dat wel mama?” Op elke bladzijde zien 

we de weg die het meisje aflegt met haar krijt-

jes en op elke bladzijde komt er een monster 

tot leven. Als de monsters zelf gaan kleuren 

met de krijtjes, zijn de mensen in het stadje 

niet blij. Gelukkig spoelt de regen de kleurtjes 

weer weg en kunnen we opnieuw beginnen. 

Er is zoveel te zien op de bladzijden dat Roan 

en ik al snel een half uur aan het “lezen” zijn. 

Roan stelt vragen, ik stel vragen, we zoeken 

details op de pagina’s. We hebben plezier 

beleefd aan het boek. En met een sip gezicht 

wordt gevraagd of hij het boek nu weer terug 

moet geven? Want eigenlijk wilde hij het nog 

wel eens lezen. De volgende ochtend was Roan 

al wakker en aan het lezen. In het monster-

boek! 

Het is een erg leuk boek voor 4-6 jarigen. Roan 

en ik geven dit boek 4 sterren! 

Leontine 

THRILLERS & MORE KIDSCORNER 

Pijn Drakendal Lege kamers 



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,  

Heidi de Jonge-Rutgers en Ann Koenzen. 

Bezoek ons op 

www.thrillersandmore.com 

VERWACHT IN MEI 


