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B

ianca las Een omweg naar
geluk van Kate Paris. Een
heerlijke feelgood roman die
wordt uitgegeven door Tinteling
Romance. Wie is de vrouw dit
fijne boek geschreven heeft?
Waarom schrijf je onder een
pseudoniem? En wie is Kate
Paris dan eigenlijk echt?
Wie is Kate Paris echt? Dat ben ik
ook nog steeds aan het
ontdekken. In elk geval is Kate
een stukje van Rian Sevenhuijsen,
want zo heet ik in het dagelijks
leven. Alleen vond ik het prettiger
om mijn feelgood verhalen met
een stukje erotiek erin onder een
andere naam te publiceren. Kate
is een van de andere namen die
mijn ouders voor me hadden
klaarliggen en Parijs heeft mijn
hart gestolen. Je mag me ’s
nachts altijd wakker maken om
me daar mee naartoe te nemen
(maar nu geef ik geloof ik al
antwoord op je laatste vraag).
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Je feelgood romans draaien
vooral om wijn, wat is jouw
affiniteit met wijn? En drink je
dan zelf liever witte of rode wijn,
of gaat je voorkeur uit naar
rosé?
Mijn nieuwe roman is inderdaad
deel twee in de sommelier serie.
Je kunt dit verhaal los lezen, maar

samen met mijn debuut ‘Een
ondertoon van liefde’ vormt het
een mooi geheel. Er komt
trouwens ook nog een derde
deel, eind volgend jaar. Ik drink
zelf het liefst een droge, witte
wijn en laat me graag verrassen
door vrienden met kennis van
zaken, of door mijn ouders, die er
ook aardig wat vanaf weten. Wijn
staat voor mij voor gezelligheid.
In mijn eentje zal ik niet zo snel
een glas nemen, maar als we
vrienden te eten hebben, of als ik
met mijn man ’s avonds op de
bank kruip om hem een stukje
van een van mijn verhalen-inwording voor te lezen, dan mag
een glas niet ontbreken.
Buiten wijn is er ook best veel
aandacht voor lekker eten, heb
je dit bewust gedaan?
Dat was niet direct een bewuste
keuze. Maar goede wijn en lekker
eten gaan natuurlijk erg goed
samen, dus op een gegeven
moment vroeg het verhaal erom.
In de afgelopen maanden heb ik
enorm veel bijgeleerd over welke
smaken en geuren de beste
combinaties opleveren.
Wat is jouw lievelingsgerecht?
En maak je dat dan zelf klaar of
ga je liever naar een restaurant?
Dat is moeilijk. Ik kan enorm
genieten van een bord spaghetti
met zelfgemaakte pesto (die vind
je ook terug in mijn roman) en die
maak ik ook graag zelf (met
tiramisu als toetje). Maar ik eet
ook graag vis. Toen we nog in
Stavanger (Noorwegen)
woonden, heb ik een paar keer
bij een geweldig visrestaurant
aan de kade mogen eten en als ik
daaraan terugdenk, wil ik het
liefst morgen weer.
Kook je graag?
Heel graag. Voor mij is koken
pure ontspanning, ook als dat
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voor een grote groep vrienden is.
Mijn man Bram heeft dat ook en
we hebben aan het begin van
onze relatie echt wel eens
moeten loten wie het avondeten
mocht verzorgen. Nu ligt het er
een beetje aan waar wij en de
kinderen zin in hebben. Ik zorg
voor de Italiaanse en Franse
keuken, Bram voor de Oosterse.
Maar we staan niet meer elke
dag uitgebreid te koken hoor,
daar is allang geen tijd meer voor.
Bij het verschijnen van deel 1,
Een ondertoon van liefde, werd
al bekend dat het een trilogie
zou worden, had je toen de
verhalen voor deel twee en drie
al in je hoofd zitten?
Toen ik net begon met schrijven
dacht ik dat het verhaal van Ivy
en Alexander een standalone zou
zijn, maar al snel werd duidelijk
dat Olivier ook zijn eigen verhaal
had. Aan het einde van ‘Een
ondertoon van liefde’ sleepte hij
me gewoon mee naar het
restaurant van zijn ouders in Aix
en Provence. Line kwam ik tijdens
een kort bezoek aan Kopenhagen
eind 2017 tegen. Ik was daar
twee dagen en het leek alsof ze
met me mee op reis was. Waar ik
ook naartoe ging, steeds kwam er
een stukje van haar verhaal in
mijn hoofd. Op een gegeven
(Vervolg op pagina 2)
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moment moest ik het wel op gaan schrijven en
het nam een wending die ik echt niet voor
mogelijk had gehouden.
Wat is je favoriete schrijfplek, en welke
randvoorwaarden heb je verder nog nodig om
lekker te kunnen schrijven?
Ik schrijf eigenlijk overal. Soms zelfs in de auto,
op mijn mobieltje. Toch zit ik het liefst aan onze
tafel van gerecycled hout. Kop koffie erbij en
een stuk pure chocolade en dan kan ik aan de
slag. En ’s avonds een glas wijn natuurlijk. De
laatste tijd schrijf ik vaak met muziek om in de
goede stemming te komen, maar er zijn ook
periodes dat ik het liefst in totale stilte werk.
Daarom schrijf ik denk ik ook zo graag ’s
avonds, dan slaapt de wereld om me heen en
heb ik alle ruimte om de verhalen die in mijn
hoofd zitten in mijn computer te krijgen.
Hoe verloopt jouw schrijfproces? Begin je
gewoon en zie je wel waar je uitkomt, of heb
je alles al in je hoofd bedacht en schrijf je het
dan op?
Ik vind het heel fijn als ik van tevoren mijn
belangrijkste scènes en plotwendingen op
papier heb staan. Een keer heb ik zonder
‘outline’ gewerkt en toen schreef ik zo lekker
aan een verhaallijn die helemaal niet zoveel
aandacht nodig had, dat ik een paar duizend
woorden kon schrappen. Nu volg ik mijn vooraf
gecreëerde rode draad, dat werkt voor mij het
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beste. En het laat nog steeds ruimte voor
verrassingen. Personages die ineens opduiken
en soms met een paar pennenstreken een heel
eigen inbreng hebben.
Je boeken bevatten erotische scenes op maat,
zijn deze lastig te schrijven?
Klinkt het raar als ik ‘nee’ zeg? Voordat ik mijn
eerste erotische scène schreef, had ik er bewust
een aantal van verschillende schrijvers gelezen
om te ontdekken wat ik mooi en prettig vond en
wat me juist afstootte. Natuurlijk was het toen
nog wel een uitdaging om zelf zoiets op papier
te zetten, maar door in de huid van mijn
karakters te kruipen, lukte dat uiteindelijk toch.
Ik krijg regelmatig de vraag of ik het dan ook zelf
uitgeprobeerd heb, en ja, in gedachten dus wel.
Wie is jouw favoriete auteur? En lees je zelf
veel?
Ik lees graag, maar
lang niet zoveel als ik
zou willen. Mijn
boekenkast puilt uit
van de nog te lezen
boeken, van feelgood
tot fantasy. En er
komen er steeds
meer bij. Soms moet
ik mezelf echt een
koopverbod geven,
maar er komt zoveel
moois uit. Ook
boeken over het
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schrijven van boeken lees ik graag, vooral als ik
een nieuw verhaal in mijn hoofd heb. Gelukkig
vindt mijn man het niet zo erg dat er in elke
ruimte in ons huis boeken of magazines liggen.
Lucinda Riley is een van mijn favorieten, samen
met Colleen Hoover. En ik heb net een
prachtige roman gelezen van Jill Santopolo ‘Het
licht dat we verloren’. Ik ben reuze benieuwd
naar haar volgende boek. Ook van Sarah J.
Maas heb ik veel gelezen, net als van Tahereh
Mafi. Een boek is echt het beste cadeautje dat
je me kunt geven.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Schrijven, lezen, met mijn man en kinderen
nieuwe steden en landen ontdekken, wijn
drinken met goede vrienden, over boeken
praten met goede vrienden, beeldhouwen (dat
doe ik helaas veel te weinig), romantische films
kijken (en daar moet echt af en toe een
Nederlandse tussen zitten), fotograferen en
klimmen (in de bergen of op een klimmuur).
En als laatste vraag: Waar kunnen we je ’s
nachts voor wakker maken?
Die vraag heb ik per ongeluk al eerder
beantwoord. Je mag me wakker maken om op
reis te gaan. Niets is leuker dan op een nieuwe
plek wakker te worden en dan op ontdekking
te gaan. Bovendien levert dat bijna altijd
nieuwe verhalen op.

SPIEGELBEELD
krijgen op een vraag: is haar vermiste broer in de
greep gekomen van een drugskartel?

COLUMN | SORAYA VINK

D

e realiteit is dat mensen zich soms anders
voor doen dan wie ze werkelijk zijn. Je
hebt vast zelf weleens in de kroeg een andere
naam gebruikt om van die flirt af te komen met
wie je liever niet naar huis ging. Het is
onschuldig, later heb je erom gelachen met
vrienden die je vaak nog herinneren aan de
‘stunt’ die je uithaalde.
We dragen allemaal weleens een masker om
beter uit de verf te komen. Je liegt tegen je
werkgever dat die extra taak er best wel bij kan
op je to do-lijst of tegen een vriendin dat je je
het allemaal wel redt. Het zijn manoeuvres
waardoor je jezelf beter presenteert, dat
uitkomsten in jouw voordeel kunnen werken.
Wat dacht je toen je ’s avonds in de spiegel keek
en de gebeurtenissen van die dag overdacht?
Dat je het goed gedaan had?
Stel je voor dat je in de spiegel kijkt en jezelf
niet meer herkent. Je zet een streep door je
identiteit om vanaf dat moment als een ander
door het leven te gaan. Het is geen leugentje
om bestwil maar een kwestie van leven of dood
geworden. Zou jij alles opgeven, je leven
achterlaten en beschouwen als een gesloten

boek, zodat een nieuwe start een kans op
vergelding is? Wees eerlijk, wat zou jou
tegenhouden om die sprong naar het onbekende
te wagen?

Tijdens het schrijven van Persona werd ik zo ook
een ander persoon en moest ik hard mijn best
doen om niet weg te glijden in een andere
wereld. Een leven waarin onzekerheid je gek kan
maken, maar je doorzettingsvermogen je die
extra kick geeft als het nodig is. Een milieu waarin
Je maakt de keuze voor een nieuw begin. Vanaf
dat moment heb je geen thuis meer. Reis je nooit je moet vechten om te overleven. Elvira Selas is
inmiddels onderdeel van mij geworden en zodra
met een vast vervoersmiddel. Je kunt niet
vermeld staan op social media accounts, want je ik weer achter mijn laptop kruip, laat ze zichzelf
weer zien. Nu mijn debuutthriller in de winkel
bestaat niet meer. Je leeft volgens een code die
ligt, heb jij ook de kans om kennis met haar te
alleen jij snapt. Met je vingertoppen volg je de
maken. Durf je het aan?
lijnen van je gezicht om jezelf ervan te
verzekeren dat jij het écht bent ook al staat er
een andere naam in je paspoort.
Maak kennis met Elvira Selas,
een vrouw voor wie haar
carrière al uitgetekend was door
haar ijzersterke reputatie als
rechercheur bij de afdeling
Zware Criminaliteit. Haar
middel; het wetboek van
strafrecht. Tot haar geloof in de
wet ernstig aan het wankelen
wordt gebracht. Ze daalt als
infiltrant af naar de
onderwereld om antwoord te
Foto:Pixabay
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MOORDWIJVEN SCHRIJVEN
EERLIJKHEID DUURT HET LANGST? - MARLEN VISSER

E

erlijkheid duurt het langst is de grootste leugen die
er bestaat.

Als je aan iemand vraagt wat hij of zij het belangrijkste
vindt in een relatie of in een vriendschap, dan is
eerlijkheid het meest gegeven antwoord. Maar is dat
wel een eerlijk antwoord?
Laten we de proef op de som nemen.
Situatie 1:
Je onlangs gescheiden, vrouwelijke collega toont vol
trots de tattoo die ze heeft laten zetten om de nieuwe
fase in haar leven te vereeuwigen: een hertengewei op
haar onderrug. Terwijl ze de dieper liggende betekenis
van de nog dieper liggende inkt verklaart, worden haar
ogen een beetje nat. Zeg je dan: ‘Ik vind het persoonlijk
een beetje sneu als vrouwen van een zekere leeftijd
een tattoo nemen. Bovendien vind ik de keuze qua
plaatje en locatie nogal obvious’ (jouw oprechte
mening). Of mompel je: ‘Bijzonder, ik snap dat dit voor
jou een waardevolle toevoeging aan jouw lichaam is.’
Eerlijkheid duurt in dit geval niet het langst, want je
moet misschien nog jaren samen een kantoor delen.
Situatie 2:
Je partner heeft het de laatste tijd iets te vaak over die
nieuwe, vrouwelijke collega, die volgens hem zo gek is
als een deur. Als jij vraagt of ‘de deur’ ook nog een
lekker ding is, dan zit je niet te wachten op zijn
oprechte antwoord: ‘Hoe raad je het? Ik hou zielsveel
van jou, maar als wij seks hebben, sorry, maar dan heb
ik soms haar killerbody even op mijn netvlies.’
Situatie 3:
Je schoonmoeder heeft voor jullie gekookt. Jullie band
is nooit intens geweest, maar sinds het overlijden van
haar man ga je iets vaker mee op familiebezoek. Met
een dankbare blik in haar ogen vertelt ze dat ze jou als
haar dochter beschouwt en vraagt direct daarna wat je
van haar gebraden kip met broccoli vindt. Zeg je dan:
‘Ik vind de kip weinig smaakvol en die doorgekookte
groente bezorgt me kokhalsneigingen’? Of knik je en

zeg je dat je het waardeert dat ze zo haar best heeft
gedaan (terwijl zelfs dat een leugentje om bestwil is,
want je had liever gehad dat ze helemaal niet had
gekookt en dat jij thuis met je bord op schoot naar First
Dates zat te kijken).
Bij het schrijven van een boek of verhaal speel je ook
met de waarheid. Een leugentje om bestwil kan grotere
gevolgen hebben dan een eerlijk antwoord. En: bestaat
de waarheid eigenlijk wel? Als er iets niet waar is, is het
de waarheid. Iedereen heeft er zijn eigen versie van:
We don’t see things as they are, we see them as we
are. Misschien dat ik juist daarom tijdens mijn studie
het vak ‘Recht’ wel zo boeiend vond. De zuivere
benadering van een situatie, het op zoek gaan naar
feiten, ontdaan van stoorzenders als emoties, beleving
en persoonlijke voorkeuren, ik vind dat een fijne,
overzichtelijke manier van kijken en probeer dat in het
‘echte leven’ zoveel mogelijk toe te passen. Maar in
mijn boeken en verhalen speel ik graag met de
waarheid en laat ik de lezer meekijken via de gekleurde
bril van mijn personages. Waardoor een verhaal gaat
schuren en op den duur volledig escaleert.
Of, zoals Simon Carmiggelt zei: ‘Ik lieg de waarheid.’
Net het ‘echte leven’.

Marlen Visser (1968) is auteur, schrijfcoach en manager
bedrijfsvoering. Ze studeerde commerciële economie aan de Haagse
Hogeschool. In het dagelijks leven combineert zij haar baan op het
hoofdkantoor van een kinderopvangorganisatie met het schrijven van
boeken en verhalen. Daarnaast geeft zij op verzoek workshops creatief
schrijven en organiseert zij twee keer per jaar een schrijfweek in Italië
en op een zeilschip op de Waddenzee.
Marlen is auteur van de thrillers Stem! (genomineerd voor de
Schaduwprijs) en Meesterdeal. Voor Storytel schreef zij de luisterserie
Latte Macchiato. Nu werkt zij aan haar derde thriller die in 2019 bij
Prometheus verschijnt.
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.
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INTERVIEW
SORAYA VINK

I

n oktober was Persona van Soraya Vink het
debuut van de maand bij Thrillers & More.
Soraya kennen we wel van Hebban, zij interviewt
zelf nogal eens auteurs, maar nu is het de beurt
aan haar zelf: wie is Soraya Vink en hoe kwam
Persona tot stand?
Wie is Soraya Vink? Welke woorden zijn op jou
van toepassing?
Goede vraag om een interview mee te starten! Ik
laat mijn personage Elvira Selas er ook al over
nadenken tijdens een gesprek met haar
psycholoog. Ik zou mezelf beschrijven als
‘nieuwsgierig’, een ‘doorzetter’, soms wel een
‘dromer’ maar ik geniet ook van alles wat op mijn
pad komt.
Waar komt je interesse voor Spanje vandaan?
Heb je Spaanse roots?
In de bovenbouw van de middelbare school ben
ik door mijn lerares Spaans, Mercedes,
enthousiast gemaakt voor Spaanse cultuur. De
verhalen over haar vaderland en de vrolijke
manier waarop ze haar lessen gaf, zorgden
ervoor dat ik meer wilde weten. Op het moment
dat het tijd was om mijn studiekeuze te maken,
besloot ik naar een open dag bij de Universiteit
Utrecht te gaan voor de opleiding Spaanse Taal
en Cultuur. Dat was een match en daarna
doorliep ik de bacheloropleiding en een
aansluitende masteropleiding waarin ik mij heb
gespecialiseerd in educatie en communicatie.
Mijn naam kan weleens voor een prettige
verwarring zorgen, en misschien draagt het feit
dat ik donker haar heb er ook wel bij dat ik van
Spaanse afkomst zou kunnen zijn. Er is geen land
waar ik liever mijn tijd doorbreng als in Spanje en
eenmaal daar voel ik me er ook echt thuis. Maar
Spaanse roots heb ik dus niet.
Hoe ben je gekomen tot het schrijven van dit
boek? Wanneer was voor jou het moment daar
dat je zoiets had ‘dit ga ik opschrijven’?
Infiltranten hebben altijd mijn interesse gehad;
ze zijn een essentieel onderdeel van een
onderzoek doordat ze informatie aanleveren of
ervoor zorgen dat een onderhandeling een

bepaalde richting opgaat. Een fenomeen dat naast
ons kan afspelen zonder dat we er weet van
hebben en dat trok mijn aandacht. Ik ben
geleidelijk aan begonnen met het doen van
research en schreef in mijn vrije tijd losse scènes
om te zien hoe de verschillende personen zich
door een verhaal zouden kunnen bewegen. Ik
vond het belangrijk om ze goed te leren kennen
dus ik werkte eerst hun profielen uit. Toen ik een
synopsis had waarin de meest belangrijke
elementen samenkwamen, ben ik werkelijk
begonnen met het schrijven van een boek;
puzzelen waar de plotwendingen kwamen maar
ook was het een test om te kijken of de
personages klaar waren om een marathon van
circa 100.000 woorden uit te lopen en niet in een
sprint van hooguit 5.000 woorden in een
kortverhaal te eindigen.
Wat maakt Danny Vera voor jou zo’n speciale
zanger? Welke zanger of groep vind je nog meer
fantastisch?
Voor Persona heb ik twee songteksten van het
album The Outsider van Danny Vera gebruikt
omdat ze beschouwd kunnen worden als een
soundtrack voor mijn hoofdpersonage Elvira.
Muziek is voor mij verbonden aan emotie; je kunt
geraakt worden door de tekst die in samenspel
met een melodie een belevenis wordt. Danny
Vera is voor mij het voorbeeld van een artiest die
het lukt om mij mee te nemen in zo’n belevenis;
hij schrijft zijn eigen teksten, is een fantastische
zanger en speelt zo goed gitaar.
Muziek is vaak verbonden aan mijn
gemoedstoestand, dus luister ik bijvoorbeeld ook
naar Kensington, Coldplay, John Mayer, Kings of
Leon of The Golden Earring. Maar ik kan mezelf
ook verliezen in blues, rock of flamenco muziek.
Is schrijven iets wat je altijd al hebt willen doen?
Wat doe je, en laat je, om tijd te maken om te
schrijven?
In mijn werk als thrillerredacteur en recensent bij
Hebban.nl schrijf ik elke dag, dus was het toch nog
een omschakeling toen ik besloot een boek te
gaan schrijven. Het ritme vinden om te schrijven
naast een fulltimebaan waarin ik altijd met
woorden, zinnen en teksten bezig ben. Ik heb
Persona geschreven tijdens alle vrije uren die ik
tot mijn beschikking had, wat vaak betekende dat
ik mij in het weekend ‘opsloot’ om mijn deadlines
te halen. Dan was ik ook volledig in die wereld en
kon ik mij uren verdiepen in het verhaal zonder
dat er een telefoontje of mailtje mij uit mijn
concentratie kon halen.
Kun je je makkelijk afsluiten van een verhaal op
momenten dat je niet schrijft of is het iets wat in
je hoofd blijft rondspoken?
Het is soms best moeilijk om in het ‘echte’ leven
terug te keren, vooral toen het manuscript in een
vergevorderde staat was heb ik daar moeite mee
gehad. In feite liep ik met de personages mee,
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gooide ik ze in situaties die gevolgen hadden
voor hun toekomst of zocht ik mijn eigen
angsten op. Om dan met een vingerknip in de
realiteit terug te keren, is soms confronterend.
En tegelijkertijd kon ik op de meest vreemde
momenten een inval krijgen hoe ik een scène
kon verbeteren of iets kon oplossen. Als een
verhaal eenmaal bezit van mij heeft genomen,
dan laat het mij ook niet meer los. Ze zeggen
dat je droomt om bepaalde indrukken te
verwerken en dat herkende ik wel toen ik heel
intensief met Persona bezig was; ik was in mijn
slaap veel bezig met het verhaal doordat ik
erover droomde.
Hoe heb je research gedaan met betrekking
tot het verhaal? Heb je überhaupt veel
research moeten doen voor dit boek?
De research fase was een ware beleving voor
mij en vond ik ontzettend leuk. Ik heb veel
onderzoek gedaan rond de wereld van
infiltranten, omdat het een belangrijk deel van
het verhaal omvat. Daarnaast begon ik met
trainingen op de schietbaan. Er komen
vuurwapens voor in het boek, daarom wilde ik
zelf ervaren hoe het voelt om een pistool te
gebruiken, hoe het werkt en welke technieken
erbij komen kijken om een goed schot te
hebben. Dat beviel me zo goed dat ik nu bijna
drie jaar lid ben van een schietvereniging en
vrijwel wekelijks op de schietbaan sta om te
trainen. Omdat Spanje een setting is in het
verhaal heb ik verschillende plekken bezocht
omdat ik bepaalde dingen met eigen ogen
wilde zien.
Ben je een planner of begin je gewoon met
schrijven en zie je wel waar het verhaal je
naartoe leidt? Plot je een verhaal helemaal
van het begin tot het eind of laat je je leiden
door je verhaal en personages?
Ik ben een planner. Als ik nu mijn synopsis erbij
pak, concludeer ik dat ik er weinig vanaf
geweken ben. Dat is voor mij een bewijs dat
het nut heeft om een verhaal eerst vanuit
meerdere kanten te bekijken voordat je in het
wilde weg gaat schrijven. Een verhaal moet
groeien en dat heeft even tijd nodig.
Waar heb jij je inspiratie vandaan gehaald
voor je boek?
Persona gaat over het grijze gebied tussen goed
en kwaad. Niemand is volledig goed of slecht,
door omstandigheden kunnen mensen
ingrijpende beslissingen nemen die voor de rest
van hun leven gevolgen hebben. Mijn
hoofdpersonage Elvira Selas heeft als
rechercheur een rotsvast geloof in het wetboek
van strafrecht maar wordt ernstig aan het
twijfelen gebracht door een persoonlijk motief.
Conflicten interesseren mij; wat is de
oorsprong van een beslissing bijvoorbeeld.
Vooral in het thrillers is het uitwerken van een
conflict heel belangrijk, daarom vond ik het
intrigerend om iemand die volgens haar profiel
een betrouwbaar persoon hoort te zijn te
confronteren met een onvermijdelijke situatie.
(Vervolg op pagina 5)
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handtekening heb gezet, ben ik wel
verder gestimuleerd. Ik presteer
stiekem veel beter met een
deadline (denk hier een knipoog
bij).

Schrijf je het liefst in een schrift of met de
computer?
Tijdens mijn researchfase was ik het liefst offline
en nam ik bijvoorbeeld tijdens mijn reizen naar
Spanje een notitieboek mee om indrukken te
verwerken. Toen ik echt begon met het
uitschrijven van het verhaal was ik bijna
vergroeid met mijn laptop. Daar bewaarde ik
mijn profielen van de personages, tijdlijnen en
andere bronnen.
Hoe spannend is het om je boek gerecenseerd
te zien worden?
Dat is absoluut spannend, zeker omdat ik voor
mijn werk regelmatig zelf een boek bespreek in
een artikel of een recensie schrijf. Maar
tegelijkertijd kan ik niet wachten om mijn
verhaal met meer lezers te delen. Dat is de
kracht van een boek; zodra je de eerste
bladzijdes omslaat, opent zich een wereld die
dan alleen van jou is.
Hoelang ben je met het verhaal bezig geweest?
Alles bij elkaar genomen heb ik drie jaar besteed
tot Persona werkelijk een boek is geworden.
Research vind ik een heel fijne fase, dus daar
heb ik behoorlijk wat tijd in gestoken. Zo zorgde
ik ervoor dat ik met iedere stap dichterbij een
synopsis kwam. Met die synopsis ben ik bij mijn
huidige uitgever, HarperCollins Holland,
gekomen waardoor het schrijfproces in een
stroomversnelling kwam. Binnen zeven
maanden lag er een eerste versie waarna er nog
rondes van feedback volgden. Dat was een
ontzettend leerzaam proces omdat je
uitgedaagd wordt om iedere keer met een frisse
blik naar je eigen verhaal te kijken maar ook het
boek naar een hoger niveau probeert te tillen.
Hoe ging het proces nadat je je manuscript naar
een uitgever had gestuurd?
Mijn manuscript was nog niet volledig af toen ik
onder contract kwam bij HarperCollins Holland.
Door een samenloop van omstandigheden
kwam ter sprake of ik ooit zelf een spannend
boek zou gaan schrijven en toen heb ik de
mogelijkheid gegrepen om Persona te pitchen
aan de hand van de synopsis en de eerste
10.000 woorden. Vanaf het moment dat ik de

Welke boeken lees je zelf graag?
Was dat de insteek om zelf een
boek te schrijven?
Ik ben dag en nacht bezig met
spannende boeken en True Crime,
werd er een keer op gewezen toen
ik werd geïnterviewd door het
tijdschrift Panorama. Ik lees veel
voor mijn werk, dat zijn
voornamelijk thrillers. Als er een
nieuw spannend boek van Peter
James, Samuel Bjørk of Lars Kepler
uitkomt, sta ik vooraan en kan ik
niet wachten om mij daarin te
verdiepen. Door mijn studie houd ik mij nog
steeds bezig met Spaanstalige boeken, waarvan
ik het heel jammer vind dat er zo weinig
Spaanstalige titels in vertaling komen hier. Zo is
thrillerschrijfster Dolores Redondo een
bestsellerauteur in Spanje, maar heeft pas een
klein publiek hier kennis met haar gemaakt.
Heb je een favoriete schrijver? Een favoriet
boek allertijden? Is er een auteur die je echt als
voorbeeld ziet? Waarom juist hem/haar
De boeken van Carlos Ruiz Zafón hebben veel
voor mij betekend, daarom zie ik hem als mijn
grote voorbeeld. Wat ik enorm knap vind aan
zijn werk is dat hij een volledig nieuwe wereld
schept die voor iedere lezer herkenbaar is.
Barcelona wordt eigenlijk ook een personage
zonder dat het alleen een functie van setting
heeft. Het is net alsof de stad haar eigen
emoties heeft en deze reflecteert op haar
bewoners. De schaduw van de wind is daarom
mijn favoriete boek aller tijden, maar ik was ook
erg onder de indruk van Het labyrint der geesten
waarin Carlos Ruiz Zafón zijn vierluik afsluit. Het
is bewonderenswaardig als je in ruim 800
pagina’s meerdere genres weet te beheersen en
zo de lezer een onvergetelijke leeservaring
geeft. Ik vond het ontzettend bijzonder om hem
te ontmoeten tijdens een interview dat ik voor
Hebban afnam.
Wat vind jij onmisbaar in een goed boek?
Dat het je de mogelijkheid geeft om te
ontsnappen uit de realiteit. In thrillers word je
soms geconfronteerd met je ergste nachtmerrie
of word je in een omgeving gezet waar je anders
nooit zou komen. Als ik een goed boek lees,
verlies ik elk besef van tijd en plaats. Dan is het
alsof ik met de personages
mee wandel en alleen maar
toeleef naar het einde van een
hoofdstuk. Om vervolgens te
besluiten dat er gemakkelijk
nog wat bladzijdes gelezen
kunnen worden.
Waar kunnen we jou ’s nachts
voor wakker maken?
Een vliegticket naar een
bestemming in Spanje. Ik zou
alles uit mijn handen kunnen
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laten vallen als ik de kans krijg om daar weer
tijd door te brengen. Ik voel me er ontzettend
thuis en ben nog lang niet uitgekeken in de
verschillende regio’s van Spanje.
Welke tips heb je voor aspirant schrijvers?
Lees boeken van auteurs die je bewondert en
probeer voor jezelf op te sommen waarom je
hun boeken goed vindt, daar kun je veel van
opsteken. Probeer dus met een andere blik
naar een verhaal te kijken waardoor je een
techniek of opvallende eigenschap uit het
verhaal weet te halen. Vanaf dat moment
begint de fase om je eigen ‘stem’ te
ontwikkelen die jou bijzonder maakt tussen alle
andere duizenden boeken die verschijnen.
Zou je ook een ander genre willen proberen?
Naast thrillers lees ik ook veel True Crime, het
lijkt me een uitdaging om mij een keer in een
werkelijk bestaande zaak te verdiepen.
Nederland heeft een veelzijdige
misdaadgeschiedenis waar nog veel meer over
geschreven zou kunnen worden. Ook pak ik
regelmatig een biografie over bijzondere
personen op. Als schrijver van fictie bedenk je
je eigen personages, maar ik zou het ook een
leuke opdracht vinden om iemand van A tot Z
te leren kennen om zijn of haar levensverhaal
op te tekenen.
Met welke schrijver zou je wel eens een kop
thee (of koffie) willen gaan drinken en
waarom?
Voor mijn werk bij Hebban heb ik al heel veel
auteurs uit binnen- en buitenland mogen
ontmoeten, maar er staan uiteraard nog wat
namen op mijn lijstje. Qua stijl vind ik de
boeken van Michael Connelly en Don Winslow
fantastisch. Zij geven het politiewerk op
realistische wijze vorm in hun boeken maar
weten ook spannende wendingen aan te
brengen. Een avond in de kroeg met de twee
heren lijkt me wel wat.
Zit er al iets nieuws in de planning? Kun je (wil
je) daar iets over vertellen? Of wil je eerst de
recensies van je boek afwachten?
Ik wil zeker een tweede boek schrijven, maar
eerst zet ik mijn tijd en aandacht in voor de
promotie van Persona. Je debuteert maar één
keer en daar wil ik van gaan genieten. In de
tussentijd ligt er wel een nieuw notitieboekje
klaar voor ‘boek #2’, en wie weet vullen de
eerste bladzijdes zich binnenkort.
(auteursfoto: Frank Ruiter, overig Pixabay)
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V

rijdag 2 november 2018: als ik ‘s
ochtends om half 8 op het station
aankom, blijkt dat het weer hommeles is
met de trein richting Gouda, iets met een
kapotte bovenleiding. Nu is te laat komen
op mijn werk vervelend, maar er staat
vandaag nog iets anders gepland en dit
treingedoe maakt me dan toch wel een
beetje nerveus. Ik hoef namelijk maar
een half dagje te werken omdat ik ‘s
middags hele leuke dingen ga
doen. Om 14.00 uur is er in
Utrecht een meet & greet
(georganiseerd door
Bookspot) met niemand
minder dan Karen Rose!
Daarna is er ook nog een
persconferentie met Karen bij haar
uitgever De Fontein waarvoor Thrillers &
More is uitgenodigd, dubbel feest!
In 2006 las ik het eerste boek van Karen
Rose en sindsdien koop ik blind elk boek
dat er uitkomt.

THRILLERS & MORE
ONTMOET KAREN ROSE

Uiteindelijk kom ik aan in Gouda, die
ochtend werken vliegt voorbij en om half
1 vlieg ik de deur uit richting het station.
Er rijden treinen naar Utrecht, maar
beduidend minder dan normaal. Om iets
over 1 kom ik aan op Utrecht Centraal en
niet veel later komt Manon ook de
roltrap op. Op naar VBK Media!
Bij aankomst op het Herculesplein is het
meteen duidelijk waar we naartoe
moeten en we worden bij VBK hartelijk
ontvangen. Nog even wachten, want de
lunch met Karen is net afgelopen en de
boel moet even opgeruimd en verplaatst
worden. Er komen nog een aantal
meet&greeters waaronder Liesbeth Rörik
& Ellen Reurings, gezellig!!
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Fontein betreft blijft het daar niet bij.
Karen vertelt kort over het boek dat net
in Nederland is verschenen, Niets te
vrezen. De hoofdpersoon kwam al eerder
kort aan bod in het eerste boek van
Karen en ze wist gewoon dat Dana’s
verhaal wilde vertellen. Dana runt een
opvanghuis voor vrouwen en Karen
moest bedenken wat het ergste was dat
haar zou kunnen overkomen...om daar
vervolgens nog een schepje bovenop te
gooien. Soms schaamt ze zich wel een
beetje voor zichzelf, maar ja, de
slechteriken doen nu eenmaal wat de
slechteriken doen.
Ze haalt haar inspiratie overal en nergens
vandaan, bijvoorbeeld uit het nieuws,
maar ook uit persoonlijke ervaringen. In
het boek Op de hielen heeft ze
bijvoorbeeld een gebeurtenis verwerkt
uit haar eigen leven, iets wat haar man is
overkomen toen hij zijn werk deed. Hij
nam destijds ontslag en ze zijn verhuisd
om hun gezin te beschermen. Het heeft
vijftien jaar geduurd voordat ze het op
papier kon zetten omdat het zo
traumatisch was.
Ze haalt ook inspiratie uit verhalen die
anderen haar vertellen over wat ze
hebben meegemaakt. Haar vrienden
kennen haar inmiddels goed genoeg om
te weten dat ze wellicht op een of andere
manier in haar boeken verwerkt worden.
Karen vertelt dat een vriend van haar een
rolletje kreeg in een van haar boeken en
dat hij enorm teleurgesteld was omdat
hij bleef leven; dat heeft ze later weer
goed gemaakt door hem een andere rol

Eenmaal binnen word ik aangesproken
door Ester van De Fontein, leuk om je te
ontmoeten! Wel eens eerder gezien,
maar nog nooit de hand geschud. Ze
vertelde dat Karen het er al over had
gehad dat er een blogger zou komen die
ze de dag ervoor in Antwerpen had
ontmoet en dat ze een visitekaartje had
gevraagd en gekregen (nee, ik stalk
niet!).
Manon en ik zitten aan tafel met 5
andere dames, waaronder Liesbeth en
Ellen, gezelligheid ten top! Aan de andere
tafel zitten ook ongeveer 6 personen, een
mooi klein clubje zo alles bij elkaar.
Karen wordt geïntroduceerd door de
uitgever, Claudia. Karen is van de
‘cornerstones’ van De Fontein. Inmiddels
17 vertaalde boeken van haar, de
volgende verschijnt in februari en wat De

(Vervolg op pagina 7)
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te geven en hem wreed aan zijn eind te
laten komen, waarop Claudia zich als
vrijwilliger aanbiedt voor als er op enig
moment een uitgever vermoord moet
worden. ‘Oh but I have already killed off a
Claudia!’.
Karen praat makkelijk en veel, heel veel,
ze vertelt dat ze de meiden van de
uitgeverij de opdracht heeft gegeven dat
ze gewoon tegen haar moeten zeggen als
ze teveel praat, ‘just tell me to shut up, I
take no offense!’.
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braaf. Om ondertussen dan weer
afgeleid te worden door een vraag
of een opmerking en vrolijk verder
te kletsen. En niet te signeren. Na
een aantal fotomomentjes is het
tijd om afscheid te nemen. Voor
nu.
We krijgen nog een leuke Bookspot
goodiebag en ik schiet Karen nog
even aan. Ik had nog een zakje
chocolade kruidnootjes voor haar
meegenomen. Haar ogen worden
zo groot als schoteltjes ‘oooh those
are perfect writing snacks!’. Ze moet ze
wel voor haar man verstoppen, want hij
eet altijd alles op zegt ze.

luidruchtiger dan de ander; het is er
Maar voorlopig laat iedereen haar lekker
nogal chaotisch. Vanaf de Baltimore-serie
kletsen. Je mag alles vragen en ze geeft
is ze meer begonnen met plotten, ze wist
enthousiast antwoord, niets is te gek! Er
precies waar ze met de serie naartoe
wordt haar onder andere gevraagd
wilde. Ze is toen ook van uitgever
wanneer ze stopte met werken en zich
Om 16.00 uur kunnen Manon en ik weer
gewisseld. Daar werd gevraagd wat ze
volledig richtte op het schrijven. Ze
naar binnen, tijd voor de
zou willen doen en ze wilde een serie
vertelt dat ze na 11 september haar baan
persconferentie. Ik zie een aantal
schrijven zoals Law & Order, 2
verloor en dat het toen duidelijk werd dat
bekenden van o.a. Hebban en we zijn
politieagenten en 2 advocaten en hoe ze
spaargeld ook zo op is en ze raakten hun
met zijn tienen (inclusief Karen), met z’n
met elkaar samenwerken en de
huis kwijt. Ze hadden het geluk dat ze in
allen rondom een tafel met Karen aan
Baltimore-serie volgde. Ze had alle
konden trekken bij vrienden totdat ze er
het hoofd. En verdorie, weeeeer van die
personages bedacht, er werden er een
financieel weer bovenop waren, anders
lekkere hapjes. Complimenten voor de
paar toegevoegd en aan het eind van de
waren ze dakloos geweest. Het heeft
catering, echt waar, heerlijk!
serie had ze een grote familie.
even geduurd voordat ze van het
schrijven kon leven, vanaf boek 6
Ik vraag haar hoe moeilijk het
of 7 denkt ze zelf.
voor haar is om haar personages
De ene anekdote is nog leuker
los te laten, zeker gezien het feit
dan de ander en we krijgen
dat ze zo snel schrijft. Ze
ook een trotse moeder te zien
“just tell me to shut up, I take no offense!”
vindt
het heel moeilijk, maar
die vertelt over de trip naar Japan
haar
personages
komen ook
met haar man en dochter, waarna
regelmatig terug en er is er altijd
ze vervolgens in haar uppie
wel weer een wiens verhaal ze
terugvliegt naar New York om
wil
vertellen.
Daar moet ze dan echt de
Thanksgiving met haar andere dochter te
Na een kort introductierondje volgt de
tijd
voor
zoeken
en nemen. Eigenlijk
vieren.
eerste vraag; in hoeverre is Karen
heeft ze gewoon een wachtrij van
veranderd als mens, als schrijver ten
personages die op hun beurt wachten en
We hebben maar een uurtje en dat vliegt
opzichte van de persoon die ze pakweg
die rij krijgt regelmatig een update. Als
dan ook voorbij. Er moeten nog boeken
tien jaar geleden was?
een personage niet in de rij staat, dan
gesigneerd worden dus het is ‘shut up
Als mens is ze veranderd na een ongeluk
komt hij/zij ook niet aan de beurt. Maar
Karen, and sign those books!’. Dat doet
dat ze vier jaar geleden kreeg. Ze is van
ze moeten wel in de rij staan, want ze
ze
dan
een paard gegooid, vloog over een hek
mist haar personages gewoon. Ze krijgt
ook
en belandde twee meter verder en ze is
ook verzoekjes van fans; ‘wanneer schrijf
daarna niet meer de oude geworden. Als
je over die en die? Hij is al zooo lang
moeder is ze veranderd, haar dochters
alleen’. Rustig aan, hij komt aan de beurt,
zijn ouder geworden en je maakt je nog
hij staat in de rij! ‘Zeker aan het eind van
steeds zorgen zegt ze, alleen over andere
een langere serie is het moeilijk om los te
dingen. Waar zou ze zich nu over tien jaar
laten omdat ze gewoon vrienden van je
zien? Dan is ze bijna 65 jaar (‘Oh my god,
worden’, zegt Karen. Iets waar haar man
that is HARD to say!’) maar dan schrijft ze
zich af en toe een beetje zorgen om
nog steeds wat haar betreft, ze ziet
maakt, ‘je weet dat ze niet echt zijn he?’.
zichzelf dan nog niet stoppen, misschien
De onverwachte personages maken het
doet ze het rustiger aan, maar stoppen
schrijven het leukst, dat er ineens iemand
niet.
opduikt en zich opdringt en dat ze denkt,
hey, wat is zijn of haar verhaal? En dan
De boeken van Karen zijn nogal lijvig en
kun je plotten wat je wil, maar dat heeft
er zijn altijd behoorlijk wat personages.
dan niet zoveel zin meer.
Hoe houdt ze die in vredesnaam uit
elkaar? Ze vertelt dat ze allemaal in haar
(Vervolg op pagina 8)
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Ze heeft een spreadsheet waarop ze al
haar personages bijhoudt. Personages die
al ‘aan de beurt’ zijn geweest, hun namen
(ze heeft al tot drie keer toe een
receptioniste genaamd Stacey gebruikt
en ze zagen er alle drie anders uit, oeps!)
en personages waar ze in de toekomst
nog meer mee wil doen. Ze wordt
regelmatig verrast door personages
tijdens het schrijven en dat maakt het
juist zo leuk.
Ze doet natuurlijk ook research, maar
niet specifiek voor een boek. Veel
informatie haalt ze uit dingen die ze
ergens gezien, gelezen of meegemaakt
heeft. Alles slaat ze op ergens in haar
geheugen en het komt eruit wanneer ze
het nodig heeft. Ze heeft bijvoorbeeld
eens per ongeluk een autopsie
meegemaakt. Ze kreeg een rondleiding
door een mortuarium (iets wat niet heel
makkelijk is, je moet echt een reden
hebben om er te zijn of iemand kennen).
Een van haar beste vrienden is arts op de
eerste hulp en hij vroeg haar wat ze wilde
doen als ze elkaar weer zagen. ‘Can you
get me into the morgue?’. Ze vertelt dat
ze enkel en alleen het laboratorium wilde
zien en onder geen beding een autopsie,
daar zat ze niet op te wachten. Ze legt uit
dat ze het, los van het feit dat het
gewoon griezelig is, respectloos zou
vinden naar de overledene toe. ‘Ik zou als
ik dood was ook niet willen dat Jan en
alleman naar me kwam kijken als ik op
zo’n tafel zou liggen.’. Tijdens die
rondleiding kwam ze toch in de
autopsieruimte terecht en stond ze aan
de grond genageld terwijl ze
keek naar een lijk dat daar op
de tafel lag. Dat is haar jaren bij
gebleven en uiteindelijk heeft
ze dat in een boek gebruikt.
En ook tijdens dit gesprek
vertelt Karen met veel humor
een aantal anekdotes. Ze
vertelt dat ze ontmoetingen
met mensen ook gebruikt als
inspiratie voor personages,
zoals de keer dat ze aan de
praat raakte met een man op
een vlucht van Tampa naar
New York. Hij was een
freelance piloot en hij vertelde
dat hij bijvoorbeeld ‘s ochtends
in Barcelona kon zijn en later
op de dag in New York, waarop
Karen tegen hem zegt: ‘jij hebt
de perfecte baan voor een
seriemoordenaar! Want dan
heb je geen vast patroon!’ En
hij keek haar aan….waarop zij
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zei: ‘ik schrijf thrillers!’. Of de keer dat ze
iemand sprak die zich bezighield met
windmolens en zij hem vroeg: ‘Wat nou
als iemand een persoon aan een van die
bladen vastbindt...hoe lang zou het
duren voordat die persoon dan
overlijdt?’. ‘Ik schrijf thrillers!’. De
gesprekken die ze heeft o.a. met
betrekking tot het omleggen van
mensen, over het wel of niet dood laten
gaan van personages, zorgen af en toe
voor hilarische momenten, dat is wel
duidelijk. Het schrijven van thrillers heeft
ook zijn uitwerking op de rest van haar
gezin. Haar man en dochter gingen een
keer samen een vriezer kopen. Haar man
deed de vriezer open en zei ‘Hoeveel?’,
waarop dochter antwoordt: ‘Minstens
zes’. De verkoper vraagt: ‘Zes wat?’.
‘Lichamen’, was het antwoord.
Als ik haar vraag welke van haar boeken
haar favoriet is, legt ze uit dat dat van
haar bui afhangt. Het boek dat ze zelf
echt heel leuk vindt, is I’m watching
you/In het vizier. Een boek dat ze in
zeventien dagen schreef. Zo snel heeft ze
nooit meer een boek geschreven.
Er zijn veel vrouwelijke thrillerschrijvers,
hoe zou dat komen? Hoe denkt zij
daarover? Karen zegt dat ze veel thrillers
leest van zowel mannelijke als
vrouwelijke schrijvers en dat er duidelijk
een verschil is in stijl. De focus is anders.
En ze heeft het idee (en ze geeft duidelijk
aan dat dit zeker niet de standaard is en
dat ze dit baseert op de schrijvers die zij
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zelf leest) dat je bij mannelijke schrijvers
slechts vanuit een perspectief leest en
dat vrouwelijke schrijvers meerdere
perspectieven in hun verhaal verwerken
en het verhaal van verschillende kanten
bekijken. ‘En wij schrijven gewoon betere
seksscenes.’ vindt ze. Ze leest zelf graag
de boeken van Lisa Gardner en Michael
Connelly.
Op de vraag of ze eens een boek zou
willen schrijven samen met een andere
auteur, bijvoorbeeld Lisa Gardner,
antwoordt ze: ‘Ik zou zeker geen nee
zeggen.’
Het uur zit er alweer op en het is weer
tijd voor een fotomomentje en het
signeren van boeken. Na de groepsfoto
moeten Manon en ik helaas toch echt
weer richting station en kunnen we niet
nog langer blijven.
Hartelijk dank Bookspot voor de high tea,
Uitgeverij De Fontein, Ester, Tina en
Claudia: enorm bedankt voor de
uitnodiging voor de persconferentie, wij
hebben een ontzettend leuke middag
gehad! (Tina: dank je wel voor de
groepsfoto!).
And of course: Karen, thank you so much
for answering our questions and making
us laugh. Keep telling your stories, we will
keep on reading them!
Miriam

T H R ILL ER S & M OR E M AGA ZINE

PAGINA 9

J A A R G A NG 1 | E D I T I E NO . 9

MOORDWIJVEN SCHRIJVEN
INDRINGERS - INGRID OONINCX

H

et begon onschuldig, zo gaat dat meestal bij een
thriller. Als je vooraf zou weten dat een situatie
gruwelijk uit de hand gaat lopen, zou je namelijk wel eerder
ingrijpen. Wij zagen het kwaad niet aankomen. Integendeel,
wij hadden onze gasten juist bewust uitgenodigd. Het had
allemaal te maken met biodiversiteit. Als je het nieuws een
beetje volgt, weet je dat dat een hot item is.

Inmiddels wisten we zeker dat de muizen via de afvoerput,
kruipruimte en de gaten rondom de verwarmingsbuizen
naar binnen kwamen. ‘Het is tijd voor gif en purschuim’, zei
ik en mijn natuurliefhebbende man keek me even droevig
aan voordat hij akkoord ging. Het gif werd de kruipruimte
ingeschoven en alle toegangen tot onze huiskamer werden
dichtgespoten met een dikke laag purschuim.

Ruim een jaar geleden kochten we een huis met een tuin. In
onze nieuwe buurt had bijna iedereen zijn tuin betegeld.
Dat is misschien praktisch, maar ook saai en een gruwel als
je biodiversiteit in de stad belangrijk vindt. Wij besloten
onze tuin om te toveren tot een groen walhalla, een
toevluchtsoord voor de dieren in de buurt. Dat deden we
goed, want al snel stroomden de vogels, vlinders en
insecten toe. Ze kwamen af op ons gezellige insectenhotel,
de planten en bloemen, de broodkruimels, de zaden en de
talloze verstopplekjes. Het was een topzomer.

Toen begon het geknaag. Avond na avond. Relaxed op de
bank zitten was er niet meer bij. De tv moest uit, want ik
was geobsedeerd door muizengeluiden. Ik hoorde ze
knagen aan het purschuim en soms hoorde ik zelfs gebonk
onder onze parketvloer. Het gif leek weinig effect te
hebben. Waarschijnlijk had Harry de rest gewaarschuwd.

Maar toen kwam de herfst. De vogels vertrokken naar
warmere oorden en ook de andere dieren zochten een
beschutte plek op. Zo zagen wij een piepklein muisje in onze
afvoerput springen. Dat hoorde eigenlijk niet bij ons plan,
maar volgens manlief was dat nu eenmaal de consequentie
van zo’n tuin. Zolang de muis maar niet binnenkwam.
Kort daarna zat de muis in de vogelkooi in de huiskamer.
Schattig, vond mijn partner, maar ik hoorde hem amper
want ik vertrok meteen naar de winkel om een
muisvriendelijke val te kopen. Kijk, ik weet heus wel dat die
diertjes niets doen, maar van onverwachte bewegingen in
donkere hoeken krijg ik het erg benauwd.
Als ik mijn angsten wil bezweren, geef ik ze een naam.
Daarom noemde ik de indringer Harry. De muisvriendelijke
val stond twee weken op scherp, maar Harry was slim
genoeg om er niet in te trappen. Toen we op een avond laat
thuiskwamen, troffen we twee muizen aan in de vogelkooi.
Ze waren een paar maatjes kleiner dan Harry.

Zo’n slimmerd doet het natuurlijk ook goed bij de vrouwen.
Het kon dus haast niet anders dan dat Harry onder onze
vloer een enorm muizenleger aan het opbouwen was, zodat
hij strategische aanvallen kon gaan uitvoeren op de zwakke
plekken van onze huiskamer.
Opeens werd het stil. Voorzichtig begon ik te hopen dat het
gif ze eindelijk genekt had, maar ineens zag ik een flinke
muis uit de afvoerput komen. Kerngezond, viriel en vitaal
tippelde Harry de hoek van het huis om.
Waarschijnlijk zoekt die sluwe schurk nu naar een andere
route om zijn muizenleger naar de overwinning te leiden.
Een ding is zeker: op een dag breken ze door onze
beschermingslinie heen. Misschien dat we voor de kerst
toch maar een paar logeerkatten in huis moeten nemen,
want een wapenstilstand met Harry zal er waarschijnlijk niet
inzitten.

Ingrid Oonincx is auteur van Pretty Boy, Medicijn, Sluipweg, Botsing en
Nickname - dat werd genomineerd voor de Schaduwprijs voor het
beste Nederlandstalige thrillerdebuut en de Crimezone Award voor de

De volgende dag kocht ik een paar echte muizenvallen.
Manlief vond het zielig, maar ik wist hem te overtuigen met
de horrorverhalen over doorgeknaagde stroomkabels die ik
gevonden had op internet. Harry en zijn gezinsleden bleken
echter van een superieur en intelligent muizensoort te zijn,
want ze vermeden de vallen gevuld met pindakaas en
zonnebloempitten en vraten gewoon het voer van onze
dwergpapegaaien op.

beste Nederlandstalige 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.
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nn is groot fan van de Australische
schrijfster Everly Frost. Zij schrijft young
adult, new adult, urban fantasy en science fiction
romance. Omdat de naam Everly Frost in
Nederland totaal niet bekend is, vond Ann het
hoog tijd om daar een beetje verandering te
brengen en wist haar te strikken voor een
interview.
Wat ik graag zou willen weten is waar je je
inspiratie vandaan haalt. Droom je nog steeds
van dingen voor je ze opschrijft?
Ik ben constant bezig met het bedenken van
nieuwe ideeën, maar ze krijgen pas vaste vorm als
ik ze kan visualiseren. Een beetje alsof ik een
bioscoopscherm in mijn hoofd heb, krijgt een
personage stukje bij beetje vorm – hun
persoonlijkheid, hoe ze eruit zien, maar vooral,
wat is hun doel? Wat moeten ze doen en
waarom? Bij Assassin’s Magic reikte Hunter
Cassidy naar me uit en greep ze me vast. Ze heeft
zo’n sterke persoonlijkheid en is zo gedreven om
haar moeder te wreken en haar werk af te maken.
Dan neemt het verhaal echt bezit van me.
Je schreef de Storm Princess Saga samen met
Jaymin Eve. Hoe is het om samen met iemand
anders een boek te schrijven? Schreef jij
bepaalde hoofdstukken of een bepaalde
verhaallijn? Wie bedenkt wat? Hoe ging het
allemaal in z’n werk?
Schrijven met Jaymin Eve was een fantastische
ervaring. Het was echt geweldig om ideeën met
elkaar te kunnen brainstormen wat betreft
verhaallijn en plot, over Marbella en Baelen en de
andere personages. Werken met coauteurs is voor
iedereen anders, maar het werkt goed wanneer
de ene auteur een deel schrijft en de andere
auteur het bewerkt en vervolgens het volgende
deel schrijft, enzovoorts. Op die manier
combineer je schrijfstijlen en sluit alles naadloos
op elkaar aan.
Denk je dat je boeken in het Nederlands vertaald
zullen worden? (Dat zou wel moeten, vind ik. Ze
zijn zo goed en er zijn veel YA en Urban Fantasy
liefhebbers in Nederland. Er is wel altijd het
risico van slechte vertalingen. Ik heb meer dan
genoeg boeken gelezen waarbij de vertaling het
verhaal verpest.)
Ik zou het geweldig vinden als mijn boeken in het
Nederlands werden vertaald! Daar moet ik me
eens in gaan verdiepen. Ik zal wel moeten zorgen
dat ik een goede vertaler heb.
Hetzelfde geldt voor de luisterboeken, die
geweldig door Megan Tusing worden
voorgelezen. Heb je er invloed op wie je boeken
inspreekt?
Wat fijn dat je graag naar de Storm Princess
luisterboeken hebt geluisterd. Megan Tusing is
zo’n talentvolle vertelster! Wat betreft
zeggenschap over wie de luisterboeken inspreekt,
dat heb ik zeker. Omdat we indie-auteurs zijn,
vragen we stemacteurs auditie te doen. We
luisteren dan naar alle ingeleverde fragmenten
om de stem en stijl te kiezen die het beste bij de
hoofdpersoon passen. Megan heeft die keus heel
makkelijk voor ons gemaakt.
Ik had het voorrecht om je nieuwe boek,
Assassin’s Magic, te mogen lezen voor de release
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op 26 december. Ik vond dat boek echt
fantastisch. Het is een fantastisch verhaal dat ik 5
sterren heb gegeven. Ik heb het expres zo
langzaam mogelijk gelezen omdat ik niet wilde
dat het afgelopen zou zijn. Hoeveel boeken heeft
deze serie en wanneer komt boek 2 uit?
Wat heerlijk dat je van Assassin’s Magic genoten
hebt. Ik ben heel enthousiast over dat verhaal! De
serie zal vier boeken hebben. Drie van de boeken
gaan over het verhaal van Hunter Cassidy, die
infiltreert bij het Assassin’s Legion om te zorgen
dat een dodelijk wapen niet in de verkeerde
handen valt, waarbij ze onderweg liefde en
hartzeer vindt. Het vierde boek wordt een
begeleidend boek (Assassin’s Menace) over een
van de andere hoofdpersonen uit het verhaal, Cain
Carter. Ik moet hem toch zijn ‘lang en gelukkig’
geven.
Waar haal je de inspiratie voor de namen van je
personages vandaan? Zijn ze op bestaande
mensen gebaseerd? Of kies je willekeurig een
voornaam en achternaam die je dan samenvoegt?
De naam die ik aan een personage geef, moet bij
de persoonlijkheid passen. Bij Hunter Cassidy in
Assassin’s Magic wilde ik een naam die een beetje
ambigu was, maar heel krachtig. Als ik de
voornaam heb, spreek ik de achternaam hardop uit
om zeker te weten dat hij past. Slade Baines en
Cain Carter in Assassin’s Magic zijn allebei zo
ontstaan. Bij de Storm Princess maakten de Elven
House-namen het wat makkelijker voor Marbella
Mercy en Baelen Rath. Maar Cassian had eigenlijk
voor een groot gedeelte van Storm Princess boek 2
geen naam. Pas toen we bijna klaar waren met
schrijven hadden we een naam gekozen – ik keek
naar een film met ondertiteling en die naam
verscheen op het scherm. Inspiratie kan overal
vandaan komen!
Welk boek is jouw favoriet?
Neee, dwing me niet om te kiezen, haha! Ik houd
van alle boeken om verschillende redenen. De
Mortality-serie zal altijd een speciaal plekje in mijn
hart hebben omdat het mijn eerste complete serie
was (het speelt zich af in een wereld waar iedereen
onaantastbaar is en een meisje erachter komt dat
ze sterfelijk is). De Storm Princess Saga was zo gaaf
om te schrijven vanwege alle magische
stormelementen en de liefde tussen Marbella en
Baelen die met mijn hart alle kanten op ging. En
dan Assassin’s Magic… Ik ben dol op de chemie
tussen de twee hoofdpersonen, Hunter en Slade,
en benieuwd naar waar de reis hen zal brengen.
Weet je wanneer je begint met schrijven al hoe
het verhaal gaat eindigen of laat je het verhaal, de
personages de weg bepalen?
Ik zorg altijd dat ik weet hoe het gaat eindigen,
voor ieder boek uit een reeks en voor de totale
reeks. Het is belangrijk voor me omdat ik zo een
richtlijn en een uiteindelijke afloop voor ogen heb
die bereikt moet worden. Gaandeweg groeien het
verhaal en de personages en ontwikkelen ze zich.
Hun reis kan me verrassen omdat er onderweg nog
van alles kan gebeuren.
Heb je een schrijfroutine? Ga je naar een rustige
plek of maakt het je niet echt uit waar je bent?
Ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is een
routine te hebben om consequent te kunnen
schrijven. Omdat mijn boeken meestal vrij lang zijn,
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gemiddeld tussen de 80 en 90.000 woorden,
gebruik ik ieder beschikbaar moment om te
schrijven. Om dat te kunnen doen luister ik altijd
naar muziek. Zo kan ik overal schrijven – in de
trein onderweg van en naar mijn werk, als ik
wacht op de kinderen na hun naschoolse
activiteiten, ’s avonds na het eten. Zolang ik
muziek heb, ben ik gelukkig.
Heb je tijd om te lezen? Wat zijn je favoriete
boeken?
Ik ben dol op lezen! Fantasy in het bijzonder.
Jaymin Eve is een van mijn go-to auteurs, net als
Kelly St Clare, Tate James, Heather Renee,
Annette Marie, Jennifer Bardsley, Amy McNulty,
Julie Hall… Ik zou wel door kunnen blijven gaan!
Er zijn zoveel geweldige auteurs.
Ik heb gelezen dat Brisbane de zonnigste stad
van Australië is (ik ben zó jaloers). Heb je tijd om
van het weer te genieten of heb je het te druk
met schrijven?
Het is hier in Brisbane momenteel prachtig,
hoewel we het stormseizoen naderen en het
weer dan wild en onvoorspelbaar kan zijn. Waar
ik het meest van houd is de tropische geuren van
de bomen en bloemen. Er is iets heel inspirerend
aan al die zomerse kleuren en warme briesjes.
Verzin je zelf de bedtijdverhaaltjes voor je
kinderen?
Ik heb een reeks kinderboeken, onuitgegeven, die
ik speciaal voor mijn kinderen heb geschreven. Ik
schreef steeds een hoofdstuk, las het aan ze voor,
en vroeg hen wat er daarna moest gebeuren. Het
was zo leuk. Ze blijven me vragen wanneer ik ze
laat publiceren. Dat gaat ooit echt wel gebeuren.
Je boeken krijgen geweldige recensies, hoe voelt
het wanneer een nieuw boek uitkomt en je
wacht tot de eerste recensies binnenkomen?
Everly: Op die eerste recensies wachten is zowel
spannend als zenuwslopend. Ik wil dat mijn lezers
net zo enthousiast zijn over mijn boeken als ik,
maar ik sta altijd open voor feedback. Ik wil
boeken naar mijn beste vermogen schrijven,
zodat lezers zich erin kunnen onderdompelen en
niet meer boven willen komen. Dat zijn de
boeken die ik zelf ook graag lees.
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H

allooooootjes, hier ben ik weer.
dodelijkste vampieren.
Voor de laatste keer dit jaar, ik heb
het nog steeds superdruk met slapen, eten Midnight Unleashed en het Maffe Mens en Daantje pesten.
Lara Adrian
Dit is eigenlijk een boek
Er werd door de Grote Belangrijke
uit 2017 en is deel 14,7
Beheerder (GBB) van T&M aan me
van de Midnight Breed
gevraagd of ik een boeken top 10 wilde
serie. Deze serie gaat
maken van mijn favoriete boeken van het over vampieren. Het
afgelopen jaar. Nou misschien weten jullie MM is nogal een fan van
het niet, maar ik kan niet zo goed en zo
de boeken van Lara
snel lezen. Ik ben meer van het plaatjes
Adrian geloof ik.
kijken, maar las toch wel 1 boek dit jaar.
Daarom heb ik aan het MM gevraagd of ze Why Go - Mark van
me wilde helpen (is het eens een keertje
Schaick
andersom). Gelukkig wilde ze dat wel,
Hierin beschrijft popjournalist Mark van
want ze is een echte leesmuts. Ik moet me Schaick zijn contacten met de band Pearl
heel vaak tussen een boek of iPad en haar Jam in hun beginjaren en zijn bezoeken
schoot wurmen en soms is het boek dat ze aan Seattle tijdens de hoogtijdagen van de
aan het lezen is belangrijker dan ik, echt
grunge.
hè. Een ontaarde kattenmiep is ze soms.
Maar goed mijn (en haar) top 10 dus:

Uiteraard mag het Crazy Cat Lady boek
van Elke van Huffel en Laura Janssen niet
ontbreken. Wat heb ik genoten van dat
boek Ik heb er zelfs een recensie over
geschreven. Zo lief, Laura Janssen heeft
mijn boek gesigneerd en een heel leuk
tekeningetje erbij gezet. Ik kreeg ook nog
2 mooie plaktattoos van haar.
Nu de favo boeken van het Maffe Mens,
btw ze is nogal een fantast dus er staan
veel (Urban- en Paranormal) Fantasy
boeken in haar lijstje.

Assassin’s Legion om haar moeder te
wreken en om een voorwerp te stelen
waarmee ze een gevaarlijk wapen kan
uitschakelen. Ze is de enige vrouw in het
opleidingsprogramma en ze wordt door
alles en iedereen tegengewerkt. Behalve
Nevermoor, The Trials of Morrigan Crow - door Slade Baines, een van de sterkste
Jessica Townsend
rekruten, hij neemt het als enige voor haar
Ook een boek van eind 2017, maar te goed op. Het Maffe Mens mocht dit boek al
om niet in het lijstje van dit jaar te zetten. vooruit lezen en is er wild enthousiast
Het is eigenlijk een kinderboek, maar ook over, als in 5 sterren. Everly Frost is net als
voor volwassenen een absolute aanrader. Jaymin Eve een Australische schrijfster.
Deel 2 Wundersmith, The Calling of
Morrigan Crow is afgelopen oktober
Nou jongens en meisjes, ik wens jullie en
uitgekomen, maar het MM moet dat boek
hele prettige en veilige jaarwisseling en
eerst nog kopen. Als je van de boeken van
voor iedereen een heel gelukkig en gezond
Harry Potter houdt, dan vind je deze
2019!
boeken ook vast leuk.
De Secret Keepers serie - van Jaymin Eve.
Deze serie bestaat uit 4 delen:
House of Darken
House of Imperial
House of Leights
House of Royale
Vier geweldige boeken van de Australische
auteur Jaymin Eve, die overigens nog meer
geweldige series heeft geschreven, zoals
o.a. de Supernatural Prison serie.
The Princess Must Die - Everly Frost en
Jaymin Eve.
Dit is deel 1 van de driedelige Storm
Princess Saga en ook een dikke aanrader.
En dan alweer het laatste boek van het
lijstje:

Born of Darkness - Lara Adrian
Hour of Darkness - Lara Adrian
Assassin’s Magic - Everly Frost
Deel 1 en 2 van de Hunter serie, een spinDit boek is vers van de pers, want het is op
off van de Midnight Breed serie, en gaat
26 december uitgekomen en gaat over
over de Hunters, de meeste gevaarlijke en
Hunter Cassidy die infiltreert in de

Tot Vloos
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de huiskamer. Zittend op de bank met voor mij
de laptop op een speciaal daarvoor bestemd
tafeltje, televisie en het gekibbel van mijn man
en zoon op de achtergrond. Voor mij de ideale
schrijfsfeer.

INTERVIEW
SASKIA VAN MIEGHEM

D

anielle las De Gynaecoloog van Saskia
van Mieghem en wilde wel eens meer
weten over de vrouw achter dit boek.
Hieronder lees je het resultaat!

vervolg gaat worden op De gynaecoloog. De
rest van de spelers is voor mij op dit moment
nog een raadsel en ontstaan gaandeweg het
schrijfproces.
Welke schrijver is je favoriet? Laat je je
daardoor inspireren?
Hmm, ik heb niet bepaald een favoriete
schrijver. Er komen tegenwoordig zoveel
boeken uit waar wel wat pareltjes tussen
zitten. Inspiratie? Nee, voor mij blijft het de
kunst om een verhaal op papier te zetten wat
vernieuwend is.

Foto: Saskia van Mieghem

Voor diegenen die jou nog niet kennen: wie is
Saskia van Mieghem?
Getrouwd en moeder van een tweeling,
waarvan een in de hemel. Geboren en getogen
in Eindhoven. Waarschijnlijk kennen jullie mij
van de volgende boeken Voor altijd twee,
Door rood verbonden en De gynaecoloog. Ik
ben actief op Facebook, Twitter en Instagram
en heb een website:
www.saskiavanmieghem.nl
Je hebt nu drie boeken op je naam staan,
waarvan de eerste een non-fictie verhaal is.
In hoeverre hebben de andere twee nog
overeenkomsten met je eigen leven? Waar
haal jij je inspiratie vandaan?
In al mijn boeken zitten meer of minder
aspecten van gynaecologie. Op dat gebied heb
ik wel het een en ander meegemaakt. Van ivf,
tot tweelingzwangerschap, verlies van een
kind en diverse operaties, waaronder een
hysterectomie. Mede daardoor is mijn
interesse op dat gebied erg gegroeid. Mijn
tweede boek Door rood verbonden gaat over
vier vrouwen in de overgang. Een fase waar ik
zelf al jaren inzit en wat twee jaar geleden
resulteerde in het opstarten van een besloten
groep op Facebook. Tevens een bron van
inspiratie. Mijn derde en zeker niet laatste
boek De gynaecoloog bevat een aantal
fragmenten uit mijn eigen ervaring, hetzij her
en daar wat aangepast. Levenservaringen zijn
bronnen van inspiratie. Dit kan van alles zijn.
Van een verbouwing tot het overlijden van een
oma. Er is altijd wel een fragment wat ik in
mijn boeken heb kunnen gebruiken.
Is er al een start gemaakt met een vierde
boek en gaan daar ook vrouwen de hoofdrol
in spelen?
Ja, er is een start gemaakt. Er gaat in ieder
geval een vrouw de hoofdrol spelen. Dat is ook
noodzakelijk omdat het min of meer een
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Waar kunnen ze je ‘s nachts voor wakker
maken?
´s Nachts wakker maken? Ik moet er niet aan
denken. Als iemand dat zou doen dan ben ik
de volgende dag enorm chagrijnig. Als ik dan
toch een keuze moet maken dan is het voor
het bijwonen van een laparoscopische
hysterectomie (verwijderen van de
baarmoeder via kijkbuisoperatie).

Wat is het laatste boek dat je las?
Het laatste wat ik heb gelezen was Gyn &
Ongyn van Erik Boss. Kom ik weer met
gynaecologie. En toch was dit boek erg
vernieuwend. Korte verhalen geschreven uit
de visie van de arts. Verrassend! Een boek met
een lach en een traan.
In wat voor een soort omgeving werk je het
liefst?
Het liefste werk ik in een rumoerige omgeving.
Het is ook meestal in de avonduren dat de
meeste woorden op papier komen. Mijn
laptop is mede om die reden gestationeerd in

Bezoek ons op
www.thrillersandmore.com

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 MeijerTisseur, Heidi de Jonge-Rutgers, Ann Koenzen en Lilian Brugel.

