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Kinderboekenweek
De 60e Kinderboekenweek in 2014: Feest!

In 2014 bestaat de Kinderboekenweek al-
weer 60 jaar. Reden voor een feestje dus. 
Van woensdag 1 t/m zondag 12 oktober 
2014 vindt de feestelijke Kinderboekenweek 
plaats. Het thema dit jaar is: Feest. Met ook 
dit jaar weer een gratis Kinderboekenweek-
geschenk bij aankoop van €10,- aan kinder- 
en jeugdboeken. 
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Uitgeverij Marmer laat dit feest niet zomaar 
voorbij gaan! Daarom zal er eind september 
een speciale Kinderboekenboekenweek-
editie van het Marmer magazine verschijnen. 
Met leuke interviews van onze kinderboeken-
auteurs zoals: Marian van Lieshoud, Mariken
Jongman, Yoko Heiligers en Mariëtte 
Middelbeek. En natuurlijk ontbreken 
Marmers Kerst- en Sinterklaasboeken niet. 

Marian van Lieshoud - ABC-feest
€ 12,50 

Marian van Lieshoud - In de mane-
schijn
€ 12,50 

Mariette Middelbeek - Strandwacht
€ 12,95

Mariken Jongman - Grote Kleine Potvis
€ 14,95

https://twitter.com/UitgeverijM
https://www.facebook.com/pages/Uitgeverij-Marmer/720606927965284%3Fref%3Dstream
https://www.facebook.com/pages/Uitgeverij-Marmer/720606927965284%3Fref%3Dstream
https://twitter.com/UitgeverijM
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/thrillers/item/swartwater
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/jeugdboeken/strandwacht-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/prentenboeken/grote-kleine-potvis-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/prentenboeken/grote-kleine-potvis-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/prentenboeken/abc-feest-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/prentenboeken/in-de-maneschijn-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/webshop/prentenboeken/in-de-maneschijn-detail
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Kristallen Vlies
€ 19,95

Verwacht:
oktober 2014

Esther Waij groeide op in het Noord-Hollandse
Schagen, en leeft nu in Amsterdam. Ze debuteerde
in 2007 met Inez & Zo, waarna de roman Man 
op je lip volgde. Kristallen Vlies is Waijs derde 
roman.

Je bent danseres, balletdocente, kaasmeisje,
choreografe, actrice, scenariste, musical-
schrijfster, regisseuse, yogaspecialiste, presen-
tatrice, journaliste, life-coach, kunstschilderes,
illustratrice en auteur. Waar komt die interesse
voor zoveel verschillende dingen vandaan?
Ik ben het meeste niet meer, ik wás het. Dat 
is eigenlijk heel organisch gegaan. Zo was ik 
kaasmeisje om mijn balletschoenen en -pakjes
voor mijn dansopleiding te kunnen betalen. 
En naast dansen, was acteren altijd
mijn tweede grote liefde. Hieruit volgde
het schrijven, ook omdat als acteur de tekst je 
bron is, die vormt de basis van alles. En daar, bij 
het schrijven, ligt nu mijn focus. Je jongleert met 
de letters van het alfabet, speelt met woorden, 
daarmee maak je als het ware een dans. Het ritme 
in zinnen is belangrijk. En taalgevoel, dat je weer 
ontwikkeld hebt als acteur. 

Al die vakken die ik heb uitgeoefend, komen 
samen in het schrijven. Voor mij zijn het al-
lemaal artistieke uitingen van gevoelens en 
verhalen die ik wil vertellen.

Wanneer begon het schrijven te kriebelen? 
Ik begon te schrijven op de toneelschool: 
mijn afstudeermonoloog in het vierde jaar. 
Daarin speelde ik een danseres die in een 
rolstoel belandde. Uiteindelijk blijkt dat ze 
enkel doet alsof ze verlamd is. Uit jaloezie. 
Om haar collega die een betere danseres 
is dan zij ooit was en die haar tijdens een 
voorstelling slecht opving, op te zadelen met 
een levenslang schuldgevoel. Dat stuk werd 
goed ontvangen, en was meteen mijn eerste 
prettige schrijfervaring. Na de toneelschool 
acteerde ik lang in België. Toen ik weer in 
Amsterdam ging wonen, werd ik gevraagd 
om een musical te regisseren in Schagen, 
de stad waar ik geboren en opgegroeid ben. 
Ook het script moest geschreven worden, 
inclusief de liedjes. Zo kwam van het een het 
ander, ben ik een schrijfopleiding gaan doen, 
deed mee aan een schrijfwedstrijd voor 
Baantjer en zo werd mijn eerste tv-scenario 
verfilmd; ik ben steeds meer gaan schrijven 
en sinds een aantal jaar romans. Het plezier 
en de uitdaging om via schrijven iets moois 
te maken, leeft altijd in me. 

Hoe ben je op het idee voor Kristallen Vlies 
gekomen? 
Eerst broeit iets bij mij een poosje. En dan, vrij 
merkwaardig, droom ik erover. Er kwamen 
twee dingen samen die me niet loslieten. 

Een grote liefde die niet bestaan mag, of: 
hoe een onmogelijke liefde door haar kracht 
toch mogelijk wordt. En ik vind het interes-
sant dat de Griekse Goden, waar vroeger 
een heel grote en belangrijke beschaving op 
dreef, niet meer zouden bestaan. Maar als je 
ervan uit gaat dat goden onsterfelijk zijn, wat 
doen ze dan nu, hoe verloopt hun leven? En: 
wat gebeurt er als god en mens weer contact 
krijgen? 

Waar gaat Kristallen Vlies over?
In Kristallen Vlies beland je in de wereld van 
de oude Goden: van Zeus, Hera en Mor-
pheus. Een wereld die nog steeds blijkt te 
bestaan. Aria is de geliefde van oppergod 
Zeus en trotse moeder van hun pasgeboren 
dochter Ephitymía. Maar Hera, Zeus’ jaloerse
echtgenote, spreekt een wraakzuchtige 
vloek uit over de baby – met grote gevolgen. 

Een interview 
met

Esther Waij

http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/esther-waij
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/kristallen-vlies-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/kristallen-vlies-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/esther-waij


Het beeldschone meisje blijkt ongevoelig 
voor de intrigante wereld van de goden en 
verlangt steeds onstuimiger naar menselijke 
warmte. Die kan ze alleen op aarde vinden. 
Tegen de wil van haar ouders verruilt ze haar 
paradijselijk bestaan voor de overbevolkte 
mensenwereld – en vindt er haar grote liefde:
Andreas, een wijze jonge man die in har-
monie met de natuur leeft. Maar de passie 
dreigt Ephitymía noodlottig te worden. Ter-
wijl Zeus en Aria uit alle macht proberen hun 
dochter in hun eigen rijk te houden, verloopt 
op aarde de tijd die mensen nu eenmaal 
gegeven is… Geeft Epithymía haar onster-
felijkheid op om verenigd te worden met 
haar geliefde? Kristallen Vlies is een roman 
over hoe de liefde een brug tussen hemel en 
aarde en fantasie en werkelijkheid slaat en 
onmogelijke grenzen slecht. 

Gaat Kristallen Vlies ook verfilmd worden? 
Wil je dan zelf het scenario schrijven?
Er is heel concreet overleg. Daar mag ik pas 
meer over zeggen als het allemaal rond is. 
Maar dit is wat topregisseur Paul Verhoeven
over Kristallen Vlies zegt: “hartstochtelijk,
wijds liefdespanorama: verfilmen!” Het 
filmscenario dan naar mijn eigen roman 
schrijven? Nee, ik denk dat het goed is om 
dat los te laten, zoals je je boek ook loslaat 
als het eenmaal in de winkels ligt. Dan is het 
aan de lezer om er in zijn of haar geest zijn 
eigen beelden en gevoelens bij te vormen, 
dat vind ik een heel mooi proces.

Kristallen Vlies is je derde roman, wat maakt 
deze anders dan de andere twee?
Inez & Zo en het vervolg Man op je lip gaan 
over een verwende PC Hooftstraat vrouw 
in Amsterdam Zuid die door haar rijke man 
verlaten wordt en het vervolgens met haar 
tienerdochter moet zien te redden op een in 
hun ogen wel heel sneu appartementje in de 

Baarsjes (waar het overigens heel leuk is, ik 
heb er gewoond). Zonder man/vader, credit-
card, zonder nanny en vriendinnen. De stijl 
is tragikomisch, enigszins hysterisch; met 
tekeningetjes, dagboekfragmenten, liedjes, 
en alleen korte hoofdstukken. Kristallen Vlies 
beslaat een mythisch onderwerp; oeroude 
Griekse Goden die nog steeds in ons mid-
den blijken te zijn. Met klassieke thema’s als 
sterfelijkheid, macht en onmacht, trouw en 
ontrouw. Het verhaalt over de mogelijkheid 
en onmogelijkheid van een grote liefde. Het
vindt gedeeltelijk plaats in een parallelle 
wereld, daar waar de mythische Griekse 
Goden hun bestaan hebben opgebouwd 
nadat ze door de mensen niet meer erkend 
werden. Ook is in deze roman historisch 
verleden van eeuwen geleden verbonden 
met de tijd waarin we nu leven. 

Het plezier en de uitdaging 
om via schrijven iets moois te maken, 

leeft altijd in me.

Wat kunnen we nog verwachten? Ga je nog 
meer boeken schrijven of ga je je op andere 
dingen storten? 
Ik merk dat schrijven bij mij past. Uitgever 
Marc van Gisbergen geeft me alle vrijheid om 
te creëren wat ik wil. Dat is belangrijk voor 
me, zoals je aan mijn cv kunt zien hou ik niet 
van hokjes. Ook niet met wat ik schrijf. Een 
verhaal, een roman ontspruit uit mijn geest, 
van de eerste letter tot de laatste punt. 
Dat brengt wel een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel mee; wanneer is iets goed, wat 
kan beter, hoe? Het schaven is een langdurig 
en intensief proces, maar als het lukt is dat 
fijn. Ik kan nogal een einzelgänger zijn, dus 
maandenlang in je eentje zitten worstelen 
kan ik goed handelen. Al is het voor degenen 
die ik liefheb en die mij liefhebben niet altijd
makkelijk als ik me zo intensief in een andere 
wereld stort. Momenteel schrijf ik aan enkele
filmscenario’s, en na Kristallen Vlies verschijnt
bij Marmer naar verwachting volgend
jaar mijn verhalenbundel Stadsgezichten.
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Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan
van Uitgeverij Marmer is Een koffer vol 
verhalen verschenen. Deze bundel bevat 
literaire zomerverhalen van alle 
Marmer-auteurs en geeft daarnaast heel 
veel voordeel op andere Marmer-uitgaven. 

De mens reist wat af in zijn leven. 
En de schrijver ook. Reizen is van alle 
tijden en veel grote schrijvers en dich-
ters zijn erdoor geïnspireerd geraakt. 
Deze bundel met verhalen, gedichten 
en illustraties zal de lezer inspireren 
om zichzelf te ontdekken en te reizen 
in de breedste zin van het woord.

Jij kunt dit boek winnen!

Win 
Een koffer vol verhalen

Wat moet je doen? 
  -   Like de Facebook-pagina van Uitgeverij Marmer en nodig je vrienden uit! 
  -   Laat ons via Facebook weten (o.v.v. winactie magazine) welke reis jou heeft geïnspireerd. 

Winnaars worden in het eerstvolgende Marmer magazine bekend gemaakt.

Een koffer 
vol verhalen 

€ 10,00

Al in het bezit van de 
originele katoenen 
Marmer tas?

Katoenen boekentassen
Deze katoenen boekentassen met 
gedichten van Mark Verver en 
Johanna Geels zijn verkrijgbaar 
in drie uitvoeringen. 

Huisbewaarders, Gelukkig en Man Vrouw 
zijn te bestellen via onze webshop.

https://www.facebook.com/groups/410715852404674/
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/een-koffer-vol-verhalen
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/literatuur/een-koffer-vol-verhalen-91-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/poezie/tas-huisbewaarders-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/poezie/tas-gelukkig-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/poezie/tas-man-vrouw-detail
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/literatuur/item/bert-van-der-veer
https://www.facebook.com/groups/410715852404674/
mailto:chantal%40uitgeverijmarmer.nl?subject=Overspel%20als%20eerste%20lezen%21
http://uitgeverijmarmer.nl/webshop
https://www.facebook.com/groups/410715852404674/
https://nl-nl.facebook.com/pages/Uitgeverij-Marmer/720606927965284


Ik had een sombere bunker verwacht, met 
lange gangen en doodstille, stoffige ruim-
tes (het gevolg van teveel fantasie- of film-
beelden), met honderdtachtig kilometer 
dossierkasten. Achter de grote draaiwielen 
liggen stapels documenten, foto’s en afluis-
terrapporten opgeslagen. Miljoenen woor-
den, opgevangen en opgeschreven door 
mensen en daardoor onbetrouwbaar en 
subjectief, maar beslissend voor het lot van 
velen. Vastgelegd door pünktliche klerken 
in dienst van een systeem waarin niemand 
iemand vertrouwde. Protocollen, verslagen 
en verhoren die voor tallozen opsluiting, fol-
tering en nog erger betekenden en slechts 
zelden vrijlating. Vrijwel elke DDR-burger 
werd geregistreerd en één op de drie was 
een informant. Zo kon de staat het doen 
en laten van zijn landgenoten in de gaten 
houden en binnendringen in hun diepste 
gedachten.
Achter de eenvoudige portiersloge bevindt
zich het best bijgehouden archief ter wereld. 
Een feit en geen filmbedrog. Sinds de val 
van de DDR in 1989 is het opengesteld voor 
een ieder die er iets over zichzelf of zijn 
naasten denkt aan te treffen. Niemand ver-
wacht er iets prettigs te zullen lezen, maar 
de bezoekers bereiden zich voor op bewijzen 
van verraad, door spionnen of echtgenoten, 
door de eigen kinderen of de buurman, 
‘vrienden’ of collega’s. Ergens daartussen 
moet ‘mijn’ dossier staan.

Een interview 
met
Dolores Thijs

Dolores Thijs is journaliste en schrijver. Ze 
debuteerde begin jaren tachtig met de ro-
man De Vrouwenval, waarmee ze de Prijs 
van het Beste Literair Debuut in België won. 
In de periode die volgde publiceerde een 
aantal romans. In Retour Berlin Ostbahn-
hof schetst Dolores Thijs tegen de achter-
grond van de Koude Oorlog het relaas van 
een jonge onschuldige tiener. Een meisje 
dat met tegenzin vertrok uit Brussel, zich 
Oost-Berlijn tot haar thuis wist te maken en 
vervolgens met heimwee weer uit Berlijn 
vertrok.

‘In de eerste periode op school 
was ik het doelwit van pesterijen: 

ik kwam uit het Westen, 
kleedde me anders, 
sprak de taal niet.’

Wat was de aanleiding voor de drie jaar die 
u met uw ouders in Berlijn hebt gewoond? 
Nadat hij in oktober 1956 vanuit Boedapest 
verslag had uitgebracht over de Hongaarse 
opstand, werd mijn vader, journalist bij 
een Belgische communistische krant, twee 
maanden later met zijn gezin – mijn moeder 
en ik – vanuit Brussel als westers correspon-
dent naar Oost-Berlijn uitgezonden. Het was 
zijn taak om (in lovende woorden) verslag 
uit te brengen over de verworvenheden van 
de eerste Duitse arbeiders- en boerenstaat. 
Drie jaar lang verkende hij als geprivilegieerd 
westers journalist de DDR en schreef hij over 
politiek, economie en kunst. Al die tijd werd 
de relatie van mijn ouders zwaar op de proef 
gesteld door tegengestelde politieke opvat-
tingen – mijn vader was communist, mijn 
moeder niet. Zij verweet hem zijn oogklep-
pen, hij betichtte haar van kortzichtigheid. 
Aldus speelde hun leven zich drie jaar lang af 
in een bizarre mix van de harde communis-
tische realiteit enerzijds en de voorrechten, 
dankzij het werk van mijn vader, anderzijds. 10

Fragment uit: Retour Berlin Ostbahnhof, 

Een frisse voorjaarsochtend, de zon 
breekt langzaam door de wolken, 
trams piepen in de bochten. Iets voor 
tienen sta ik voor het gebouw van 
wat nu officieel heet: Die Bundes-
beauftragte für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen Deutschen Demokratischen Re-
publik. Ik duw de zware deur open en 
meld me bij de receptie. De portier, 
een stevige vijftiger, verrast me door 
zijn vriendelijkheid. Nurksheid en on-
vriendelijkheid behoorden immers 
tot de kenmerken van de DDR. De 
man luistert naar me en zegt dan: ‘Ik 
zal u eerst de regels en voorschriften 
uitleggen’, waarna hij me verzoekt 
een formulier in te vullen en te 
ondertekenen en plaats te nemen in 
de wachtruimte. In het portiershokje 
zie ik hem telefoneren en voorlezen 
wat ik net heb opgetekend. Achter 
het glas beweegt zijn mond als de bek 
van een karper in een aquarium. Hij 
legt de hoorn neer, kijkt me over zijn 
brilleglazen nog even aan en wendt 
zich dan tot de volgende wachtende 
voor het loket.
Op het formicatafeltje staat een as-
bak. Hoeveel peuken zouden daar 
wel niet door nerveuze vingers in uit-
gedrukt zijn. Het is stil in het opval-
lend lichte gebouw, dat nog niet eens 
zolang geleden een ministerie van 
angst en terreur was. 

http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/dolores-thijs
http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/dolores-thijs
http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/dolores-thijs


Als jong meisje arriveerde u in Berlijn. Wat 
waren uw eerste indrukken? 
Mijn eerste indruk – het was half december
– was de ijzige koude zodra we op de  
Ostbahnhof uit de trein stapten. Dan de 
vreemde, diepe stilte van een stad met na-
genoeg lege lanen en straten waar nauwelijks
auto’s reden; het groepje oproerkraaiers dat 
met harde hand in legertrucks werd afgevoerd;
de lange rijen kleumende vrouwen in de 
sneeuw voor de kruidenierswinkels. Maar 
ook het contrast tussen de nieuwe, kille 
hoogbouw van de Stalinallee en de grauwe, 
vervallen huizenblokken met kogelgaten, 
gebarsten ruiten en ingestorte trappenhuizen 
in de zijstraten. Dat kende ik niet uit Brussel. 

U ging naar school in de DDR. Wat is u bij-
gebleven uit die tijd? 
Als twaalfjarige kwam ik in een vijandelijke 
wereld terecht. De abrupte overgang van 

een beschutte meisjesschool in Brussel met 
alleen maar juffen naar een school vol 
vroegrijpe en ongedisciplineerde twaalfjarige 
jongens en meisjes viel me zwaar. De leraren 
waren nauwelijks in staat om de constante 
chaos te beheersen. Blackboard jungle, op 
z’n Oost-Duits. De voor mij onbekende talen 
Duits en Russisch, de grote aandacht voor 
sport waar ik zo’n hekel aan had én het in-
doctrinerend communistisch regime vergden
een groot aanpassingsvermogen. In de 
eerste periode op school was ik het doelwit
van pesterijen: ik kwam uit het Westen, 
kleedde me anders, sprak de taal niet. Een 
perfect slachtoffer. Dat ik het ‘overleefde’ 
kwam omdat ik noodgedwon¬gen uit zelf-
behoud niet anders kon dan al snel net zo 
brutaal te worden. Maar vooral dankzij Herr 
Werdermann, de leraar Duits, die me onder 
zijn vleugels nam en beschermde. 
Hij leerde me de Duitse taal machtig worden 
en besmette me tegelijkertijd met zijn liefde 
voor de Duitse schrijvers uit de Romantiek. 
Pas jaren later, alweer in het Westen met zijn 
totaal andere waarden en normen, begreep 
ik hoe ook ik toen, hoe kortstondig ook, net 
als de hele DDR-jeugd en beginnend bij het 
schoolsysteem voor altijd gehersenspoeld 
had kunnen worden. 

Na uw terugkeer wilde u vast direct iets 
doen wat u had gemist. Wat was dat?
Eenmaal terug in Brussel moest ik me daar 
weer aanpassen, zoals ik het drie jaar eerder 
in Oost-Berlijn had moeten doen. Het vreemde
 is dat ik niets gemist had, 

Retour Berlin 
Ostbahnhof 

€ 19,95

Verwacht: 
oktober 2014

ik bleek al helemaal ingeburgerd in de DDR. 
Ik miste meer de dingen uit Oost-Berlijn: 
het ballet, het vriendenclubje, mijn eerste 
kalverliefde Wolf, die al eerder – nu het nog 
kon – de benen naar West-Duitsland had ge-
nomen. Omdat de grens naar West-Berlijn 
toen nog open was, had ik weinig Westers 
hoeven te missen. 

Daar kon ik ook Coca Cola drinken, naar 
Amerikaanse films kijken, naar een rock ‘n 
‘roll-concert gaan, een spijkerbroek en een 
petticoat kopen. Het meest miste ik Herr 
Werdermann, een tweede vaderfiguur die 
me door de moeilijke begintijd op school ge-
loodst had. Ik mis hem nog steeds. 

Terug op de middelbare school in Brussel 
begon men daar net met Duits. Dus ik 
verveelde me nogal en dacht het soms 
zelfs beter te weten dan de leraar. Dat had 
Herr Werdermann toch wel even anders 
uitgelegd! Ik had weinig affiniteit met mijn 
klasgenoten en voelde me volwassen – wat 
hadden die nu al meegemaakt? Tot op de 
dag van vandaag denk ik met nostalgie terug
aan mijn drie jonge puberjaren, al weet ik 
als volwassene hoe abject het systeem was. 
Maar daar had ik geen last van. Na mijn 
jeugd ben ik een aantal keren terug gegaan,
A la recherche du temps perdu. En dan wil 
ik wéér. Al onderschrijf ik inmiddels de 
woorden van Simone Signoret: La nostalgie 
n’ est plus ce qu’elle était 

‘Hij leerde me de Duitse taal 
machtig worden en besmette me

tegelijkertijd met zijn liefde
voor de Duitse schrijvers

 uit de Romantiek.’

‘Het vreemde is 
dat ik niets gemist had, ik bleek al 
helemaal ingeburgerd in de DDR.’
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De drijfveren
van 
Monique Schouten

Monique Schouten is psycholoog en wordt 
internationaal gezien als de expert op het gebied van 
onbewuste drijfveren, persoonlijkheid, enneagram en 
menstype. Het door haar ontwikkelde V-cirkelmodel
geldt binnen de psychologie als een gewaardeerd 
theoretisch kader dat inzicht geeft in iemands onbe-
wuste drijfveren en dat mensen helpt zich bewust te 
worden van zijn of haar menstype. Volgens haar is 
iedereen in meer of mindere mate opgebrand. Dat 
komt omdat we vaak meer aan het overleven, dan 
aan het leven zijn. De reden? We doen bijna alles 
onbewust: op de automatische piloot. 

Wat voegt De Opbrandfactor toe aan alle aanwezige 
literatuur over dit onderwerp?
De Opbrandfactor geeft een totaal nieuwe visie op 
burn-outpreventie. De schuld geven aan de werkgever 
of de omstandigheden is te eenvoudig. Zoek de oor-
zaak bij jezelf. Jij hebt de sleutel in handen om goed 
in je vel en geest te zitten! Door te begrijpen hoe je je 
eigen stress en frustraties organiseert en welke ideaal-
beelden jij onbewust najaagt. Krijg je dit door, dan kun 
je voorkomen dat je echt opbrand. Dan heb je de aan- 
en uitknop van je automatische piloot gevonden en kun 
je stoppen met overleven en beginnen met het leven 
leiden dat je echt graag wilt. Bewustwording geeft 
keuze: en alleen dat al voorkomt dat je jezelf onnodig 
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De opbrand 
factor

€ 19,95

Verwacht:
oktober 2014

Het is dus zaak die onbewuste 95% op tafel 
te krijgen. Ken je je eigen V-cirkel, dan begrijp
je in welke vicieuze cirkel jij rondjes draait, 
wat jouw onbewuste drijfveer is en wat jouw 
favoriete manier is van jezelf opbranden. 
Er zijn negen onbewuste drijfveren, negen 
V-cirkels en dus negen manieren van opbran-
den.

Jouw onbewuste drijfveer is de grootste op-
brandfactor. Kun je dat eens uitleggen?
Als jij gelooft dat mensen niet te vertrouwen
zijn, dan krijg je dat bewezen. Als jij ervan 
overtuigd bent dat jij altijd de verantwoor-
delijkheid moet nemen, omdat er anders 
niets gebeurt, wordt dat waarheid. Dit zijn 
voorbeelden, maar wanneer je je persoon-
lijke V-cirkel kent, dan begrijp je wat je 
onbewuste drijfveren en meer specifiek: je 
onbewuste overtuigingen zijn. 

uitput. Je gaat dan keuzes maken die goed 
voor jou en je omgeving zijn. 

Jij omschrijft het in dit boek als De negen 
manieren van Opbranden. Hoe werkt dat 
precies?
Meer dan 95% van wat we doen, doen we 
onbewust. Wij merken dat ook dagelijks 
in onze praktijk. Mensen hebben werkelijk 
geen idee waar bepaald gedrag of bepaal-
de frustraties vandaan komen. Dus gaan ze 
op zoek naar verklaringen. Het komt door 
de partner, de jeugd of door de veeleisende 
baas. Ook op de televisie verklaren psycho-
logen erop los. Het raakt vaak kant noch 
wal. Natuurlijk hebben deze zaken invloed, 
maar het verklaart meestal niet waarom jij 
steeds weer tegen dezelfde dingen aanloopt. 

Niet de omstandigheden bepalen jou, maar 
jouw drijfveer bepaalt hoe jij met de omstan-
digheden omgaat. Zo kunnen mensen totaal 
verschillend omgaan met een terminale ziek-
te. Of kunnen twee partners heel anders te-
gen hetzelfde huwelijk aankijken. Het hangt 
er maar net vanaf wat jouw onbewuste dri-
jfveer is. Die bepaalt hoe jij betekenis geeft. 
Hoe jij omgaat met wat er op je pad komt. 

Niet de omstandigheden 
bep alen jou, 

maar jouw drijfveer bepaalt 
hoe jij 

met de omstandigheden omgaat.

http://uitgeverijmarmer.nl/webshop/psychologie/de-opbrandfactor-detail
http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/monique-schouten
http://uitgeverijmarmer.nl/component/zoo/item/monique-schouten
http://www.uitgeverijmarmer.nl/boeken/romans-en-chicklit/item/moederhart
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Aannames over jezelf en de wereld die
je onbewust altijd weer kloppend maakt. 
We zorgen er onbewust voor dat wat wij 
denken over onszelf en de wereld altijd uit-
komt. En zo ontwikkelen we een tunnelvisie, 
waarmee we onszelf en anderen tekort doen.
Als het tegenzit, doen we ons best en komen 
we er nog vaster in te zitten. En denken we 
dat onze waarheid, de waarheid is. 
Daarom is het van levensbelang om je onbe-
wuste drijfveer te leren kennen, die bepaalt 
namelijk hoe jij de dingen filtert en kleurt. 
Als je ervan overtuigd bent dat je het uitein-
delijk toch altijd zelf moet doen in het leven, 
krijg je dit gegarandeerd bevestigd. En als jij 
ervan overtuigd bent dat jij minder bent dan 
anderen, zal dit waarheid worden. En ben je 
daar druk mee. Dag en nacht. 
Onze drijfveer bepaalt welke overtuigingen 
ons 24/7 aansturen. Weten wat je drijft, is 
dus weten welke overtuigingen jij onbewust 
nastreeft en de hele dag door kloppend 
maakt. Al jouw gedrag wordt hierdoor bep-
aald. En omdat we onszelf geprogrammeerd 

hebben om het altijd op die ene manier te 
doen, hollen we onszelf uit.
Het is onze grootste opbrandfactor. Krijg je 
dit door, dan begrijp je plotseling je eigen 
geschiedenis veel beter, maar vooral weet je 
wat je moet doen om in de toekomst meer 
uit jezelf en je leven te halen. Inzicht geeft 
uitzicht!

Hoe werkt dat, die automatische piloot? 
Onbewuste mensen doen alles op de 
automatische piloot. Ze doen dat wat 
onmiddellijk comfort geeft en draaien zich 
vaak ongemerkt steeds meer vast. Op lange 
termijn breekt zoiets je op en raak je er 
oververmoeid, gestresst, opgejaagd of uitge-
put van. Zonder dat je het in de gaten hebt, 
brand je jezelf steeds meer op. Juist omdat je 
het niet kunt laten, put je jezelf uit.
De automatische piloot maakt in zo’n geval 
overuren en bereikt nooit echt zijn doel. 
Want we jagen de hele dag iets na dat niet 
te realiseren is. Op het moment dat jij je 
onbewuste drijfveer doorkrijgt, begrijp je 

Ken je je persoonlijke V-cirkel, 
dan begri jp je wat je onbewuste 

drijfveren en meer specifiek: 
je onbewuste overtuigingen zijn

De beste versie van jezelf 
€ 19,95

De vijf principes 
van effectief coachen

€16,95

in welke vicieuze cirkel jij rondjes draait en 
welke automatische piloot bij jou aan het 
stuur zit. En welke opdrachten hij jou 24/7 
geeft. Dan ga je steeds beter begrijpen hoe 
je onbewust je eigen frustraties organi-
seert en in stand houdt. Omdat je iets na-
streeft dat onhaalbaar is. Een eye opener. 
Ben je je eenmaal bewust van wat je on-
bewust doet, dan ben jij de baas over je 
automatische piloot. En bepaal jij wanneer 
hij aan en uit staat. In plaats van dat je te 
laten leiden door je automatische piloot.

In dit boek laat je alleen maar bewuste 
mensen aan het woord. Hoezo?
Dat is inderdaad uniek in dit boek. Bewuste 
mensen, daarmee bedoelen we mensen die 
hun onbewuste drijfveer kennen, vertellen 
hoe het werkt als je je alleen maar laat aan-
sturen door je onbewuste drijfveer. En dat 
doet iedereen die zijn onbewuste drijfveer 
niet kent. Toen ze zich nog niet doorhad-
den in welke V-cirkel ze rondjes draaiden, 
deden ze alles op de automatische piloot. 
Toen ze doorkregen wat hun onbewuste 
drijfveer was of anders gezegd: door welke 
V-cirkel ze aangestuurd werden, kregen ze 
de kans om bewustere en vooral: gezondere
keuzes te maken. Hoe dat precies werkt, 
wordt uitgelegd in dit boek aan de hand van 
levendige verhalen. De negen types geven de 
lezer voorbeelden om uit te leggen in welk 
systeem zij gevangen zaten, hoe hun dat 
heeft uitgeput en wat de kracht van bewust-
wording is. De lezer wordt uitgenodigd om 
zijn eigen opbrandfactor te gaan herkennen. 
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http://uitgeverijmarmer.nl/boeken/psychologie?task=callelement&format=raw&item_id=187&element=78c8ebef-50f8-4478-b32a-4642a5c65302&method=download


Dat kan confronterend zijn, maar is meer dan 
de moeite waard. Begrijpen wat je onbewust 
doet, geeft je de mogelijkheid om definitief 
beperkende patronen te doorbreken. En te 
voorkomen dat je opbrandt!

Jouw devies is: van opbranden naar opladen!
Kun je dat uitleggen?
Ontdekken welke automatische piloot bij jou 
aan het stuur zit is begrijpen hoe je jezelf 
onbewust opbrandt. Je automatische piloot 
zorgt ervoor dat jij altijd op eenzelfde manier 
reageert op situaties. De manier die jou het 
beste ligt, die jou in je comfortzone houdt. 
Die past bij jouw V-cirkel. Jouw onbewuste 
drijfveer en overtuigingen.  
Het is niet per definitie de beste manier, 
maar wel de meeste bekende. Hier inzicht 
in krijgen, geeft je de mogelijkheid om de 
vicieuze cirkel, waar we allemaal in zitten 
te doorbreken. Van overleven naar leven te 
gaan. Van opbranden naar opladen.
Dit boek leert je dat we de neiging hebben 
om ons eenzijdig te ontwikkelen. Dit holt 
ons uit en zorgt dat er een disbalans is. Als 
je begrijpt hoe je in elkaar zit, wat je onbe-
wuste drijfveer is dan snap je dat jouw au-
tomatische piloot overuren maakt om je in 
het spoor te houden. En dat dit uitput.
In het laatste hoofdstuk wordt uitgelegd wat 
je kunt doen om van opbranden naar oplad-
en te gaan. En dat dit eigenlijk veel simpel-
er is dan je denkt. Je hoeft je partner niet 
in te ruilen, niet te verhuizen, geen andere 
baan te zoeken, maar alleen maar te begri-
jpen welke ideaalbeelden jij najaagt. En dat 

weet je als je jouw opbrandfactor doorkrijgt. 
Dan kun je de lat wat lager leggen, landen 
in de realiteit en je beste leven leiden. 
Bewuste mensen zijn aantoonbaar gelukkiger. 
Omdat ze keuze ervaren: alles op de automa-
tische piloot doen of bewust leven. Bewuste 
mensen zijn de baas over hun automatische 
piloot. Hebben regie over hun leven en 
branden zelden op.

Voor wie is dit boek?
Dit boek is geschikt voor iedereen die vitaler
wil leven een burn-out wil voorkomen bij 
zichzelf en anderen. Ook nuttig voor iedereen 
die zich opgebrand voelt. Of voor mensen 
die het gevoel hebben dat ze vaak meer aan 
overleven dan aan het leven zijn. Onmisbaar 
voor managers en leidinggevenden en voor 
iedereen die zich bezighoudt met stress en 
ziekteverzuim.

Dit is nu je derde boek. Hoe verhoudt dit 
boek zich tot de andere twee boeken?
Dit boek zoomt in op het belang van kennis
van je onbewuste drijfveer en het effect 
daarvan op burn-out. 
Wil je meer leren over je onbewuste drijf-
veren lees dan mijn andere twee boeken 
De beste versie van jezelf! en De vijf prin-
cipes van effectief coachen. Deze twee 
boeken beschrijven helder en duidelijk hoe 
we onszelf onbewust gevangen houden
door onze manier van denken. Meer 
specifiek: door onze onbewuste drijfveren 
en overtuigingen. Die werkelijk al ons doen 
en laten bepalen.
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Rita Spijker debuteerde in 2006 met Kreuk-
herstellend. Haar definitieve doorbraak 
kwam  met haar tweede roman Tussen 
Zussen. Met de verhalenbundel De liefste 
moeder die ik ooit ken en haar romans Licht 
op mijn huid en Ver van mij brak ze opnieuw 
enkele verkooprecords. In 2014 verscheen 
Rauwe dagen, een autobiografisch verhaal 
over het verliezen van ouders. Naast haar 
proza bedacht en schreef ze samen met 
haar dochter Yoko Heiligers het prenten-
boek Draaf met mij. In oktober 2011 won 
ze de verhalenwedstrijd van het VPRO-pro-
gramma Café de Liefde. 

De geboorte van een oma
In De geboorte van een oma vertelt Rita 
Spijker onverbloemd en verwonderd over 
het toeleven naar de geboorte van haar 
kleinkind. Al schrijvend verkent ze de beteke-
nis van het oma worden en groeit ze in haar 
nieuwe rol. Hoop bezorgdheid en intense 
vreugde kleuren de lente en zomermaanden 
die de zwangerschap duurt. Ze schrijft over 
de zich verdiepende relatie met haar doch-
ter. Over haar eigen zwangerschappen en het 
overlijden van haar tweede kind. Over de rol 
van moeders, oma’s, zussen en vriendinnen. 
Zwangerschap en geboorte zijn zo oud als de 
mensheid. En toch, voor wie het meemaakt 
bestaat er geen groter wonder. 

Haar nieuwste boek De geboorte van een 
oma is alweer haar zevende boek. Rita 
Spijker schreef eerder: Rauwe dagen, De lief-
ste moeder die ik ooit ken, Kreukherstellend, 
Ver van mij, Licht op mijn huid, Tussen zus-
sen.

Een portret 
van
Rita Spijker

De geboorte 
van een oma

€ 19,95

Verwacht: 
november 2014
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Clarice Janzen is journaliste. Na succesvol te 
zijn geweest met enkele korte spannende 
verhalen debuteert ze met haar eerste 
literaire thriller Overspel. In 2015 zal 
haar tweede literaire thriller Verloren bij 
Marmer verschijnen.

‘Het is opwindend 

om in de huid 

van een man te kruipen’

Vijf vragen 
aan
Clarice Janzen

Je schrijft al langer korte spannende verha-
len. Hoe is het idee voor Overspel ontstaan?
Ik ben gefascineerd door dingen of gebeur-
tenissen die relaties in stand houden of juist 
te gronde richten. En door de vraag waarom 
geliefden ondanks alles bij elkaar blijven of 
waarom het mensen juist niet lukt bij elkaar 
te komen of te blijven. In mijn korte verha-
len gaat het vaak over die ene gebeurtenis 
waardoor een relatie opeens onder druk 
komt te staan. Dat kunnen hele gekke ding-
en zijn. Ik heb een verhaal geschreven over 
een man die er tot zijn verbijstering achter
komt dat de liefde van zijn leven in het 
geheim graag dieren doodt. Dat gaat best 
ver. Ondanks haar sadistische neigingen is ze 
voor hem heel lief; een ontwapenende per-
soonlijkheid. Daarom is hij vroeger ook op 
haar gevallen. Maar nu kan hij niet meer bij 
haar blijven. Er is iets tussen hen in komen 
te staan wat niet overwonnen kan worden: 
haar wreedheid. 

In dit verhaal is het toevallig wreedheid, 
maar het kan ook net zo goed vreemdgaan 
zijn, want dat is op een bepaalde manier ook 
een vorm van wreedheid. Zo is ook het idee 
voor Overspel ontstaan, waarvan de strek-
king trouwens iets gecompliceerder is dan 
louter overspel en vreemdgaan. De wreed-
heid is zelfs spannender dan normaal, want 
het overspel is niet met een externe partij, 
maar vindt binnen het huwelijk plaats. Ik 
vind het fascinerend om uit te dokteren hoe 
dat kan en wat het gevolg is.

Waar gaat Overspel over?
Overspel gaat over een jonge man die vreemd-
gaat met zijn eigen vrouw. Op háár verzoek. 
Op een avond stelt Eva haar man Maurits 
voor om met elkaar overspel te plegen. Eén 
keer per maand ergens in een hotel, onder 
een andere identiteit, een andere naam. 
Eerst vindt hij het maar raar dat ze dit voor-
stelt, maar al gauw windt het hele idee hem 
enorm op. En gaandeweg wordt hij helemaal 
in haar spel meegesleurd. Er is als het ware 
geen ontkomen meer aan. In feite dreigt hij 
zichzelf helemaal te verliezen. Hij vervreemdt
steeds meer van zijn eigen vrouw en is 
geobsedeerd door haar alter-ego. En 
dan komt het moment dat het niet hele-
maal zo blijkt te zijn als Maurits denkt.
Dat is dan het breekpunt in de roman.

Liefde, lust en verlangen spelen een grote 
rol in je boek, waarom heb je voor deze 
thema’s gekozen?
Het zijn universele thema’s die hun aantrek-

kingskracht nooit verliezen. De meeste lite-
ratuur gaat over liefde, lust en verlangen. 
Zo zit de mens in elkaar en het wordt nooit
helemaal duidelijk wat het precies is. Die 
spanning maakt dat je er eindeloos over kunt 
fantaseren. Als er een wiskundige formule 
voor was, kon je zeggen: het zit zo en zo, dus 
nu is het klaar. Maar zo werkt het gelukkig 
niet, het is nóóit klaar. Want liefde, lust en 
verlangen zijn in de eerste plaats lekkere 
gevoelens, maar ze kunnen ook pijn doen. 
En ze kunnen een mens volledig beheersen. 
Daarover schrijven is letterlijk balanceren.

Overspel
€ 15,00

Verwacht: 
november 2014
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het de afstand, die ik nodig had om het zo 
objectief mogelijk invoelbaar te maken. Los 
daarvan ken ik zulke mannen als de Maurits 
in mijn boek. Het lijken stoere kerels, maar 
als het erop aankomt zijn het soms sukkels. 
Die uiteenlopende aspecten van een karak-
ter vind ik mooi om te laten zien.    

Je bent ook al met je volgende boek bezig, 
Verloren. Is het een vervolg op Overspel? 
Wat kunnen we verwachten?
Verloren is in die zin een vervolg dat ook weer
gaat over een jong stel en over een  verlangen.
Maar het verplaatst zich van het seksueel 
verlangen naar het basale verlangen naar 
een kind en de verschillen daarin tussen 
mensen. Aanleiding voor Verloren was een 
discussie die ik op tv hoorde tussen een man 
en zijn vrouw over het hebben van een kin-
derwens. 

Zij was zwanger geworden en haar man wilde 
dat ze het kind weg liet halen. Zijn argument: 
hij was er nog niet aan toe. De discussie 
spitste zich toe op de vraag in hoeverre dat 
ethisch verantwoord was. Kan je een kind 
weg laten halen puur vanwege het feit dat 
de vader er nog niet klaar voor is? 

Het hoofdpersonage wordt vervuld door 
een man, hoe is die ontstaan?
Ik heb een vriendje gehad die beweerde 
dat vrouwen niet vanuit een man kunnen 
schrijven. Die uitdaging ging ik dus graag 
aan. Het is namelijk onzin. Natuurlijk zijn er 
vrouwen die dat minder goed kunnen, en 
andersom ook. Maar ik denk dat ik het wél 
kan en misschien wel beter dan een man. 
Haha, ja het klinkt opschepperig, maar 
toch… Toen ik bezig was met research voor 
Overspel, kwam ik op het idee om de roman 
vanuit een man te schrijven. Niet per se om 
te bewijzen dat ik het kon, maar ook omdat 
het de beste manier was waarop ik het ver-
haal kon vormgeven. Alles verteld vanuit de 
optiek van een man, het was niet alleen uit-
dagend, maar op een bepaalde manier ook 
opwindend. Ik moest me als vrouw inleven 
in de driften en  zielenroerselen van iemand 
van de andere sekse. Tegelijkertijd schiep 

‘Die spanning maakt 
dat je er eindeloos 

over kunt fantaseren’

Verloren

Verwacht:
2015

‘Ik moest me 
als vrouw inleven 

in de driften en zielenroerselen 
van iemand van de andere sekse.’
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Onwillekeurig sta je dan al gauw met je mo-
rele oordeel klaar.  ‘Wat een egoïstische 
klootzak!’ hoorde ik mensen in mijn omgev-
ing zeggen. Maar dat zou je misschien net zo 
goed van die zwangere vrouw kunnen zeg-
gen. Of is een kind in wording een argument 
dat daartegen pleit? Kortom, hoe los je dat 
samen op? 

In Verloren wil ik dat laten zien aan de
hand van onverwachte gebeurtenissen.
Want er wordt inderdaad een kind geboren,
maar daarna neemt het verhaal een 
totaal onverwachte wending - wéér die on-
verwachte wending - 

waardoor alles op losse schroeven komt 
te staan en het maarde vraag is wie er nou 
eigenlijk gelijk heeft. Die spanning neemt 
de lezer mee te nemen in een doolhof 
waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt.

Overspel 
als eerste lezen? 

Sluit je aan bij Marmers 
lezerspanel! Aanmelden kan 
via de Facebook pagina: 
Lezerspanel Uitgeverij Marmer 

Voorwaarden lezerspanel:
- Je hebt 2 weken om een boek te lezen
- Je schrijft een recensie die je plaatst op minimaal   
  3 websites/blogs zoals Bol.com, Chicklit.nl, 
  Vrouwenthrillers.nl, Crimezone.nl, Bruna.nl enz.24
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Mijn moeder belde. ‘De meeuw is terug,’ zei ze.
Het verhaal achter de meeuw van mijn moeder begint 
zes jaar geleden. Langs het huis, schuin voor het keuken-
raam, ligt een omheind grasveld. Op een van de palen 
waaraan het gaas getimmerd zit streek op een dag een 
meeuw neer. Hij staarde net zo lang naar het raam tot 
mijn moeder hem een boterham bracht.    
Ik ken soort noch ras van de meeuw die elk jaar – altijd in 
februari – terugkeert naar de paal voor het keukenraam. 

Hij blijft steeds in de buurt. Tot half november, dan vertrekt hij. 
De reden van zijn vertrek – wij gaan ervanuit dat het een mannetje is – heeft 
ongetwijfeld met paargedrag te maken: de meeuw mag dan wel alleen 
terugkeren, hij blijft niet alleen. In mei krijgt hij gezelschap. 
Zijn offspring arriveert, en hij voedt de twee of drie jonge meeuwen een week 
of drie. Dan probeert hij van ze af te komen. Ze vertrekken voor een paar 
dagen, en hij komt alleen terug. Als zijn missie lukt, wat niet altijd zo is.   
Hoe minder we weten over de meeuw, hoe beter. Vliegt hij in november naar 
het zuiden? Legt zijn eega daar eieren, en wachten ze samen tot de jongen uit 
het ei kruipen? Er zijn allerlei scenario’s denkbaar, en ze spreken allemaal tot 
de verbeelding. 

Wij vermoeden dat het vrouwtje 
in het zuiden overwintert – in 
Marokko, Algerije? – en dat zij 
haar jongen, zodra zij daartoe in 
staat zijn, naar hun vader stuurt, 
ver weg in het noorden. 
Als we dit scenario volgen, dan 

kun je je afvragen hoe die jonge meeuwen weten dat hun vader hen opwacht 
bij een oude hofstede in Nederland? Heeft zij hen verteld dat de ene dakzijde 
zwart is en de andere rood? 
En is het hen bekend dat ze misschien over een paar jaar een andere 
ontmoetingsplek zullen moeten zoeken?      

De mooiste boeken zijn van Marmer
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