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De bewondering van ...
Esther Verhoef
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Marjolein van der Kolk (28)
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Laat je verleiden door de nieuwe oogst aan
boeken. Of je nu houdt van thrillers of romans, van
verzonnen of waargebeurd, van grappig of serieus.
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het spits af met misschien wel de populairste Nedermet Rendez Vous. Met haar boeken Close-up, Alles te
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stond ze nummer één in de Bestseller Top 60.
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Het leven van Jenna Gray
verandert in een nacht-

‘Toen ik schreef aan mijn eerste thriller werd ik
er al voor gewaarschuwd. Mijn kijk op fictie zou
voor altijd veranderen. Dat is helaas waar. De onbevangenheid is weg en ik betrap mezelf erop dat
ik nog maar af en toe echt enthousiast kan zijn
over een roman of thriller. Maar mijn nieuwsgierigheid is gelukkig gebleven. Als schrijver ben ik
mateloos gefascineerd door mensen, hoe ze met
elkaar omgaan, hun karakters en drijfveren. Op
mijn nachtkastje ligt nu Identiteit van klinisch
psycholoog en hoogleraar Paul Verhaeghe. Ik
lees er elke avond in voor ik ga slapen. Je hoort
mensen nogal eens zeggen ‘Zo ben ik nu eenmaal’,
maar Verhaeghe gaat er juist van uit dat er geen
wezenlijke identiteit bestaat. Hij stelt in zijn boek
dat wie wij worden grotendeels afhangt van onze
omgeving. Ik klieder nooit in boeken, maar in dit
geval zijn heel wat zinnen en passages onderstreept. De kennis die ik door dit soort boeken
verwerf, komt goed van pas bij het creëren van de
personages in mijn werk. Mijn nieuwe verhalenbundel Erken mij bijvoorbeeld, heeft wraakgevoelens als thema. Identiteit is eigenlijk géén
boekje-voor-het-slapen gaan, het zit boordevol
stof tot nadenken. Aanrader!’
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T E K S T: H E L E E N S PA NJA A R D

landse schrijfster Esther Verhoef, die in 2006 doorbrak
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De liefste kusjes zijn
voor jou is een lief en

‘Geluk wordt pas zichtbaar
als het voorbij is’
Godfried Bomans (1913-1971)

1 Hoe ben je in Berlijn terechtgekomen?

‘Ik studeerde commerciële economie en kon in
2006 een semester in Berlijn studeren. Ik was daar
nog nooit geweest, maar toen leerde ik de stad natuurlijk goed kennen. En werd er verliefd op. Toen
ik uiteindelijk weer terug moest naar Nederland
om mijn studie af te maken, liet Berlijn me niet los.
Ik startte mijn berlijn-blog.nl en in 2011 ben ik hier
permanent gaan wonen. Toen werd ik behalve op
de stad ook verliefd op een Duitser, die inmiddels
mijn verloofde is. Dit jaar gaan we trouwen.’
2 Waarom moeten we onmiddellijk een
weekendje Berlijn boeken? ‘Berlijn is uniek. Het
is heel ruimtelijk met veel groen, brede straten,
parken en meren. De mensen zijn heel relaxed; een
gejaagd gevoel heb je hier eigenlijk nooit, terwijl
de sfeer toch creatief en bruisend is. De stad staat
ook bol van de recente geschiedenis: achter elke
straat en elk gebouw zit een verhaal. Volkspark
Friedrichshain bijvoorbeeld, is heel heuvelachtig.
Die heuvels zijn niet natuurlijk, maar zijn ontstaan doordat ze zijn aangelegd op oorlogspuin en
bunkers.’
3 Wat is je favoriete adresje in Berlijn? ‘Het
oude vliegveld Tempelhof. Dat is gesloten en veranderd in een enorm park. Er zijn nog landingsbanen, die nu worden gebruikt om te fietsen, te wandelen en te skaten. Op de velden wordt in de zomer
druk gebarbecued en overal worden moestuintjes
aangeplant. Dat enorme, vlakke terrein is erg
geliefd onder de Berlijners. Doordat je zo ver kunt
kijken, zie je, als je geluk hebt, soms een geweldige
zonsondergang. En dat midden in de stad!’

WENDYONLINE.NL

65

