
Pagina 19 

door Jan Janssen 

 

Oorspronkelijke 

titel:  

De Tranen van  

Tataneh  

Uitgever:  

Celtica Publishing  
 

Jaar van uitgifte:  

2013 

Aantal pagina’s:   

416 

ISBN:  

9789491300189  

Link/urls:  

uitgeverij 

Het verhaal 

Tataneh is de dochter van De Maker, schepper van nieuwe werelden. 
Zij mag haar vader helpen met het maken van een nieuwe planeet, 
Aedon (die verdacht veel op de Aarde lijkt). Haar broer Irannon is 
jaloers omdat zijn vader veel meer aandacht heeft voor Tataneh dan 
voor hem en besluit als wraak Aedon te ‘besmetten’ met drakeneie-
ren. Als deze eieren uitkomen gaan de draken jacht maken op alle 
andere levende wezens op Aedon. Gelukkig komt Tataneh’s moeder 
tussenbeide. Zij vangt de tranen van Tataneh op en laat deze op 
Aedon vallen, waar ze veranderen in vier machtige stenen waarmee 
de volkeren van Aedon de draken onder controle kunnen houden. Als 
op de planeet Aedon prins Abromar, geholpen door de corrupte  
tovenaar Gatorro, de heerschappij over heel Aedon willen bemachti-
gen, laat hij de draken weer los. Het is nu aan een bont gezelschap 
van tovenaar, elf, waternimf, mens, trol, monnik en een betoverde 
eekhoorn om Arbromar en Gatorro tegen te houden en Aedon voor 

de ondergang te behoeden. 

Mijn mening 

Tranen van Tataneh is een fantasyverhaal pur sang 
en in die zin een vreemde eend in bijt voor de  
die-hard King-fans. Het is het eerste volwaardige 
boek van de Vlaamse schrijfster Evi Verhasselt, die 
eerder wel al korte verhalen publiceerde. Daar waar 
de naam de Vlaamse afkomst al niet doet  
vermoeden, doet het taalgebruik dat wel; het boek 
is doorspekt met heerlijke Vlaamse uitdrukkingen, 
die overigens geen afbreuk doen aan het leesplezier. 
Verhasselt kent overduidelijk haar klassieken: haar 
schrijfstijl is een mix tussen Terry Goodkind  en  

Terry Pratchett, met af en toe een vleugje Tolkien en Douglas Adams. Dit 
zijn niet de minste namen in het genre en dat mag als compliment  
beschouwd worden. Verhasselt kopieert niet van deze schrijvers maar houdt 
duidelijk een eigen stijl aan. Op hoofdlijnen overheerst het Terry Pratchett-
gehalte in het boek; het is humoristisch geschreven. Hilarisch is bijvoorbeeld 
een scène waarin de monnik Ituko, die zich per wolk verplaatst, een reiswolk 
gaat kopen en deze door de verkoper wordt aanbevolen in de stijl van een 
rasechte auto-verkoper. Jammer is dat Verhasselt soms wat uit de bocht 
vliegt met haar humor. In plaats van leuk wordt het dan erg banaal of plat-

vloers, hier ligt duidelijk nog een ontwikkelpunt voor haar. 

Het boek is ingedeeld in 56 korte hoofdstukken, wat het lekker overzichtelijk 
maakt. Aan het begin van het boek zijn er vijf aparte verhaallijnen, waarin 
steeds een van de hoofdpersonen centraal staat. De eerste 25 hoofdstukken 
komen deze keurig om en om in een vaste volgorde voorbij. Dit maakt dat je 
je hoofd goed bij het verhaal moet houden. Zeker als je het boek tussendoor 
weglegt, is het daarna eventjes lastig de verhaallijn weer op te pakken. 
Naarmate het boek vordert wordt dit gemakkelijker, als de verhaallijnen bij 
elkaar komen. De spanningsopbouw in het boek is typisch Terry Goodkind: in 
95% van het boek wordt naar een ontknoping toegewerkt, die zich vervolgens 
in een paar bladzijden in alle heftigheid ontvouwt. Kenners van het fantasy-
genre zullen overigens glimlachen bij verschillende hoofdstuktitels, die vaak 
verwijzen naar andere fantasy-werken, zoals In de ban van de ring (Tolkien) 

of De grote scheuring (Feist). 

Al met al is Tranen van Tataneh een zeer lezenswaardig verhaal. Hoewel het 
alle typische fantasy-elementen omvat (magie, elfen, draken, tovenaars, 
noem maar op) heeft het verhaal toch een heel eigen karakter en een goed 
doordacht plot waardoor het niet een dertien-in-een-dozijn-verhaal wordt, 
waar andere fantasy-werken nog wel een last van hebben. Het verhaal zit vol 
spanning, intrige, actie en emotie. De karakters hadden van mij nog wat 
meer uitgediept mogen worden, en zoals gezegd moet het taalgebruik echt 
nog wat meer in balans komen, maar desondanks is dit een zeer veelbeloven-

de première, die ik dan ook met een dikke 8 waardeer.  
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