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IN DIT MAGAZINE:  

Boekpresentatie “De gezellen van Nez” tijdens Antwerp Convention” 

Alvast een voorproefje lezen van “De gezellen van Nez”? 

Femke De Vos  over haar eerste auteurslezing 

“Drägan Duma - Bondgenoten & Verraders” in de media 

“Bink” in theSword Magazine 

De veelzijdige Bianca Mastenbroek 

Het ga je goed - Ivette Bens 
 
Het eerste dat ik met jullie wil delen, is dat er deze maand weer een nieuw boek wordt geboren: De erfgenaam van 
Herlewinne - De gezellen van Nez. Eindredactrice Caroline Kerstens heeft ervoor gezorgd dat er nog even gezweet 
werd om de laatste loodjes, maar na de laatste aanpassingen is het verhaal klaar om naar de drukkerij te gaan, samen 
met de geweldige omslag die Melchior van Rijn erbij bedacht heeft. En dan is het aan de drukker om er er een 
aantrekkelijk eindproduct van te maken.  
Verder vind je in dit magazine twee interviews met twee bijzondere schrijfsters. Femke De Vos vertelt over haar eerste 
auteurslezing en als gastauteur heb ik Bianca Mastenbroek geïnterviewd.  
Ik wens jullie weer veel plezier met Celtica’s Maandelijkse Magazine! 
 
Rianne Lampers 

Boekpresentatie “De gezellen van Nez” tijdens Antwerp Convention 

Tijdens de Antwerp Convention in Antwerpen zal De erfgenaam van Herlewinne - De gezellen van Nez, het eerste 
boek van de trilogie De erfgenaam van Herlewinne door schrijversduo Peter van Rillaer en Christophe Vermaelen, 
voor het eerst worden gepresenteerd. Vanaf circa 11.00 uur zul je beide schrijvers in de kraam van Celtica Publishing 
aantreffen. Zij zullen hun boek graag voor je signeren! Kun je niet naar de Antwerp Convention komen, maar wil je wel 
graag een door beide schrijvers gesigneerd exemplaar ontvangen? Bestel dan alvast via Celtica’s Webshop en ontvang 
het boek in de week volgend op de Antwerp Convention.  

 
Alvast een voorproefje 
lezen van “De gezellen 
van Nez”? 
Weet je dat je op de website 
van Celtica Publishing de 
proloog tot en met hoofd-
stuk 2 kunt lezen? Zie: web-
site Celtica Publishing 
proloog t/m H2
 

.  
 

                                          Terug 
 

Femke De Vos over haar eerste auteurslezing 
Ik heb Femke De Vos, schrijfster van De kronieken van Riona - Verraad, gevraagd of zij iets wilde vertellen over de eerste 
lezing die zij gegeven heeft in het VTI Waregem voor een klas van eerstejaars TSO-studenten (middelbare school). Hier was 
zij wel toe bereid; lees hieronder haar ervaringen.  
Op 24 april 2015 spreekt zij overigens nogmaals en wel voor leerlingen van het Sint-Vincentius Instituut Anzegem. 
  
Donderdag 22 januari, de dag van mijn eerste auteurslezing. Exact drie dagen na het einde van de examenperiode. 
Zenuwen? 
Nee. 
Alcoholconsumptie? 
Nul. 

Evenementen 
 
26 april 2015: 
Antwerp Convention,  
inclusief boekpresenta-
tie “De gezellen van Nez”, 
met Christophe Vermaelen 
en Peter van Rillaer  
Ook met: Femke De Vos, 
Evi F. Verhasselt en Rianne 
Lampers 
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Dat laatste is misschien belangrijk om te duiden. In april, nu iets meer dan een jaar 
geleden, moest ik een speech geven voor om-en-bij de honderd man plus de ver-
dwaalde journalist ter ere van de verschijning van Verraad. 
Drie weken lang heb ik toen geworsteld met die verdomde speech. Verschillende 
concepten werden getypt, het grootste deel gewist en een worsteling tussen schrijf- 
en spreektaal gevoerd. De druk van buitenaf om het goed te doen (–en ons niet ten 
schande te brengen- moeder auteur anno 2014) was bovendien ook niet mals. Tot de 
avond voor de voorstelling heb ik zitten zwoegen en me zorgen gemaakt. Resultaat: 
nul, noppes, nada. Niets bruikbaars was uit mijn vingertoppen gekomen en dit ter-
wijl mijn hoofd vol dingen zat die ik toch verteld wilde hebben en mensen die ik be-
dankt wilde zien. 
Schrijven onder druk is niet mijn ding. Speeches en presentaties schrijven onder 
druk…, blijkbaar geheel onmogelijk. 
Uiteindelijk besloot ik het gewoon te wingen. Ik heb mijn laptop dichtgeklapt, ben 
gaan slapen en heb de dag erna gewoon mijn ding gedaan. 
Ik ben voor een menigte gaan staan, heb mijn mond open getrokken, wat uitleg ge-
geven, mensen bedankt en hier en daar een grapje verteld dat mensen ook nog echt 
deed lachen. 
Dit wel met behulp van anderhalf glas cava, en ik ben een lichtgewichtje qua alcohol 
consumptie, dus anderhalf glas cava was een grote ruggensteun. 
Die avond heb ik wel gemerkt dat ik kan spreken voor publiek en dat het me nog het beste afgaat als ik geen vast plan 
heb, geen routine die ik krampachtig wil vasthouden en uit balans raak als ik een stukje vergeet of iemand een vraag 
stelt of opmerking maakt. 
 
Dat is dan ook wat ik gedaan heb voor de auteurslezing in het VTI in Waregem. Mij 
gewoon mentaal voorbereid. Overdenken wat voor soort publiek ik voor mij zou 
krijgen, hoe de kinderen konden reageren op het boek, of op de lezing zelf. Met an-
dere woorden overloop alle mogelijke scenario’s en bekijk hoe je deze kunt aanpak-
ken.  
Mijn publiek, wist ik, werd een klas 1ste jaar TSO-studenten. Eén klasje, dus besloot ik 
voor de intiemere interactieve aanpak te gaan en het gewone saaie stramien van een 
lezing om te gooien. Ik liet de leerlingen hun banken in een halve cirkel schuiven 
zodat ik iedereen kon zien en iedereen mij kon zien en zelf ging ik niet achter een 
lessenaar staan. 
Tot mijn verrassing bleek de klas niet alleen te bestaan uit 1ste jaartjes (het boek 
wordt aangeraden vanaf 15) maar uit enkel jongens. Dit terwijl Verraad toch voor 
het grootste deel op een vrouwelijk publiek gericht is. 
Moeilijk publiek, dacht ik. Toch wel even slikken, de vraag of ik me niet beter had 
moeten voorbereiden stak de kop op, maar deze duwde ik snel aan de kant.  
Als er één ding was dat ik me herinnerde uit mijn middelbare schooltijd is het name-
lijk dat tieners zijn als haaien. Ze ruiken onzekerheid zoals haaien bloed en maken je 
af als ze de kans krijgen. Maar niet heus.  
Ik vind scholieren namelijk heel aangenaam in de omgang. Als jij hen respecteert, respecteren ze jou en als er één ding is 
wat ik persoonlijk een belangrijke kwaliteit vind voor een auteur, is het belang hechten aan de mening van je lezers. 
Wat ze denken, zeggen en voelen als ze jouw boek lezen is belangrijk. Wat zij vinden dat beter kan, is cruciaal. Dat is dan 
ook hoe ik de dialoog met mijn lezers gestart ben. Met de vraag: ‘Wie vond het een slecht boek?’ 
Niemand stak, of durfde zijn hand op steken.  
Volgende vraag: ‘Wie vond het een goed boek?’ 
Enkele handen gingen in de lucht. Hier en daar werd wat gemompeld onderling. En dat was mijn opening. 
‘Oké, dus de meeste van jullie vonden dat er goede en slechte momenten waren. Wat vonden jullie persoonlijk de slecht-
ste scène? Het stomste moment uit het boek?’ 
Het ijs was meteen gebroken. Ik wilde net zo goed iets van hen leren als ik hen iets wilde vertellen over het schrijfpro-
ces. Na hun openhartige en terechte commentaren heb ik gezegd dat ik de volgorde van de lezing zou omdraaien. Ik zou 
beginnen met alle vragen te beantwoorden die in hen opkwamen, over het boek, over uitgeven, over mezelf. 
Uiteindelijk is het hele uur zo verstreken en ben ik niet eens meer toegekomen aan een kleine snelcursus ‘angst voor het 
witte blad’.  
 Terug  
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De jongens reageerden enthousiast, stelden leuke en soms uitdagende vragen en toonden dat ze een goed inzicht had-
den in de wereld van Riona en de politieke en emotionele strubbelingen. 
Ik kan niet genoeg benadrukken wat een unieke, fantastische kans en ervaring het VTI Waregem me geboden heeft en 
hoe fantastisch hun leerlingen gereageerd hebben. Zij hebben me een waardevolle ervaring meegegeven en kennis die ik 
bij de volgende lezing zeker kan gebruiken. 
Ook al zal ook die volledig anders worden, want dan sta ik voor de uitdaging om te spreken voor een hele aula die mijn 
boek nog niet heeft gelezen. Terugvallen op vragen en antwoorden zal dan niet kunnen, maar dankzij de leerlingen van 
het VTI sta ik een stukje vaster in mijn schoenen en ga ook deze nieuwe kans niet uit de weg. 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terug 
 
“Drägan Duma - Bondgenoten & Verraders” in de media 
In GIRLZ, hét meidenmagazine van Nederland, verscheen afgelopen maand een stukje 
over Bondgenoten & Verraders, het tweede deel in Patty van Delfts fantastische dra-
kentrilogie Drägan Duma. De eindredacteur had het eerste deel gelezen en was er zó 
enthousiast over dat zij Celtica Publishing gevraagd heeft mee te werken aan een win-
actie. Dat was natuurlijk niet tegen dovemansoren gezegd. Afgelopen maand waren er  
dus drie pakketten van het eerste en tweede deel te vergeven (de actie liep op 25 
maart af). Echt leuk om een uitgave van Celtica Publishing zó in de spotlight te zien 
staan! 
 
Op Banger Sisters is de eerste recensie verschenen van Patty’s tweede boek. Recen-
sente Ilse Borst kon er bijna niet op wachten en had het dan ook heel snel uit. Haar 
enthousiaste eindconclusie luidt als volgt:  
Het was echt weer genieten met alle avonturen, prachtige draken en spanning die zo 
ontzettend mooi en beeldend omschreven worden. Met spanning en genot wacht ik op het 
derde en laatste deel van deze tot nu toe zo geweldige trilogie. Weer een pareltje van de 
bovenste plank als ik me zo mag uitdrukken. 
 
Je kunt Patty volgen op Facebook en Twitter, en natuurlijk via haar weblog pattyvandelft.com. 

Terug 
 
  

Ben je benieuwd naar Femke’s boek? Het is algemeen verkrijgbaar, maar onder andere hier ligt het echt in de boekwinkel: 

Boekhandel Mondria in Mijdrecht (NL) - Boekhandel Kroon in Den Haag - Broese Boekverkopers in Utrecht - 
Priem Boek- en Kantoorboekhandel in Valkenswaard 

Lezers over “De Kronieken van Riona - Verraad”: 
• Prachtig boek. Vlot geschreven en spannend tot het einde. Je wil het boek in 1 keer uitlezen. Isabelle De Smeyter 
• Je denkt wel steeds…Waarom? Zijn het stappen naar een groter plan? Of is er een andere bedoeling. Het zet je wel aan 

het denken. En dat vind ik ook heerlijk in een boek. Natasja J 
• Het eerste deel van ' de kronieken van Riona' is een boek gevuld met liefde, intriges en verraad. Gaandeweg het boek 

zie je het karakter van het hoofdpersonage, Niamh, duidelijk veranderen. Iets wat zeer mooi neergezet is door de 
schrijfster. Vallerie Smeets 
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 “Bink” in theSword Magazine 
In magazine 11-2015 van theSword vind je een interview met Nathalie Kokke, de schrijf-
ster van Bink. Je kunt daar ook twee hoofdstukken uit haar prachtige verhaal lezen. Kijk 
in de webshop en op Bol.com naar de lezersrecensies en laat je overtuigen! 

 
 

 

 

 

 

Terug 
 

 

De veelzijdige Bianca Mastenbroek 
Kun je in het kort iets over jezelf vertellen? 

Ik ben Bianca Mastenbroek, bijna 40 (klinkt heel oud), ik kom uit Eindhoven en schrijven 
is mijn lust en mijn leven. Ik heb inmiddels 20 boeken voor kinderen, de jeugd en volwas-
senen op mijn naam staan. 
 
Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre (of genres) schrijf je?  
Helaas is mijn verhaal heel cliché: als kind wilde ik al schrijven. Ik las de hele bibliotheek 
uit en deed niets liever dan binnen zitten en fantaseren. Ik wilde zelfs vrachtwagenchauf-
feur worden, want (dacht ik toen) dan kon ik de hele tijd voor me uit staren en verhalen 
bedenken. In de gevangenis zitten leek me ook wel wat, niemand die je lastig valt en alle 
tijd om te schrijven. Gelukkig heb ik dat nu ook, gewoon thuis. 
Maar als kind schreef ik al mijn eerste boeken. Voor mijn veertiende had ik een detective 
(met een fantastische en superknappe agent in de hoofdrol natuurlijk) en een fantasyver-
haal dat zich afspeelde op een andere planeet geschreven. Tijdens de middelbare school 
schreef ik voor de schoolkrant en heb ik de eindmusical geschreven en geregisseerd. Toen 
ik ging studeren aan de technische Universiteit in Eindhoven werd ik hoofdredacteur van 
het blad van de studievereniging. Ook bracht ik met vriendinnen een maandelijks krantje 

uit. Dus het schrijven zat in mijn bloed. Alleen toen ik ging werken, kwam het er niet meer van. In 2005 ben ik gestopt en 
heb ik me volledig op het schrijven gericht. De beste beslissing ooit! 
Ik schrijf het liefste fantasy en historisch, daar ligt echt mijn hart. En mijn boeken, in welk genre dan ook, moeten span-
nend zijn en tempo hebben. Zo ben ik nu bezig met een thriller, Paradijselijk, die zich afspeelt in mijn eigen wijk. Weer 
een heel nieuw genre en ik vind het te gek. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel plezier gehad tijdens het schrijven. 
 
Je hebt al heel wat boeken uitgebracht. Kun je van een aantal titels iets vertellen; hoe is het verhaal ontstaan, 
heb je research moeten doen, e.d.? 
Mijn eerste boek, Vuurproef, een historische roman over heksenvervolging, kwam in 2008 uit. Voor dat boek heb ik ont-
zettend veel research gedaan, omdat ik, in verhalende vorm, wilde laten zien wat voor gruwelijkheden er gebeurd zijn 
tijdens de heksenvervolging in de zestiende eeuw. Ik was vooral geïntrigeerd door de waanzin. Niet alleen geloofsfana-
tiekelingen geloofden heilig in het kwaad van de heksen, hele dorpen zagen het ineens in de dorpelingen waar ze lief en 
leed mee hadden gedeeld. Zelfs familieleden verraadden hun eigen kind of moeder. Onvoorstelbaar. Ik heb boeken gele-
zen, proefschriften uitgeplozen om achter het waarom te komen. En tijdens mijn research kwam ik op het verhaal van 
Bernard van Merode, in 1595 Heer van de heerlijkheid Asten. Hij begon een plaatselijke heksenjacht. Binnen een paar 
weken had hij vijftien vrouwen, en zelfs een aantal mannen, uit de omliggende dorpen gevangengenomen. In de kerkers 
van het slot Asten werden zij op afschuwelijke wijze gemarteld en tot een bekentenis gedwongen. Een van zijn slachtof-
fers was Anna, die in de kerker overleed aan haar verwondingen. Dat inspireerde mij tot Vuurproef. Zo’n monster wilde 
ik in mijn boek. En die Anna heb ik als eerbetoon tot mijn hoofdpersoon gemaakt.  
 Terug 

http://www.biancamastenbroek.nl�
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Om een compleet beeld te schetsen, vertel ik het verhaal vanuit de ogen van haar twijfelende dochter en vanuit haar 
man die een kansloze juridische strijd aangaat. Ik heb een heel eigen verhaal bedacht, maar het had zo kunnen gaan als 
in mijn boek… 
Mijn boek Zonnestorm is gebaseerd op het einde van de wereld, dat volgens de Mayakalender op 21 december 2013 zou 
plaatsvinden. Begin 2012 had ik een idee: wat als ik in 2013 elke maand een dun boek zou laten uitkomen, een soort van 
feuilleton, waarin de lezer dagelijks meeleeft met de hoofdpersonen naar het einde van de wereld. Ik vond het geniaal 
(had de verhaallijnen voor iedere maand al uitgewerkt), mijn uitgever vond het onuitvoerbaar. Maar hij wilde wel graag 
een boek over dat onderwerp! Dus ik nam de voorspelling van de NASA, dat er in de nabije toekomst een verwoestende 
zonnestorm zal plaatsvinden die het leven zoals wij kennen volledig zal vernietigen, 
koppelde die aan het einde van de Mayakalender en voegde er nog een vleugje fanta-
sy aan toe. Dit alles leidde tot mijn apocalyptische jeugdroman. 
Robin is anders is weer een heel ander verhaal, een waar gebeurd verhaal! Ik had 
met een artikel in de Vriendin gestaan en naar aanleiding van dat artikel werd ik 
gebeld door Dorothé, moeder van een jongen met een heel bijzondere afwijking. 
Haar zoon heeft enorme baat gehad bij dolfijntherapie en dat wilde ze aan de hele 
wereld laten zien. Ik moest hun verhaal schrijven. Dat leek me helemaal niets. Ik heb 
niet zoveel met waargebeurde verhalen, die zijn mij meestal te saai, daar mag ik ook 
niemand in vermoorden. Maar Dorothé hield vol, stond erop dat we elkaar zouden 
ontmoeten, dat ze haar verhaal in ieder geval kon vertellen.  
Wat bleek: Dorothé is zo iemand die je niets kunt weigeren. Zo gepassioneerd, zo 
vriendelijk en lief. Dus ik zei ja, al was het nog steeds met tegenzin. Toen ben ik me 
gaan verdiepen in de dolfijntherapie, heb beelden gezien van de magie tussen de 
dolfijnen en die kinderen. Dat gecombineerd met het wonderbaarlijke verhaal van 
Dorothé, wat het haar zoon en haar gezin gebracht heeft, leverde een aangrijpend 
verhaal op over een jongen die een broertje heeft die anders is. Een boek waarvan ik 
uiteindelijk ontzettend blij ben dat ik het geschreven heb. 
In 2012 kreeg ik de uitgever van De vier windstreken aan de lijn. Hij had contact met 
mensen op Texel, die een walvisvaardershuisje tot museum hadden gemaakt. Wat bleek: dat huisje was nog helemaal in 
de originele, achttiende-eeuwse staat, zoals commandeur (kapitein) Klaas Daalder het huis had laten verbouwen. En nu 
wilde ze graag een boek over de Texelse walvisvaarders, of ik dat wilde schrijven. Nu kan ik niet zo goed nee zeggen, dus 
werd het antwoord ja. Al had ik nog geen idee wat ik dan moest gaan schrijven. Ik 
werd in contact gebracht met een expert op Texel, die heel veel onderzoek gedaan 
heeft. Samen gingen we op zoek naar een geschikte reis. Over heel veel reizen was 
informatie beschikbaar: wanneer ze vertrokken, wanneer ze terugkwamen, hoeveel 
walvissen ze gevangen hadden. Ik zocht naar een reis waar nog niet alles vaststond, 
waar ik mijn fantasie op kon loslaten. Dat werd de eerste reis van Klaas Daalder. 
Daarvan was namelijk alleen bekend dat het schip ‘in het ijs gebleven was’. De com-
mandeur heeft zijn weg terug gevonden naar Texel, maar hoe, en wat er precies met 
zijn schip en de bemanning gebeurd is, dat was onbekend. Nou, daar kon ik wel iets 
mee! 
Met behulp van de Texelse expert is het een realistisch en avontuurlijk verhaal ge-
worden. Ik ben er ontzettend trots op! Zeker ook omdat de uitvoering zo mooi is: een 
vuistdikke hardcover met een prachtige kaft, een historische kaart binnenin, een 
woordenlijst en een schematische weergave van het schip. Dit is het boek waarvan ik 
vroeger als kind dacht: wow, dat iemand zoiets kan schrijven. En nu staat er gewoon 
mijn eigen naam op. Hoe gaaf is dat? 
 
Kies je zelf uit wie de covers van je boeken maken? 
In de meeste gevallen bepaal ik dat niet. De uitgever neemt daar de beslissing over. Soms mag ik een voorstel doen, 
maar meestal werkt een uitgever met een vertrouwde groep illustratoren. Maar tot nu toe heb ik weinig klagen gehad. 
Over bijna al mijn boeken ben ik ontzettend tevreden wat betreft de kaft en eventuele illustraties. 
Ik heb zelf ook enkele boeken uitgegeven, dan ben ik natuurlijk de baas. En dat is ook wel heel fijn! 

Terug 
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Baarle Nassau, In de 
Bogaard, Hellevoetsluis 

We hebben elkaar ontmoet bij de uitreiking van de Unleash Award (ik geloof in 2008). Doe je nog steeds mee 
met wedstrijden, zo ja met welke? 
Het meedoen aan wedstrijden komt er helaas niet van. Er zijn nog zoveel boeken die ik wil schrijven, nog zoveel verha-
len te vertellen. Als ik meedoe aan een wedstrijd, wil ik ook goed meedoen, dan wil ik hem gewoon winnen. En dat kost 
tijd. Op dit moment kies ik er voor om die tijd te besteden aan boeken en niet aan korte verhalen voor wedstrijden. Maar 
het broeit regelmatig. Ooit wil ik nog een keer meedoen met de Paul Harlandprijs. 
 
Heb je tips voor schrijvers-in-de-dop? 
Ik las ooit in een boek over schrijven: je eerste boek moet je weggooien, dat is troep. Onzin, dacht ik. Inmiddels weet ik 
beter. Mijn eerste boek was echt troep! Hoewel ik op dat moment dacht dat het geniaal was. (En het ook nog naar uitge-
vers stuurde en verontwaardigd was dat het niet in hun fonds paste.) 
Schrijven leer je alleen door heel veel te schrijven! En vooral door te herschrijven. Ik heb een aantal super goede proef-
lezers om me heen verzameld, die mijn gebreken compenseren. Zonder hen zou ik niet zulke goede boeken kunnen 
schrijven. Je moet kritiek kunnen incasseren, er iets mee doen, je verhaal steeds beter willen maken en jezelf en je 
schrijven blijven ontwikkelen. 
Schrijven is gewoon keihard werken. Heb je daar geen zin in of tijd voor, hou er dan mee op. Je moet het met hart en ziel 
willen, je voor 300 procent inzetten, om ook echt iets te bereiken. 
Wil je op de hoogte blijven van Bianca? Neem dan een kijkje op: www.biancamastenbroek.nl. 
 

Het ga je goed - Ivette Bens 

Terug 
 

  
 
 
 
 
 
 

Ekeren  

Volgende maand staat Celtica’s Maandelijkse Magazine in het teken van romantische, 
sensuele, spanningminnende, poëtische en vooral fantastische moeders.  

Ofwel in het teken van Moederdag! 
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