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IN DIT MAGAZINE:  
Verschijnt in februari: De Afgrond, boek 2 - De Chaos 
Verschijnt in april: Emperium, boek 1 - Nachtval 
Interview met fantasyschrijfster Atalanta Nèhmoura 
Patty van Delft leest: “De dood van de halfling 
Jeffrey Debris praat met boekenblogger Nakita 
Wat een magie! 
Love food − Yolinda Vixen 
Een Valentijnsdag om nooit te vergeten 
 
 
Er zijn van die momenten dat er een aanslag gepleegd wordt op je geduld omdat een planning niet gehaald wordt. Uitgeven is 
mensenwerk. Het is afhankelijk van vele factoren, zoals het schrijven zelf, de redactie en het omslagontwerp. Dat laatste zorgt 
deze keer voor vertraging, want het boek zelf is al enige tijd klaar voor productie. Maar overmacht is nu eenmaal... Overmacht. 
De omslag van De Afgrond, boek 2 - De Chaos wordt prachtig, maar helaas is die nog niet definitief. 

Op 14 februari is het Valentijnsdag! Deze dag, die in het teken van de liefde staat, viert Celtica Publishing & CPR door alle be-
stellingen die in Celtica’s Webshop gedaan worden gratis te versturen! Deze actie loopt tot en met 14 februari.  
 
Rianne Lampers  Terug 

Verschijnt in februari: De Afgrond, boek 2 - De Chaos 
Leila overleeft ternauwernood de aanval van een colosses, een éénogige reuzeninktvis 
gecreëerd door Shirah, de Godin van het Kwade. Marsa, de Godin van de Zee, biedt 
Leila onderdak op het vlaggenschip van de Zwarte Piraten om haar Energie aan te vul-
len. Daar sluit zij vriendschap met Narija. 
 
Op het land zet de groep Valiant de zoektocht naar Leila voort, evenals Orvan met 
Dongor, Jantha en Ardanus. Shirahs invloed groeit. Ze bespeelt Valiant en leidt Zorc, die 
dood en verderf zaaiend richting de zee trekt met zijn Gwargs. Er lijkt zelfs een gevaar-
lijk verbond te ontstaan tussen de Gwargs en de Sandakar. 
 
Kan de Godin van het Goede, nog iets betekenen, of is haar rol uitgespeeld? En waar 
staan de Sneeuwdraken? Zal Lydia de drang om zich met een Zwarte Draak te verbin-
den kunnen weerstaan? En is Leila wel opgewassen tegen het steeds sterker wordende 
Kwaad? 
 
Wat gedurende het verhaal steeds duidelijker wordt, is dat de aarde in chaos verkeert... 
 
Wil je alvast een voorproefje? Lees dan hier de eerste 25 bladzijden.            Terug 
  

Evenementen 
 
12 en 13 maart 2016: 
Gothic & Fantasy Beurs, Rijswijk 
Jeffrey Debris, Patty van Delft en 
Rianne Lampers 
 
23 en 24 april 2016: 
Elfia, Haarzuilens 
Bas Kock, Jeffrey Debris, e.a. 

Ben je nog geen abonnee en wil je op de hoogte blijven? Registreer je dan in Celtica’s Webshop. Je krijgt maandelijks een link naar dit  
Magazine, je krijgt een e-verhaal cadeau en gegarandeerd géén spam! 

Wil je afmelden? Dat doe je door in je account in de Webshop nieuwsbrief uit te zetten. 

C O N C E P T 

http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Po%C3%ABzie�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart�
http://www.celtica-publishing.nl/images/2016-02/de-afgrond-2---de-chaos---eerste-25-blz.pdf�
http://gothicbeurs.nl/�
http://www.elfia.com/events/elfia-haarzuilens-2016/�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/index.php?route=account/register�


CELTICA’S MAANDELIJKSE MAGAZINE 
Februari 2016 

 
2 

Verschijnt in april: Emperium, boek 1 - Nachtval 
Celtica Publishing heeft een nieuwe debutant in de gelederen: Bas Kock. In april ver-
schijnt Nachtval, het eerste deel in de Emperium-trilogie van Bas. Met een bewerkt 
fragment uit zijn debuut behaalde Bas onlangs de derde plaats in de literaire wed-
strijd de Raadselige Roos. 
 
Nachtval vertelt het verhaal van Bortak de zwaardvechter, Jalt de bakkerszoon, Faya 
de dienstmaagd en al die anderen die lijden onder het hemelse onheil dat het Empe-
rium bedreigt. Zijn deze kleurrijke karakters slechts figuranten in het duistere spel 
van het lot, of spelen ze een grotere rol? Kun je het kwaad bestrijden zonder er zelf 
door besmet te raken?  
 

Nachtval is een buitengewoon fantasyepos dat ons een grimmige spiegel 
voorhoudt. Wie erin durft te kijken, herkent de verontrustende overeen-
komsten tussen het Emperium en onze hedendaagse samenleving. Een 
maatschappijkritische roman, vol verwijzingen naar de literatuur, religie 
en geschiedenis.  
 
Nachtval wordt gelanceerd tijdens Elfia 2016 (23 en 24 april) in Haar-
zuilens. 
 
 Terug 
Interview met fantasyschrijfster Atalanta Nèhmoura 

 
Kun je in het kort iets over jezelf en je schrijven vertellen? 
Atalanta is mijn pseudoniem. Mijn ouders gaven mij 51 jaar geleden de naam Ciska. In 
mijn jeugd was ik een dromerig meisje en was ik vaak in de natuur te vinden. In mijn 
tienerjaren nam ik dan zo af en toe een hele horde kleine kinderen mee, die ik van alles 
over de natuur probeerde te leren. Verder mocht ik graag tekenen. Ook knutselde ik van 
alles in elkaar en maakte ik bijvoorbeeld mijn eigen vishengel en handboog met pijlen.  
Maar dan begint het serieuze leven en verdwijnen alle dromen (in mijn geval allerlei 
ideeën voor spannende verhalen) voor een tijdje in de kast. Na zes jaar als analist in het 
ziekenhuis te hebben gewerkt, besloot ik om mijn partner te volgen in zijn beroep en 
ben ik juwelier geworden. 
In mijn schrijven komt mijn voorliefde voor de natuur weer aan de orde, maar daar-
naast ook wel een beetje mijn interesse in de oosterse cultuur, zoals oosterse vechtkun-
sten en de samoerai (ja, ik heb Miyamoto Musashi’s boek Go Rin No Sho, een boek van 
vijf ringen gelezen) en natuurlijk mijn liefde voor edelstenen. 
In mijn verhalen draait het vaak om onvoorwaardelijke liefde, liefde voor elkaar, 
vriendschap, loyaliteit, eer, verdraagzaamheid en vergeving. Iets waar het in onze sa-
menleving nog weleens aan ontbreekt.  
Een fantasysetting geeft me meer vrijheid om een wereld vol verschillende culturen en 
conflicten te creëren. In onze wereld ben je dan weer te veel gebonden aan de werke-
lijkheid. 

 
Hoe is het schrijven bij jou begonnen en in welk genre schrijf je? 
Tijdens mijn opleiding aan de Amersfoortse laboratoriumschool werd ik redactielid van de schoolkrant. Eerst als illustrator 
omdat ik graag mocht striptekenen (ik had eerder verwacht striptekenares te worden), maar later schreef ik ook artikelen. 
Toen begon het al een beetje te kriebelen. Later als analist schreef ik nog een paar pagina’s van een SF verhaal. Door allerlei 
omstandigheden ben ik toen eigenlijk gestopt. 
Vroeg of laat komen echter alle dromen, de dingen die je zo graag wilde doen, weer uit die kast, meestal gaat dat gepaard met 
een crisismoment in je leven. Eind 1998 was voor mij zo’n moment en besloot ik het schrijven weer op te pakken. Het verhaal 
over Aïn was voor mij de gelegenheid om wat schrijfervaring op te doen. Het groeide uit tot veel meer dan dat. 
Sinds 2007, na een mislukte POD-uitgave, ben ik fanatiek begonnen met het volgen van workshops en wedstrijden. Ik heb 
vooral veel van Maryson geleerd. Dat het uiteindelijk fantasy is geworden, verbaasde mij ook. Ik heb altijd gedacht dat het SF 
zou worden. Maar het verhaal over Aïn en zijn vrienden ging gewoon een eigen leven leiden waar ik niet omheen kon.  
 
  

http://www.baskock.nl/boek/�
http://www.baskock.nl/�
http://www.literaircafevenray.nl/raadselige-roos/�
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Wat heb je tot nu toe uitgebracht?  
Vanaf 2007 heb ik via Pure Fantasy een aantal korte verhalen uitgegeven in verhalenbun-
dels. Onder andere in: Onder de Schedelmaan, Verborgen achter de Horizon, Zee van Ver-
beelding, Fantastisch Strijdtoneel en PF 18+. De laatste was het leukste om te doen. Het ero-
tische verhaal gaat over Darco, een personage uit een SF-/fantasytrilogie die ik nog eens wil 
schrijven. Verder werk ik aan de kronieken van Ulriach de Waanzinnige die zeker negen 
delen gaat omvatten. Inmiddels zijn daarvan de volgende delen verschenen: 
Deel 1: Aïn, de dood van de halfling 
Deel 2: Drakenruiter 
Deel 3: Kristalmagiër 
Deel 4: Eer en verraad 
Deel 5: De Wolvenmeesteres 
In voorbereiding: Deel 6: Het teken van Drie 
Verder heb ik nog het manuscript van “De Erfwachter” liggen waarmee ik de top 5 van de 
Luitingh manuscriptenwedstrijd heb gehaald en begint het idee voor een vervolg hierop ook 
al aardig vorm te krijgen. En ik heb plannen om de verhalen en legendes die af en toe ge-
noemd worden in de kronieken van Ulriach uit te werken tot een soort verhalenbundel. 
Kortom: ik hoef mij de komende decennia niet te vervelen. 
 
Wat doe je nog meer behalve schrijven? 
Ik heb als zelfstandig ondernemer een heel druk leven en heb mijn handen aardig vol aan 
onze juwelierszaak in Heerde. Om dat aan te kunnen, beoefen ik al 17 jaar Thai Chi Chuan 
(handvorm) en af en toe Thai Chi Jian (zwaardvorm). Dat is een Chinese bewegingsleer 
waarbij je heel langzaam een vorm loopt. De oorsprong van de Thai Chi is martial art, maar 
het omvat veel meer dan dat. Het is naast zelfverdediging ook meditatie en door de Chi 
stroom die ontstaat, ook heel heilzaam. De levensfilosofie die daar aan hangt, is de Thai Chi 
Thinking, een heel direct handelen, alles wat niet van belang is uitfilteren en zowel lichame-
lijk als geestelijk in balans proberen te blijven. Daarnaast; zachtaardig zijn en yang niet met 
yang maar met yin beantwoorden. Iets wat in onze huidige drukke gestreste maatschappij 
wel erg handig is. 
Verder zwem ik bijna elke week met mijn man één kilometer (binnen een half uur) en mag ik 
graag tekenen en schilderen. 
En ik doe ook allerlei dingen voor Nimisa. Het is leuk om met een groep schrijvers zo betrokken te zijn bij alle aspecten van 
het uitgeven. Er komt tenslotte van alles bij kijken zoals: beurzen, marketing, boekhouding enz. 
 
Waar kan men je voor wakker maken? 
Ha, ha, schiet me even iets te binnen van een paar weken terug. Mijn man had trek en had nog wat bij de snackbar gehaald. Ik 
was inmiddels al naar bed gegaan en lag heerlijk te slapen. Is hij stiekem met een stukje frikadel speciaal de slaapkamer bin-
nengeslopen en hield het onder m’n neus. Ja, daar werd ik wel wakker van. 
Ok, nu even serieus. Ze mogen me altijd wakker maken voor een natuurfenomeen. Zo heb ik een tijdje terug vanuit het slaap-
kamerraam naar de “bloedmaan” staan kijken. En natuurlijk voor zeldzame vogels. Vroeger ging ik regelmatig de polder in om 
vogels te observeren. Tegenwoordig komt het er helaas niet meer van. Ik heb destijds een van de eerste zeearenden in de 
Oostvaardersplassen gezien. 
Nog steeds heb ik mooie ontmoetingen met vogels. Zo heb ik een paar jaar geleden een buizerd met blote handen van de snel-
weg geplukt. De vogels was versuft en was anders tot moes gereden. Anderhalf jaar geleden heb ik hetzelfde gedaan met een 
bosuil op een binnenweg in Duitsland. Het is een bijna niet beschrijven gevoel als je zo’n vogel in je handen houdt. Die scherpe 
klauwen en bij de bosuil van de prachtige grote zwarte ogen. Het is zo’n kick als je hem weer los kunt laten en hij vliegt uit je 
handen weg. 
 Terug 

https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-ulriach-waanzinnige-5-wolvenmeesteres/9200000041446678/?bltg=itm_event=click&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=1&�
https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-ulriach-waanzinnige-3-kristalmagier/9200000011845720/?bltg=itm_event=click&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=1&it�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Aanbiedingen/Het-grote-ontwaken_Ongeschreven-akkoorden�
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Patty van Delft leest: “Aïn, De dood van de halfling” 
Aïn, De dood van de halfling van Atalanta Nèhmoura is 
het eerste deel van De Kronieken van Ulriach de Waan-
zinnige. 
 
Het boek volgt Aktran, een jonge prins die, door een wrede 
aanval van de zwarte magiër Nemroth en diens leger, zijn 
vader is kwijtgeraakt.  
  
Aktran gaat wanhopig op zoek naar zijn moeder die hem 
en zijn vader jaren ervoor verlaten heeft. Tijdens een ha-
chelijke reis leert Aktran dat hij eigenlijk Aïn heet en half 
mens, half elf is en genoemd wordt in de voorspellende, 
maar lastig te begrijpen gedichten van Ulriach de Waanzinnige. Het is het begin van een reis 
waarvoor het pad en de bestemming al eeuwen lijkt vast te liggen. 
 
Het boek leest heerlijk weg, de schrijfster schept een echte fantasysfeer met mensen, elven en 
diverse interessante wezens. Aïn sluit je al snel in je hart, evenals veel andere karakters. Het 

verhaal is spannend en verslapt geen moment waardoor je graag verder leest. Soms maakt het even een uitstapje van Aïn naar 
andere personen. Daar moet ik altijd even aan wennen, maar gelukkig zijn ook deze stukken met veel vaart geschreven zodat 
het boeiend blijft. Wanneer je het boek uit hebt, kun je eigenlijk niet wachten om het vervolg te lezen. 
 
Dit belooft een geweldige fantasyserie te worden! 

 Terug 
 
Jeffrey Debris praat met boekenblogger Nakita 

Hi Nakita, allereerst, leuk dat je mee wilt doen aan dit inter-
view. Kun je kort iets over jezelf vertellen; wie je bent en wat 
je in het dagelijks leven doet? 
Hoi! Ik ben een student van zeventien, in april word ik achttien. 
Als klein kind was ik al een lezer en daar ben ik trots op. Ik kan 
me verdiepen in een boek en mezelf afzonderen van de dingen 
die buiten gebeuren. Ik doe de opleiding tot banketbakster en wil 
hierna nog brood afronden als daar de mogelijkheid voor is. 
Mocht ik de kans krijgen, dan wil ik graag de schrijverswereld in, 
dus een schrijfgerelateerde opleiding gaan volgen, alleen weet ik 
nog niet wat. 
Verder werk ik nog twee dagen in de week, terwijl ik om de week 
met school en stage in een bakkerij loop in hartje Rotterdam. Ik 
ben blij met de praktische opleiding, omdat ik daardoor meer 
vrije tijd heb en in die tijd lees ik het liefst of kijk ik films. 
 
Op je blog review je films en boeken. Hoe veel lees je zelf en welke genres het liefst? 
Ik hou van avontuurlijke boeken. In het begin las ik vooral thrillers, maar nu spreken romans en 

science fiction me vooral aan. Fantasy is altijd heerlijk om te lezen, alleen is het jammer dat veel fantasy niet vertaald is! 
 
Heb je een favoriet boek? Of zijn dat er meerdere? 
“De hongerspelen” is en blijft mijn favoriet door de diepgang in de personages en de onverwachte wendingen in het verhaal. 
En “Het meisje in de rode jas” is een mooi verhaal dat zowel liefde als spanning bevat!  
 
Hoe ben je op het idee gekomen om een blog te starten? 
Er zijn vele interessante blogs die ik voorbij zag komen via de groepen waar ik lid van ben. Een tijd lang was ik aan het twijfe-
len om ook een blog te starten, maar nu iets meer dan een jaar geleden nam ik het heft in handen en ging op onderzoek uit! 
Nadat de eerste stenen waren gelegd ging ik opzoek naar een manier om te bloggen, door vele websites te bezoeken en mijn 
eigen manier te creëren. 
Ik ben iemand die ervan houdt om contact te leggen met mensen en dat kan ik met bloggen; ik kan mijn mening uiten, iets wat 
ik erg graag doe.   

http://jeffreydebris.com/�
http://pattyvandelft.com/�
https://nakitaslibrary.wordpress.com/�
https://www.bol.com/nl/p/kronieken-van-ulriach-waanzinnige-boek-1-ain-dood-van-halfling/9200000002142230/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=ain &originalSearchContext=media_all&originalSection=main�
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Wat maakt jouw blog uniek? 
Dat is een hele goede en interessante vraag! Mijn blog is uniek is door de vrolijkheid en 
de drukte van de kleuren die een weergave zijn van mijn persoonlijkheid. Ik denk graag 
positief en vrolijk mensen op als het nodig is! Dat probeer ik vooral terug te laten komen 
op mijn blog. Ik zoek altijd naar iets wat positief is!  
Natuurlijk vond ik het moeilijk om de naam te kiezen en ben ik uiteindelijk voor Nakita’s 
Library

 

 gegaan. De naam is bewust gekozen, omdat ik geen rare naam wou die niet blijft 
hangen en graag een blog heb die dicht bij me staat, ook qua naam! 

Celtica Publishing heeft ondertussen al aardig wat boeken uitgegeven. Welke heb 
je gelezen en wat vind je van hun boeken? 
De boeken zijn heerlijk om weg te lezen! Ik lees vaak de stukjes van de boeken om kennis 
te maken met de schrijfstijl wat ik zelf heel handig vind. Het is goed om te hebben, omdat 
je dan weet of de schrijfstijl je dan ligt. De boeken van Patty liggen klaar om voor het 
einde van de maand gelezen te worden. Verder staan er veel boeken van Celtica op mijn 
lijstje doordat vrienden enthousiast gereageerd hebben op evenementen zoals Castlefest 
waar ze geweest zijn en de auteurs hebben ontmoet. 
 
Je bent actief op Facebook en daar deel je je posts op. Ben je ook actief bezig met 
nieuwe lezers zoeken voor je blog? Kunnen mensen je ook op andere social media 
vinden? 
Ik deel sinds kort inderdaad mijn posts via Facebook! Ik heb dat bewust gedaan zodat 
mensen sneller op de hoogte zijn van mijn blog en ik toch zie dat het heel handig is. Ik 
kan daar kleine updates delen en mensen sneller bereiken en mijn blog beter “promoten”.  
Ik zit op instagram onder Readin_world17. Op twitter heet ik @NakitaVeltman en op Hebban en Bloglovin kan je me onder 
dezelfde naam vinden.  
 
Waarom zouden mensen je blog moeten volgen? 
Moeten is een groot woord. Ik zou het fijn vinden als je mijn blog volgt om op de hoogte te blijven van de leukste films en boe-
ken! Ik vind het altijd leuk om nieuwe mensen te leren kennen en het is altijd geweldig om te zien dat mensen de tijd nemen 
om mijn mening te lezen en te reageren met hun mening!  
 
Heb je nog speciale plannen dit jaar met je blog? 
Sinds vorige maand ben ik begonnen met het lijstje van te verwachten boeken. Verder probeer ik meer diepgang te krijgen in 
mijn posts. Mijn streven is om elke week minimaal 1 boekrecensie en 1-2 filmrecensies online te gooien. Ik wil nog leuke se-
ries gaan toevoegen aan de blog als aanrader en meer winacties online laten verschijnen. Verder wil ik een maandelijkse up-
date maken en daarin plaatsen wat ik gelezen en gezien heb in die maand, maar wat ik ook in het dagelijks leven gedaan heb. 
 

Terug 
 

Wat een magie! 

 
Inge1984 Ik raad dit product aan 
30-39 jaar | Nieuwerkerk aan den IJssel - 28 januari 2016 
 
De vriend van de koning is een schitterend boek over magie, liefde, hoop, kracht en vooral 
vriendschap. Rianne Lampers schetst de Keltische wereld op een prachtige wijze en zuigt je als 
lezer als het ware het verhaal in. Garth is een intrigerend personage. Zijn vriendschap met Lle-
welynn is boeiend en bijzonder van de eerste tot de laatste pagina. De kracht van De vriend van 
de koning zit 'm vooral in Rianne Lampers verbeeldingskracht en hoe ze die weet over te bren-
gen op de lezer. 
 
Erg de moeite waard als je van Keltische verhalen houdt. 
 
Pluspunten: Fantasierijk, Meeslepend verhaal Terug 
  

https://www.bol.com/nl/p/de-vriend-van-de-koning/9200000012080351/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=de vriend v&originalSearchContext=media_all&originalSection=main�
https://nakitaslibrary.wordpress.com/�
https://nakitaslibrary.wordpress.com/�
https://www.bol.com/nl/p/de-vriend-van-de-koning/9200000012080351/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=de%20vriend%20v&originalSearchContext=media_all&originalSection=main�
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Love food − Yolinda Vixen 
Deze maand staat het recept dat ik jullie geef in het teken van Valentijnsdag! 
 
Koekjes: 
- 150 gr fijn gemalen havermout  
   Ik heb half om half een neutrale smaak en een chocoladesmaak gebruikt, die zou  
   je kunnen kopen bij Myprotein.com. Wil je daar ook bestellen, gebruik dan  
   kortingscode VIXEN; je krijgt dan 12% korting! Anders kun je ook gewone  
   havermout fijnmalen in een goede blender of keukenmachine 
- 1 groot ei 
- een grote e.l. kokosolie 
- een grote e.l. rauwe (ongezoete) cacaopoeder 
- 2 e.l ongezoete appelmoes 
- t.l. bakpoeder  
- een snufje zout en t.l. koek en speculaaskruiden 
  (eventueel met een halve portie chocolade proteïne poeder) 
 
Voor de topping: 
- 50 gr amandelen 
- e.l. kaneel 
- e.l. honing  
- snufje zeezout 
 
 

Verwarm een heteluchtoven voor op 175 °C. 
Meng de droge ingrediënten en verwarm de kokosolie tot het vloeibaar is. Voeg 
het ei toe, meng de olie erbij en roer alles goed door. Voeg vervolgens appel-
moes naar smaak toe; het beslag moet niet te nat zijn (je moet het kunnen uit-
rollen). 
Rol vervolgens het geheel uit en steek de harten uit. 
Hak de amandelen fijn, maar niet te klein. Meng die in een kom met de honing, 
het kaneel en zout. Verdeel dit over de hartjes. 
Laat het 10-15 minuten in de oven staan. Ze zijn zowel warm als koud lekker. 
 
Eventueel samen met de blauwebessenkwark (voor twee porties): 
- 250 gr magere kwark 
- 250 gr Optimel Griekse yoghurt kersensmaak 
- 100 gr blauwe bessen 
Doe alles samen in de blender tot het een glad geheel is. Eventueel met onge-
zoete amandelmelk door de kwark om het drinkbaar te maken. Heerlijk naast 
de iets drogere koekjes! 
 
Houd je net als ik van eten en eten klaarmaken? Kijk dan voor meer lekkere ideeën op mijn foodblog!  

Terug 
 
  

http://yolindavixen.wix.com/foodblog�
http://yolindavixen.wix.com/foodblog�
http://www.celtica-publishing.nl/opencart/Boeken/Sensueel/My sultry confessions�
http://bit.ly/1VQFFZ8�
http://yolindavixen.wix.com/foodblog#!food/c22mp�
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Een Valentijnsdag om nooit te vergeten 
Een kort verhaal door Nathalie Kokke, schrijfster van de psychologische roman Bink. 

‘Schat, morgen wordt een Valentijnsdag om nooit te vergeten.’ 
Ja, natuurlijk. Veertien februari, de dag van de liefde, het moment voor Hugh om zich van 
zijn romantische kant te laten zien. Ieder jaar belooft hij er iets speciaals van te maken. En 
tot nu toe is het altijd tegengevallen. Dat ligt overigens niet aan hem, maar – nou ja – door 
omstandigheden. 
Onze eerste echte Valentijnsdag samen werd geboycot door de maagpijn en daarbij beho-
rende spuitluiers van onze dochter, Roxanne. Het tweede jaar waren alle leden van het 
gezin geveld door de griep en het daarop volgende jaar maakten we kennis met de duiste-
re zijde van de kleine meid: de terror-peuter. Niets was goed, het eten zat tegen de muren 
en de chocolaatjes die mijn man had gekocht vond ik enkele dagen later aangevreten te-
rug in het muziekdoosje op de kinderkamer. De nacht van veertien op vijftien februari 
heeft ze wel verrassend goed geslapen, dus ik denk dat er toch een paar likeurbonbons 
tussen hebben gezeten. 
Maar morgen wordt het anders. Jazeker. 
Helaas begint de volgende dag voor sommigen wel erg vroeg. Met een half oor luister ik naar het getrippel van voetjes op de 
laminaatvloer in de hal. Vervolgens het zachte gekraak van de deur die verder open wordt geduwd. 
‘Papa.’ 
Niet reageren. Als ik net doe alsof ik in een coma lig, zal ze vanzelf terug naar bed gaan. 
‘Paaapa.’ 
Een kleine vinger tikt op mijn schouder. Enkele seconden verstrijken in stilte. Tot mijn opluchting hoor ik haar weglopen. 
Mooi, met wat geluk heb ik hiermee een kwartier extra tijd gewonnen. Ik nestel me nog wat verder in de dekens en – 
‘PAHAP!’ 
Shit. Ze heeft haar pijlen op Hugh gericht. Ik had het kunnen weten. 
Ik doe nog een poging hem via hersengolven tot stilte te manen, maar helaas is mijn echtgenoot iemand die altijd en overal op 
reageert. 
‘Rox, het is half vijf, ga terug naar bed.’ 
‘Maar ik ben wakker.’ 
‘Heeft Miffy haar oogjes ook al open?’ 
Oh, ja. Miffy. Het speciale slaap- en waakklokje dat we ooit hebben gekocht in de hoop dat onze dochter zou blijven liggen tot 
het konijntje ook zou ontwaken. Tevergeefs. 
‘Nee, maar ik wel.’ 
‘Schatje, zolang Miffy nog niet wakker is, moet jij ook slapen.’ 
‘Maar jij bent toch ook wakker?’ 
Een diepe zucht, gevolgd door een korte onderhandeling tussen het tweetal. Hoewel Roxanne het liefst naar beneden zou 
gaan, stelt mijn man voor om nog even terug naar bed te gaan. Uiteindelijk voel ik twee ijsklompjes tegen mijn rug. Ja hoor, de 
kleine ligt weer eens tussen ons in. Ach, het is in ieder geval beter dan eindeloos geklets, zo vroeg op de ochtend. 
Rond de klok van zes schrik ik weer even wakker. Rox heeft het voor elkaar gekregen om muisstil naar de afstandsbediening 
te zoeken en heeft het ding inmiddels gevonden. Het gewauwel van een hyperactieve Texaan over de positieve eigenschappen 
van de allernieuwste elektronische eiersnijder sust me gelukkig al snel terug in een lichte slaap. 
Als ik geweten had dat ik een half uur later een abusievelijke karatetrap in mijn maag zou krijgen, was ik op dat moment al 
opgestaan. 
Uiteindelijk zitten we met zijn drietjes veel te vroeg aan de keukentafel. Ik moet toegeven dat mijn man zijn best doet om nog 
iets van deze Valentijnsochtend te maken. Verse broodjes in de oven, goede roomboter op tafel. Het enige wat ontbreekt, is 
een roosje, maar dat komt omdat Roxanne deze meteen heeft geconfisqueerd. Evenals mijn tweede broodje, trouwens. Maar 
ja, wanneer zo’n kleine meid hongerig naar je bord zit te loeren, geef je je voedsel toch af. 
Aanvankelijk was het Hughs bedoeling om na het ontbijt te douchen (wat stroef verliep, omdat onze dochter de douchekop in 
handen kreeg en daarmee een waterballet heeft veroorzaakt waar de fonteinen in Las Vegas niets bij lijken), vervolgens een 
oppas in te schakelen (wat op een zondagochtend sowieso vrijwel onmogelijk is, laat staan op Valentijnsdag) en daarna iets 
cultureels te gaan doen. 
Om een lang verhaal kort te maken, na een snelle lunch bij de drive-through van het meest dichtbij zijnde fastfoodrestaurant 
zijn we uiteindelijk terechtgekomen bij een binnenspeeltuin. De kleine is tevreden en vliegt alle kanten op, haar vader zit met 
een chagrijnig gezicht op het krakkemikkige stoeltje naast me. 
‘Ik had heel andere plannen voor vandaag,’ hoor ik hem onder zijn adem mopperen. 
‘Tja, je hebt te lang gewacht met het regelen van een oppas. En om zo’n jong kind mee te nemen naar zoiets saais als een 
museum is ook geen doen.’ 
‘Dus jij vond mijn idee voor een leuk uitje bij voorbaat al saai?’ 
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Julianastraat 26, 
Alphen a/d Rijn 

In de Bogaard, Rijswijk 

Met de aankoop 
van Bink steun je 
Stichting Het 
Vergeten Kind! 

Ik kijk hem met een schuine blik aan. Fronsend staart hij terug. 
‘Zie je mij nu echt als het type dat nuchter van kunst kan genieten?’ vraag ik hem. 
‘Hoezo, “nuchter”?’ 
‘Moderne schilderijen kunnen best interessant zijn tijdens het hallucineren. Maar verder? Mij niet gezien.’ 
‘Vind jij dit leuker, dan? Schreeuwende kinderen, felle kleuren. En een ballenbak waarin je … een peuter … zo kwijtraakt. Zie jij 
Roxanne ergens?’ 
Shit. Die kleine is inderdaad in geen velden of wegen te bekennen. Hoewel ik voor de buitenwereld vast enorm kalm overkom, 
raak ik van binnen in paniek. Mijn kind is weg. Waar is ze in hemelsnaam gebleven? Ver weg kan ze niet zijn, bij de enige uit-
gang staat steevast een personeelslid te kijken wie er in- en uitgaat. Maar wat als diegene toevallig even niet oplette terwijl 
onze meid voorbij sloop? Rox is nogal een dromertje, zelf heeft ze geen besef van waar ze naartoe gaat. Plus, het kind is nog 
geen vier jaar oud! Oh God, ik ben een slechte vader. Het ouderschap niet waardig. 
Een hand op mijn schouder haalt me uit mijn gedachten. 
‘Ik kijk bij de springkussens, ga jij ondertussen bij het klimrek en de ballenbak zoeken.’ 
Goed. Goed plan. Als ik mijn man niet had, zou ik hier nog altijd als aan de grond genageld hebben gestaan. Denk ik. Oké, op-
houden met treuzelen, ouwe, je moet je kind gaan zoeken. 
Ik denk niet dat mijn dochter het klimrek op is gegaan. Ze houdt niet zo van hoogtes en daarbij zoekt ze altijd onze hulp wan-
neer ze een poging wil wagen. Ze zal toch zeker geen andere persoon hebben benaderd, hè? Wie weet wat voor engerds hier 
rondlopen! Je moet er toch niet aan denken dat – Nee. Stop. Ik moet me concentreren op het zoeken. 
Terwijl ik me tussen de vragend kijkende ouders en krijsende kinderen begeef, voel ik me met de minuut wanhopiger worden. 
Vooral wanneer je aan mensen vraagt of ze een blond meisje gekleed in een tuinbroek hebben gezien en er vervolgens vijf 
kinderen worden aangewezen die wel aan de beschrijving voldoen, maar geen van allen mijn dochter zijn. Shit, dit is een hope-
loze situatie… Ik zie de nieuwsberichten en gezochtposters al voor me. Mijn hoofd begint pijn te doen, evenals mijn borst. Een 
gebroken vaderhart, waarschijnlijk. 
En dan hoor ik opeens dat mierzoete, net iets te hoge stemmetje. De stem die mij altijd veel te vroeg in de ochtend wakker 
maakt en ik de hele dag door blijf horen tot de eigenaar ervan eindelijk – veel te laat – in slaap is gevallen. 
‘Ik ben hier, papa!’ 
Met een ruk draai ik me om en jawel, daar komt mijn meid met een rotvaart aangerend, gevolgd door mijn echtgenoot. Met 
mijn armen wijd gespreid wacht ik op een dikke knuffel en duizend kusjes van Roxanne, alleen komen die helaas niet. Ze 
maakt een scherpe bocht naar rechts en rent in een streep door naar het ijskraampje verderop. Natuurlijk. Eigenlijk had ik ook 
niet anders verwacht. 
‘Dat was even een stressmoment,’ zucht mijn man. ‘Ze had het voor elkaar gekregen om bovenin een speelkasteel met glijbaan 
terecht te komen, maar durfde niet in haar eentje naar beneden te gaan. Help me er trouwens aan herinneren dat ik nooit 
meer in zulke toestellen klim. Die krengen zijn niet gemaakt voor iemand van mijn lengte.’ 
‘Ja. God, ik was bang dat we haar nooit meer zouden vinden.’ 
‘Zo moet je niet denken. Ze kon sowieso geen kant op en als iemand met haar naar de uitgang zou lopen, hadden ze ons moe-
ten passeren. Ze was gewoon even uit het zicht, dat is alles.’  
‘De volgende keer maak ik een GPS-systeem aan haar broek vast.’ 
‘Goed idee, hoewel ik hoop dat onze volgende Valentijnsdag heel anders zal verlopen.’ 
‘Je hebt een jaar om jezelf voor te bereiden.’ 
Grinnikend slaat hij een arm om mijn schouders en geeft me een zoen. 
‘Ik heb in ieder geval niet gelogen. Deze Valentijnsdag zullen we niet snel vergeten.’ 

Terug 
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