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Capelle aan den IJssel, 21 januari 2022 

 

 

PERSBERICHT 

 

 

Blogtour debuut Schijnsoldaat, scifi in een thrillerjasje 
 

Onlangs is Schijnsoldaat verschenen, het scifi-debuut van de Nijmeegse M. Dolman. Naar 

aanleiding daarvan had Isabelle Plomteux van het online magazine Fantasize.nl een gesprek 

met haar, en er is een blogtour geweest. Zes boekenbloggers lazen het boek en publiceerden 

een beoordeling. Naast deze zes lazen een recensent van Fantasize.nl en van Modern-

Myths.nl, eveneens online magazine, Schijnsoldaat.  

 

Wie is M. Dolman 

De M staat voor Marleen. Marleen Dolman is 35 jaar oud, getrouwd en moeder van twee kin-

deren. Ze heeft scheikunde gestudeerd en werkte elf jaar lang in een laboratorium. Tegen-

woordig werkt zij bij hetzelfde bedrijf op de dienst communicatie en marketing. 

 

Schrijven doet zij al ruim twintig jaar. Ooit begon zij met het schrijven van fanfictie. Nadat 

trouwde en kinderen kreeg, volgde een periode met weinig tijd voor schrijven. Dat stopte 

natuurlijk niet het vormen van verhalen in haar hoofd.  

 

Het eerste project waar ze aan werkte zou een vijfdelige scifi-reeks moeten worden, maar het 

zou moeilijk zijn om dat als debutant bij uitgever onder te brengen. Daarom besloot zij om 

eerst een korter verhaal neer te pennen. Dat werd Schijnsoldaat, een thriller in een scifi-jasje. 

 

Schijnsoldaat 

Op de achterflap van het boek staat te lezen dat hoofdpersoon Kayla van Lohuizen achter de 

tralies verdwijnt als de zaak van haar baas, een van de beruchtste wapenhandelaars binnen 

het Aardse Rijk, wordt opgerold. Onder druk gezet door de autoriteiten, die haar broertje er-

gens hebben ondergebracht, gaat zij ermee akkoord om als kroongetuige op te treden. In af-

wachting van het proces wordt ze voor haar bescherming gestationeerd als schijnsoldaat op 

het militaire ruimteschip De Madrid. Het valt Kayla moeilijk zich daar staande te houden. Ze 

past niet in de groep, heeft moeite met haar superieuren en is bang dat uitkomt dat ze zich 

tegen Hegens heeft gekeerd. Zijn arm is lang en de mensen met wie hij samenwerkt, schu-

wen niets. Uit angst voor de veiligheid van haar broertje voelt Kayla zich gedwongen zich 

als speelbal te laten gebruiken. Tot ze té ver in het nauw wordt gedreven... 

https://www.fantasize.nl/actueel/interview-met-sciencefictionschrijver-marleen-dolman/


 

2 

 

Schijnsoldaat is een spannend verhaal voor volwassenen, dat zowel 

liefhebbers van het scifi-genre als thrillerfans zal aanspreken. Marleen 

noemt het verhaal zelf “een thriller in een scifi-jasje”. Het verhaal con-

centreert zich op de spannende reis van het personage. En hoewel het 

niet te diep ingaat op de wetenschappelijke aspecten, zal het de lezers 

niet moeilijk vallen zich te verplaatsen in de verre toekomst die Mar-

leen voor hen schetst.  

 

Blogtour 

Ik hou van horror, fantasy en spanning - Tazzy Jeninga 

In dit science fiction verhaal, met dystopische elementen, kom je in een groot avontuur te-

recht. 

 

De Perfecte Buren - Jeanine Feunekes-Both 

“Marleen Dolman heeft het verhaal goed opgebouwd, stukje bij beetje kom je steeds meer te 

weten over Kayla en de rechtszaak waarin zij de hoofdgetuige is.” 

 

Maxi mini bieb Aurora - Stef Knops 

“De personages zijn goed uit gewerkt en prettig om te volgen het geheel verhaal door.” 

 

Margiana Morpheia 

“Richting het einde komt de knaller en verwacht je waarschijnlijk een hele andere afsluiter 

dan dat in je hoofd zich afspeelt.” 

 

Proudbookjunkie 

“Het is een thriller in een sci-fi jasje maar helaas was het geen boek voor mij.” 

 

Diva Books - Liz van der Stelt 

“Dit debuut van Marleen Dolman is wel heel spannend en ze weet het mysterie langzaam te 

ontvouwen en toch niet al te voorspelbaar te maken.” 

 

Fantasize - Sven Demeyere 

“Dolman schrijft met een vlotte pen. Een beeldende pen. Ze beschikt over de kunst om een 

scène zodanig te vertellen dat je het allemaal op je netvlies ziet gebeuren.” 

 

Modern Myths - Anouk Volger 

“Tijdens het lezen van Schijnsoldaat vraag ik mij regelmatig af of dit werkelijk pas het debuut 

is van Marleen Dolman. Dit boek is zo ontzettend goed geschreven dat het lijkt alsof ze al 

meerdere bundels heeft uitgebracht.” 

 

 

  

file:///E:/Marketing%20en%20reclame/Celtica's%20Maandelijkse%20Magazine/Tazzy%20Jeninga:%20https:/www.facebook.com/groups/454082117991586
https://perfecteburen.nl/review/blogtour-schijnsoldaat-marleen-dolman/
https://www.facebook.com/groups/424674238296453
https://www.margianamorpheiabookblog.nl/recensies
http://www.proudbookjunkie.nl/schijnsoldaat-van-m-dolman/
https://divabooks.nl/2021/12/17/blogtour-schijnsoldaat-marleen-dolman/
https://www.fantasize.nl/actueel/boekrecensie-schijnsoldaat-marleen-dolman/
https://www.modernmyths.nl/schijnsoldaat-recensie/
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Meer Marleen Dolman 

26 januari 2022: 

Op deze avond is Marleen te gast in About Books (de wekelijkse 

video van Zilverspoor). 

 

27 januari 2022: 

Marleen Dolman is te gast op het YouTube-kanaal van de groep Boeken van Nederlandse 

en Vlaamse auteurs. Het interview is live en voor iedereen te volgen via deze link.  

 

 

Titel: Schijnsoldaat 

Uitgeverij: Celtica Publishing 

ISBN: 9789493158375 

Prijs: € 17,95 

Ook verkrijgbaar als e-book: 

ISBN: 9789493158382 

Prijs: € 7,95 

 

* * * 

 

Niet voor publicatie: 
Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen, of hebt u andere vragen? Neem dan contact op 

met uitgever Rianne Lampers. Dit kan telefonisch, +31(0)6 10719310, of via e-mail: cel-

tica@celtica-publishing.nl. 

 

Over Celtica Publishing: 
Celtica Publishing is gevestigd in Capelle aan den IJssel, Nederland. De uitgeverij richt zich 

op het uitgeven van fantasy, horror en science fiction van veelbelovend talent uit Nederland 

en Vlaanderen. De uitgeverij presenteert haar boeken met omslagen van kunstenaars uit Ne-

derland, België en Frankrijk.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rianne Lampers 
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