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Voor u ligt de eerste van drie extra dikke 
edities van Vrij Nederland die we dit jaar 
maken. Er volgt nog een zomernummer en 
een Kerstnummer, maar we trappen af met 
onze jaarlijkse Detective & Thrillergids. De 
eenenveertigste editie sinds 1980, dus zo 
langzamerhand mogen we spreken van een 
traditie. 

Ruimhartig (pagina 70-131) nemen we 
u mee in de wereld van het spannende 
boek. Dit jaar las en besprak het team VN-
recensenten er 329. Acht ervan kregen (de 
maximale) vijf sterren toebedeeld. Uit die 
topthrillers verkoos onze jury er vervolgens 
eentje tot ‘VN Thriller van het Jaar’ en dat 
boek kan ik u (als lid van de jury) van harte 
aanbevelen. Grasduinen in de recensies van 
dit jaar en vorige jaren kan overigens altijd 
via de website (vn.nl/thrillers).

Omdat niet elke lezer van bloedstol-
lende fictie houdt, bevat deze editie verder 
alle vertrouwde ingrediënten: van Joël 
Broekaert tot Carel Peeters en van Roxane 
van Iperen via Daan Roovers en Zihni 
Özdil tot de puzzel van Steenhuis en de 
zoektocht naar de herkomst van de Hitler-
kleurplaat bij het Kruidvat van Lex Boon.

Enkele grotere producties verdienen een 
nadere introductie. Onder het kopje ‘covid-
19’: Dieuwertje Kuijpers en Kim van Keken 
tonen (op pagina 40-51) het schrijnende 
contrast tussen de kwetsbare Nederlander 
die buiten alle noodregelingen valt en de 
succesvolle Nederlanders uit de Quote-
500, van wie er zo veel zo snel de weg von-
den naar overheidssteun. We doopten dit 
‘de coronakloof’. 

Jeroen van Bergeijk betrad de voor 
velen onbekende wereld van de ‘clickwor-
ker’, een zzp’er die minitaakjes verricht 
voor minibedragen van soms maar een 
paar cent. Multimiljardair Jeff Bezos van 
Amazon creëerde een platform (‘a 
crowdsourcing marketplace’) waar de 
clickworkers en hun opdrachtgevers elkaar 
kunnen vinden. 

Ethisch verantwoord? Een zegen? Lees 
Van Bergeijks ervaringen vanaf pagina 30. 
Dit verhaal kwam overigens tot stand met 
subsidie van het Henk en Ada van Rand-
wijkfonds, en daarom via deze weg namens 

het bestuur een welgemeend ‘dank u wel’ 
voor alle donateurs. (Ook doneren? kijk 
dan op vn.nl/doneren; het kan met belas-
tingvoordeel!)

Verder profileerde Tim Luimes 
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die met 
verstand van zaken over (het halveren van) 
de veestapel praat, maar die ook de boeren 
tegen zich in het harnas wist te jagen 
(pagina 18-27). 

Nikki Sterkenburg deed mij de schellen 
van de ogen vallen met haar verhaal over 
het lage aantal recidivisten onder terroris-
ten (pagina 64-69) . 

En alweer Dieuwertje Kuijpers recon-
strueerde nauwgezet hoe de marinierska-
zerne uiteindelijk niet naar Vlissingen 
kwam (pagina 52-63). Haar verhaal laat 
zien hoe een veenlaag van hoge ambtena-
ren en militaire officieren tegenspraak in de 
kiem smoort, en is een mooi voorbeeld van 
stroperige besluitvorming in Nederland. 

Tot slot een leuk een nieuwtje met 
betrekking tot jong talent, dat wij bij Vrij 
Nederland zo koesteren: begin mei werd 
bekend dat Sofyan el Bouchtili (24) met 
zijn persoonlijke en doorwrochte verhaal 
over afvallige moslims (vn.nl/afvallig) 
genomineerd is voor een Tegel in de catego-
rie Pionier (uitslag in juni). n
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D&T-GIDS
329 spannende boeken en hun sterren,  

en de VNThriller van het Jaar

Wat een thriller vermag? Gebibber en gehuiver, zeker  

weten, maar het genre kan meer. Veel meer. Thrillers kunnen 

troosten. Door ons eraan te herinneren dat het altijd erger  

kan en te laten zien hoe wendbaar en weerbaar een mens 

kan zijn in het aanschijn van gevaar. Het is een besef dat  

de duizenden lees-, wik- en weeguren van zeventien  

recensenten, vijf juryleden en de voltallige redactie in  

deze woelige tijd tot een dankbaar karwei maakte. Met als 

resultaat deze eenenveertigste Detective & Thrillergids:  

329 recensies, een grondig doorgespitte shortlist van acht 

vijfsterrenthrillers en een absolute favoriet als VN-Thriller  

van het Jaar. Daarover vertelt onze onvolprezen juryvoor-

zitter Marijn van der Jagt meer op bladzijde 70. 

Maar staar u vooral niet blind op onze winnaar en zoek  

rustig naar uw eigen mogelijke juweeltjes tussen de 329 boe-

ken die de Gids dit jaar onder handen neemt. Schoonheid 

heeft tenslotte geen monopolie, ook akeligheid zit in het 

oog van de aanschouwer. Neem de cover. Is het de pruik 

van een oplichtster, haastig afgeworpen in een achtervol-

ging? Of een scalp, misschien, na een bloedig ritueel aan  

de bloeiende struiken gehangen? Of kijken we naar iets 

geheel anders, iets naargeestigs dat alleen bij uitvoerige 

inspectie aan het licht komt? Het is aan u. 

Samuel Peperkamp, coördinator D&T-gids
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PORTRET
D66Kamerlid Tjeerd  

de Groot & de boze boeren

‘Onze melk en onze 

varkenslapjes kunnen als 

Zwitserse horloges zijn.’
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Michelle Adams
TUSSEN DE LEUGENS [T] 
ENGELS (BETWEEN  
THE LIES, 2018)
De Fontein, € 18,99

De 30-jarige Chloe Daniels wordt 
wakker in een ziekenhuis en heeft 
geen flauw idee wie ze is en wat er 
met haar aan de hand is. Ze blijkt 
een maand in coma gelegen te heb-
ben na een ernstig auto-ongeluk. 
Ook haar ouderlijk huis, waar ze 
naartoe gaat als ze het ziekenhuis 
mag verlaten, is haar onbekend. Net 
als de mensen die beweren haar 
ouders en zus te zijn. Haar vader – 
psychiater – probeert in lange ses-
sies haar geheugen te laten 
terugkomen door te vertellen over 
haar leven tot dan toe, haar baan, 
haar huis. Vergeefse moeite, Chloe 
kan zich nog steeds vrijwel niets 
herinneren, maar ze krijgt wel lang-
zamerhand het gevoel dat er iets 
niet klopt. Adams heeft een zeer 
verdienstelijk tweede boek geschre-

ven, dat zelfs beter in elkaar zit dan 
haar debuut Mijn Zus HHIII. 
Wel had ze de lange cursief gedrukte 
tussenstukken beter kunnen wegla-
ten. Die houden de lezer nodeloos 
op, en wat erger is: ze verraden te 
vroeg te veel over de dader. (BvIJ)

HHHHI
Taylor Adams
HINDERLAAG [T] AMERI-
KAANS (EYESHOT, 2014)
Luitingh-Sijthoff, € 19,99

‘Voor een moor-
denaar zag Wil-
liam Tapp er op 
dat moment be-
hoorlijk lullig 
uit.’ De duivelse 
s l u i p s c h u t t e r 
gaat er net goed 

voor liggen in zijn zelfgemaakte 
camouflagepak midden in de 
Mojave-woestijn. Zijn willekeurige 
doelwit in deze intense actiethriller: 
James en Elle Eversman, een stel 

Californische pechvogels zonder 
werk en huis. Als hun Toyota er 
ook nog mee ophoudt in de snoei-
hete woestenij lijkt het voor Tapp 
(die handenvol Cheetos wegwerkt 
zonder dat zijn vingers oranje wor-
den) een koud kunstje. Wanneer 
James uit de auto stapt en een 
kogelgat ontdekt in de motorkap, is 
hij meteen op zijn qui-vive. In de 
enorme wifiloze, open woestijn-
vlakte kunnen ze nergens heen, ren-
nen heeft geen zin. Razend knap is 
het hoe Adams de hoogspanning 
erin weet te houden, in dit decor 
dat niet of nauwelijks verandert. En 
als bonus leer je alle fijne kneepjes 
van het sluipschuttersvak. (AV)

HHHII
GEEN UITWEG [T] (NO EXIT, 
2017)
Luitingh-Sijthoff, € 19,99

Geen uitweg is zeer geschikt voor 
liefhebbers van gruwelproza: zel-
den werd een nietpistool zo effec-

tief als martel- en moordwapen 
gebruikt. Darby Thorne hoort dat 
haar moeder met spoed geope-
reerd gaat worden. Ze springt in 
haar oude auto om dwars door de 
Rockies naar huis te rijden. 
Onderweg komt ze in een 
sneeuwstorm terecht en kan nog 
net een afrit naar een wegrestau-
rant nemen. Daar zitten vier 
andere gestrande automobilisten; 
het restaurant zelf blijkt gesloten. 
In een van de geparkeerde auto’s 
heeft Darby echter een opgesloten 
kind ontdekt. IJzingwekkend 
wordt beschreven hoe ze tracht 
het kind te bevrijden, hulp bij een 
medegestrande reiziger zoekt en 
zulke verkeerde keuzes maakt dat 
ze de ochtend waarschijnlijk niet 
zal halen. Helaas worden haar 
pogingen om te ontsnappen aan 
een stel psychopaten zo uitvoerig 
beschreven dat het – hoe span-
nend ook – toch een beetje saai 
wordt. Gelukkig maakt een goed-
gevonden slot dat weer goed. 
(BvIJ)

DETECTIVE &THRILLERGIDS

Het grote recensie-ABC 2020
Van derderangs tot droomdebuut:  

329 nieuwe spannende boeken  
en hun sterren
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