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Het is een terugkerende vraag, wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? In ieder geval veel
regen en wind, althans de eerste dagen maar dat bedoel ik uiteraard niet. Wat staat ons dit jaar
te wachten? Komt er eindelijk een oplossing voor de langslepende oorlog in Syrië of staat er
met de recente ontwikkelingen in IRAN een nieuw conflict op de stoep. Destabilisatie van
regimes in het Midden-Oosten voorspellen meestal niet veel goeds.
Hoever gaan de nucleaire ambities van Noord-Korea? Wie geeft het eerste toe in het spelletje
mijn-raket-is-lekker-groter-dan-die-van-jou of naaien Trump en Kim elkaar steeds verder op
tot er eentje tijdens een nucleair orgasme zijn raketten over de wereld spuit.
Tja, de wereldpolitiek. Om eerlijk te zijn is het een beetje een ver-van-mijn-bed-show. Ik heb
al moeite alle ontwikkelingen in ons eigen landje bij te houden, laat staan die van de rest van
de wereld. Ik heb ook niet het idee dat ik daar zoveel invloed op kan uitoefenen, dus laat ze
maar. Ik zie het resultaat wel. Ik ben veel benieuwder naar wat 2018 ons kikkerlandje brengt.
Komen de mensen eindelijk weer een beetje tot elkaar of wordt de polarisatie en het
individualisme nog groter. Ik begin onderhand kotsmisselijk te worden van die mensen die
overal maar op tegen zijn en hun wil aan anderen op willen leggen. Ze zullen het best met de
juiste intenties doen maar bereiken juist het tegenovergestelde. In plaats van meer begrip voor
elkaar te kweken, krijgt men steeds een grotere hekel aan elkaar. Niet echt de juiste
voedingsbodem wanneer je als inwoners van Nederland tot elkaar veroordeeld bent.
Misschien moeten we eens leren dat er verschillen zijn tussen mensen en dat niet iedereen
over elk onderwerp hetzelfde denkt. Dat maakt een samenleving nu juist zo interessant.
Op persoonlijk vlak staat er van alles te gebeuren. Op 29 september van dit jaar zal mijn
nieuwe roman Jelena – De onbekende held het levenslicht zien. Ik ben heel trots op dat boek
maar dat ben ik uiteraard op elk boek dat ik tot nu toe geschreven heb. Toch is deze roman
heel speciaal voor mij. Het is lastig uit te leggen. Misschien komt het door het bijzondere
verhaal of omdat het emotioneel zwaar was dit boek te schrijven. Misschien omdat het bij een
nieuwe uitgever uitkomt of omdat de Russische minister van propaganda persoonlijk de
promotie op zich neemt. Dat laatste is uiteraard een grapje hoewel… ik heb een heel speciale
promotieactie voor ogen en dat heeft alles met Rusland te maken. Wacht maar rustig af…
Binnenkort ga ik beginnen aan een non-fictieboek over stigmatisering, dit naar aanleiding van
een aantal presentaties die ik het afgelopen jaar heb gegeven. Daar merkte ik hoe weinig er
nog steeds bekend is over dit onderwerp (ook bij de professionals). Ik wil graag mijn steentje
bijdragen om, mede door mijn eigen ervaringen op dit vlak, meer bekendheid te geven bij het
grote publiek over wat stigmatisering is en wat de gevolgen kunnen zijn.
Naast dit ‘leerboek’ staat een nieuw deel van wat ik inmiddels de Ron-en-Geertje serie noem
op stapel. Na De 8 Poorten en Een boodschap uit het verleden ben ik zelf ook heel benieuwd
hoe het de twee jonggeliefden vergaat. Kan Geertje wennen in onze huidige tijd? Gaan ze
trouwen? En welke rol heeft de mysterieuze Broeder Edward nu precies gespeeld? Ik hoop er
antwoord op te krijgen.
En dan zijn er natuurlijk nog de nodige schrijfwedstrijden waar ik aan heb meegedaan en nog
aan mee wil gaan doen. Vorig jaar zijn drie van mijn verhalen in bundels opgenomen, was ik

genomineerd voor de BookStoreDay prijs en won ik de juryprijs bij Anno Domini 892. Of ik
dat dit jaar kan evenaren weet ik niet maar ik zal mijn best doen. Het is niet alleen leuk om
aan de wedstrijden mee te doen, het levert mij ook de nodige publiciteit op en dat heb je als
schrijver hard nodig om je boeken aan de man (of vrouw (of… nou ja wat dan ook)) te
brengen.
Maar genoeg over mijzelf. Ik wens u en jullie allen een heel goed 2018 toe. Maak er wat
moois van maar wat je ook doet, doe het voor en met elkaar. Dat is mijn wens voor het
nieuwe jaar.

