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Schrijfster van spannende
boeken om in te verdwijnen

Anne Nijtmans
Nijmegen

J
e verzint een spannend
verhaal in een fictieve sa-
menleving en dan gebeurt
het werkelijk. Dat over-
kwam de Nijmeegse

schrijfster Marloes Morshuis. Haar
derde jeugdroman De schaduwen van
Radovar speelt in een maatschappij
waar mensen punten kunnen scoren
voor goed gedrag en op basis daarvan
privileges of sancties krijgen. China
is bezig zo’n stelsel in te voeren.
Strafpunten betekenen dat je minder
mag reizen, geen goede baan krijgt
en je kinderen niet naar de beste
scholen mogen. ,,In mijn boek is het
systeem nóg geniepiger’’, zegt de
schrijfster. ,,Daar hanteren ze fami-
liescores: als jij iets fout doet, lijdt je
hele familie onder de gevolgen.’’

,,Ik wil met dit boek laten zien wat
zo’n samenleving met mensen doet.
En  de vraag opwerpen: hoe zou jij
hiermee omgaan?’’ De hoofdpersoon
Jona, een stoer 14-jarig meisje, raakt

betrokken bij een verzetsgroep.
Marloes Morshuis zet haar lezers

graag aan het denken. ,,Maar mijn be-
langrijkste doel is een goed verhaal
maken waarin je helemaal wordt
meegezogen.’’ Zoals ze zelf als kind
kon verdwijnen in de boeken van
Paul Biegel, Ottfried Preussler en
Thea Beckman.

Schrijfster worden was een oude
droom. Maar die bleef lang liggen, er
waren altijd andere dingen te doen.
Ze was tekstschrijver, moeder en
campagneleider voor GroenLinks.
,,Maar het schrijven bleef trekken, ik
móest het proberen.’’ Jeugdboeken,
omdat ze zelf vroeger zoveel plezier
beleefde aan lezen. 

Marloes Morshuis ging werken als
zelfstandige. De weekenden, vakan-
ties en één dag per week reserveerde
ze voor het schrijven van fictie. Eerst
maakte ze een soort proefboek om
technieken te ontwikkelen en ze
volgde een korte cursus aan de
Schrijversvakschool. ,,Dat was ook
een mijlpaal, zo van: ‘Nu ga ik echt
beginnen’. Al gauw ging ik helemaal

in het schrijven op. Ik stak er veel
meer tijd in dan in werken. Dat was
een financieel risico, maar ik ben nu
zo blij dat ik heb doorgezet.’’

Een voorleessessie op de basis-
school waar haar kinderen zaten, gaf
moed. Het eerste publiek vond het
prachtig en zo kwam Koken voor de
keizer tot stand, een avontuurlijk en
sprookjesachtig verhaal.

Opgepikt
Een uitgever was er in eerste instan-
tie niet, dus bracht ze het uit in eigen
beheer. Wel professioneel vormgege-
ven. De schrijfster ging er zelf mee
naar boekhandels waar het snel werd
opgepikt. Daarna ging het hard: Lem-
niscaat gaf het boek opnieuw uit en
Marloes Morshuis is opgenomen in
het fonds.

Zo zit ze nu bij een van de belang-
rijkste Nederlandse uitgeverijen van
kinderboeken, het huis dat ook haar
vroegere helden Beckman, Biegel en
Preussler uitbrengt. ,,Een fijne uitge-
verij, een kleinschalig familiebedrijf.
Er is veel vakmanschap, maatschap-

Op haar 45ste veegde Marloes Morshuishaar agenda leeg
en schreef een boek. Drie jaar later ligt haar derde jeugdroman al in
de winkels. ,,Ik ben nog maar net begonnen, er komt nog veel meer.’’

▲ Marloes Morshuis met haar nieuwe jeugdroman ‘De schaduwen van Radovar’: ,,Hoe zou jij met zo’n maatschappij omgaan?’’ FOTO FLIP FRANSSEN

pelijke betrokkenheid en natuurlijk
liefde voor boeken.’’

Zo kon Marloes Morshuis zich echt
aan het schrijven wijden. Anderhalf
jaar later verscheen haar tweede: Bo-
realis, een maatschappijkritische
thriller die goed werd ontvangen.

,,Mijn boeken beginnen met een
klein idee. Bij Borealis was het: wat
als machthebbers spijt krijgen van de
milieuschade die ze hebben aange-
richt? Radovar begon met een gevoel
dat ik kreeg bij een foto van wolken-
krabbers. En dan gaat het verder: een
wereld bedenken, karakters opbou-
wen, een plot en tijdlijnen uitzetten.
Ik heb wel een schema maar ik laat
me ook graag schrijvend verrassen.
Soms gaat een personage een eigen
leven leiden.’’

Inmiddels heeft ze het ambacht
behoorlijk in de vingers. ,,Ik weet hoe
het schrijfproces voor mij werkt. Het
lastigste vind ik het besluiten dat een
boek af is. Gelukkig zijn er de men-
sen van de uitgeverij die het liefdevol
onder mijn vingers wegtrekken.’’

Het schrijven en de dingen erom-
heen, zoals lezingen geven en scho-
len bezoeken, leveren inmiddels zo-
veel inkomsten op dat ze er bijna van
kan leven. Ideeën voor verhalen heeft
Marloes Morshuis meer dan genoeg.
,,Ik ben nog maar net begonnen. Wat
mij betreft komt er nog veel meer.’’

Het lastigste
vind ik om te
besluiten dat
een boek af is 
– Marloes Morshuis
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