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We leven in een vreemde tijd waarin het geduld en incasseringsvermogen van veel mensen zwaar op de proef
wordt gesteld. Dat niet iedereen daar even goed in slaagt,
is wel heel duidelijk.
Zelf heb ik de afgelopen maanden meer dood door Corona
gezien dan me lief is en ben ik goede vrienden en familie
verloren door een onzichtbare, sluipende ziekte die door
virusgekkies en complotdenkers ontkent wordt of waar
men zo’n verwrongen beeld van heeft dat je gaat twijfelen
of mensen hun gezond verstand verloren hebben.
Wat het allemaal nog wranger maakt, is het feit dat op
onze gezondheidszorg jarenlang zwaar bezuinigd is door
de liberale regering die wij momenteel hebben.
Waarom?
Omdat alles dat geen geld oplevert maar juist geld kost
niet interessant genoeg is volgens liberale denkbeelden
en dus op bezuinigd moet worden. Het feit dat de heren
wel goedkoop en enthousiast klappen voor de zorghelden
maar weglopen als er gestemd moet worden over een salarisverhoging voor mensen die letterlijk hun eigen leven
op de waagschaal stellen om dat van anderen te redden,
bewijst dit wel lijkt mij en is de meest schaamtelijke vertoning in jaren van een Nederlands kabinet.
Net zo schaamtelijk als mensen die in jaren geen enkel
contact met je hebben, om wat voor reden dan ook, en je
nu willen winnen voor hun kortzichtige complottheorieën.
Hoe je het ook bekijkt: Corona is er en we zullen er mee
om moeten gaan. Of het van een Chinese vleermuis komt,
een of ander geheim laboratorium van een complotdenker of uit de ruimte is komen vallen; het is er en ik heb de
afgelopen tijd één goede vriend teveel verloren om ook
maar een greintje respect op te brengen voor mensen die
het alleen maar moeilijker maken en me soms het plaatsvervangend schaamrood op de kaken doen staan.
Hoeveel doden moeten er nog vallen voordat het verstand
doorbreekt?
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Theo Barkel
Als bedrijf kan Uitgeverij Macc op dit moment terugkijken op meer dan 14 jaar geschiedenis, mooie boeken en
fijne samenwerkingsverbanden die tot ver over de landsgrenzen gaan. Dat doe je allemaal niet zelf, dat is onmogelijk. In de loop der jaren zijn er veel mensen geweest
die ons geholpen hebben, met raad en daad terzijde gestaan, of gewoon hun kennis en enthousiasme hebben
overgedragen omdat ze dezelfde liefde delen, de liefde
voor Sciencefiction, want daar is in principe alles mee
begonnen.
Een van de personen die hierbij heel belangrijk voor ons
is geweest, is onlangs heengegaan en heeft een leegte
achtergelaten… maar ook een schat aan mooie herinneringen.
Liang Koh.
Het zal ergens in de jaren negentig geweest
zijn dat ikzelf lid ben geworden van SF-Terra.
Beter gezegd; de Perry Rhodan Science fiction vereniging Terra. De reden waarom ik lid
wilde worden: Perry Rhodan en science fiction. De Duitse SF-reeks Perry Rhodan lees
ik al sinds mijn achtste jaar ongeveer en ik
ben nog steeds een groot liefhebber. Science
fiction in het algemeen is een van mijn grootste hobby’s. Het is dan ook geen toeval dat
één van de eerste boeken die we als uitgeverij
publiceerden, de Perry Rhodan roman Quinto-Center van Susan Schwartz (pseudoniem
voor Uschi Zietsch) was.
Liang was één van de personen die me indertijd onmiddellijk thuis deed voelen tijdens de
maandelijkse contactavonden van SF-Terra in
Amsterdam. Liang, als lid van het eerste uur,
was niet alleen een bron van kennis en enthousiasme, maar ook van ideeën. Met de liefde voor SF en Perry Rhodan als stevige basis
is er in de loop der jaren een band gegroeid
en waren de maandelijkse contactavonden
momenten waar ik altijd naar uitkeek.
Als geboren schrijver, iets dat op de basisschool al heel snel duidelijk werd, kon het
niet uitblijven dat ik al snel mijn eerste recensie voor het twee-maandelijkse tijdschrift van
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SF-Terra schreef. Als mijn geheugen me niet
in de steek laat, was dat een heruitgave van
Clarke’s 2001, een ruimte odyssee.
Het was Liang die mijn eerste (veel te lange)
korte verhaal las dat ik naar de redactie had
gestuurd toen ik nog niet eens lid was en me
uitgebreid uitlegde waarom het niet geschikt
was voor het blad. Zijn commentaar en adviezen ter harte nemende heb ik het verhaal
aan de kant geschoven en ben aan een ander
verhaal begonnen, korter en beter geschikt
voor een blad als SF-Terra.
Na die eerste recensie van Clarkes klassieker
2001 volgden er nog vele andere recensies.
Het kon dan ook niet uitblijven dat op een
gegeven moment het eerste artikel van mijn
hand in het tweemaandelijkse verenigingsmagazine verscheen.
Na het overlijden van de toenmalige hoofdredacteur Henk Gijzen, die Terra jarenlang als
een rots in de branding heeft geleid, was het
nagenoeg onvermijdelijk dat Liang de taak
als hoofdredacteur op zich nam, en dat deed
hij met de energie en gedrevenheid die typerend was voor hem. Nieuwe ideeën bleven
maar komen en iedere twee maanden kwam
er een mooi, nieuw nummer uit. In die periode was mijn eerste vaste rubriek, Music &

Toys, eveneens een feit.
Onder Liangs (eind)redactie heb ik in de
loop der jaren talloze artikelen geschreven,
vele binnen- en buitenlandse auteurs geïnterviewd, waarvan er velen sowieso op mijn
verlanglijstje stonden om te ontmoeten, en
veel, heel veel, geleerd.
Totdat op een gegeven moment dat vreemde
moment komt dat er een nieuwe hoofdredacteur nodig is en ik net mijn vier jaar als penningmeester had afgerond. De keuze tussen
het penningmeesterschap of hoofdredacteur
was geen moeilijke en voordat ik er goed en
wel erg in had, zat ik weer aan de bestuurstafel, maar nu inderdaad als hoofdredacteur.
De eerste persoon die vervolgens naar me toe
kwam lopen aan het einde van de vergadering, was Liang Koh om mij duidelijk te maken dat ik er niet alleen voor stond maar hij
mij met raad en daad terzijde zou staan.
En die belofte heeft hij gehouden.
Vaak was het overleg dagelijks, en dan ging
het niet alleen over de planning voor het volgende nummer, maar we maakten minstens
een grove planning voor de twee nummers
die erop volgden en verdeelden de taken. Aan
het eind van de rit, als het nieuwe nummer
klaar was, was hij degene die alles nog eens
minutieus doornam om ook de kleinste foutjes er nog uit te
halen, iets dat hij
tot op het laatste
moment
heeft
gedaan.
Toen
de toenmalig in
Rijen gevestigde
drukker stopte,
was het Liang
die ervoor zorgde dat er een
nieuwe
drukker
gevonden
werd en er door
de omstandigheden nog eens
een goede drukprijs uit wist te
halen ook.
Deze jaren als
hoofdredacteur
en de nauwe
samenwerking

met Liang, zijn jaren die ik nu koester. Net als
de gezellige onderonsjes tijdens de clubavonden, de gadgets die hij altijd meenam en waar
ik iedere keer weer van dacht “waar haalt hij
dat in Godsnaam vandaan?” En de soms bijna onmogelijk op te lossen raadsels die hij bedacht en je soms de hele avond zat te peinzen
wat de oplossing was… om de volgende ochtend thuis het raadseltje tussen neus en lippen aan tafel op te gooien zodat de rest van
het gezin de hele dag zoet was.
Uitgeverij Macc had er zonder Liang ongetwijfeld anders uitgezien. Zijn kennis en de
opgedane ervaring tijdens de jarenlange samenwerking waren achteraf van cruciaal belang en hebben ertoe geleid dat we de stap
aandurfden en in 2011 serieus aan de slag
gingen met het in 2006 opgerichtte Uitgeverij
Macc.
Maar hetgeen waar ik het meest dankbaar
voor ben, is zijn vriendschap, zijn warme,
zorgzame persoonlijkheid en enthousiasme.
Een positiviteit die hij zelfs behield toen het
qua gezondheid minder goed ging.
Ergens in de hemel, is er een ster gereserveerd voor jou.
Rust zacht, Liang.
Met dank aan Cor van Mechelen en de fam. Koh
voor het ter beschikking stelllen van de foto’s
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Voorbij de Storm

SF-Auteurs voor het klimaat
De toekomst is het terrein van de Sciencefictionschrijver, maar de leefruimte van onze kinderen. Hoe wij nu met onze planeet omgaan,
bepaalt hoe onze nazaten leven. Gaat onze
welvaart en weelde gepaard met geestelijke armoede of een uitgeleefde Aarde die niet meer in
staat is om zijn kinderen te onderhouden?
Vijfentwintig Belgische en Nederlandse auteurs
die zich zorgen maken om het lot van onze
Moeder Aarde hebben een zorgelijke blik in de
nabije toekomst van de menselijke bakermat geworpen.
Een schreeuw om hulp om Voorbij de Storm te
kijken
Prijs: € 19,95
ISBN: 978-90-78437-77-2

De Quantumdetectives

Theo Barkel & Johan Klein Haneveld
Theo Barkel en Johan Klein Haneveld bundelen
hun krachten in deze thriller die zich afspeelt in
het Nederland van de toekomst.
Najaar 2035. Bouwlieden ontdekken tijdens restauratiewerkzaamheden een lijk dat ingemetseld is in de muur van een oud flatgebouw. De
politie denkt aan maffiapraktijken, totdat de patholoog tijdens de autopsie een bijzondere ontdekking doet. Tegelijkertijd vinden er storingen
plaats in het forensisch instituut, de nieuwe
koude fusie centrale van Delft en andere kerncentrales over de gehele wereld.
Rechercheur Nadine Sanders staat voor een
raadsel.
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-71-0
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“Blade Runner in de polder.” Jeroen Geelhoed,
Modern Myths

Verhalen Vertellers
Diverse auteurs

Een verhalenbundel met een unieke verzameling verhalen. Ziltpunk, Sciencefiction, Fantasy, Steampunk… Ontdek de verborgen geheimen van Mars en ontmoet de laatste draak van
Woudzee/ Kent verliefdheid grenzen? Gaan
mens en natuur samen?
Verken de toekomst en het verleden op de vleugels van de beste binnen- en buitenlandse auteurs.
Met verhalen van: Tais Teng, Jaap Boekestein,
Uschi Zietsch, Karel Smolders, Johan Klein Haneveld, Theo Barkel, Yvette Hazebroek, Gé Ansems, Joke Hartog, Roderick Leeuwenhart.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-56-7
‘Met een voldaan gevoel sla je dan ook de bundel
dicht. ‘Verhalen Vertellers’ biedt een gevarieerde
staalkaart van de auteurs die publiceren bij uitgeverij
Macc.’ Vreemde Werelden

Verhalen Vertellers 2
Diverse auteurs
Reis mee met gouden luchtschepen, ontmoet
sensuele godinnen en ijzeren krijgers en werp
een blik in het hiernamaals. Science Fiction,
Fantasy en een vleugje Griezel, in de nieuwe
Verhalen Vertellers staan weer de beste auteurs
verzameld.
Met verhalen van:
Tais Teng, Jaap Boekestein, Theo Barkel, Karel
Smolders, Johan Klein Haneveld. e.a.
Prijs: € 16,95
ISBN: 978-90-78437-72-7
“Met de verschijning van, wat nu dus ‘Verhalen Vertellers 1’ is geworden was ik al heel erg content. (…)
Nu, met de verschijning van ‘Verhalen Vertellers 2’,
is dat tevreden zijn, een trend aan het worden. Ik ben
alweer heel erg content met deze prachtige verzamelbundel en hoop dan maar dat de uitgaven van ‘Verhalen Vertellers’ dan ook maar een trend gaat worden.” Jos Lexmond, NCSF
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Johan Klein Haneveld
Sciencefiction is bij uitstek het genre dat kijkt naar ontwikkelingen in de huidige wereld en
nadenkt over de consequenties daarvan voor ons leven in de toekomst. Schrijvers werken
scenario’s uit en onderzoeken in hun verhalen alle mogelijkheden. Klimaatverandering is
een van de belangrijkste ontwikkelingen die op dit moment op ons afkomen. Wat gebeurt
er als de ijskappen helemaal smelten? Wat als de stormen steeds heftiger worden? Wat als
de landbouw onmogelijk wordt in een hetere wereld? Wat als we toch op tijd in actie komen
om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan? Maar ook werpt sciencefiction
een licht op de menselijke natuur, onze karaktereigenschappen die maken dat we problemen blijven ontkennen en naar anderen wijzen om verantwoordelijkheid te nemen. Door
hoofdpersonen in extreme omstandigheden te plaatsen gaan we onszelf afvragen hoe wij
zouden reageren als we voor dezelfde keuzes zouden komen te staan. De bundel ‘Voorbij
de storm’ verzamelt vijfentwintig verhalen van Nederlandse en Vlaamse SF-schrijvers over
klimaatverandering.
Janneke Bazelmans en Tamara Onos nemen de lezers
in ‘2050’ mee naar Indonesië, waar de laatste oerwouden bedreigd worden.
Een klimaatactivist hoopt
een middel te vinden tegen
tuberculose. Maar zou het
hem lukken dat naar zijn
zieke dochter in Nederland
te brengen?

De bundel opent met het
verhaal ‘Cassandra en de
albatros’ van Marco Knauff.
In dit verhaal heeft een grote storm geleid tot een dramatische ramp. De polder
staat onder water. Een van
de mensen die daardoor is
komen vast te zitten is Cassandra van Beek, in het verleden premier van Nederland …
8

In het verhaal ‘Vuurvreters’
van Joachim Heijndermans
leidt de droogte in Nederland tot het uitbreken van
bosbranden. Tot nu toe weten de vuurvreters de branden nog binnen de perken
te houden maar of dat zo zal
blijven?
Lukt het de rijken van onze
wereld in de toekomst een
plekje voor zichzelf te houden waar ze in comfort
kunnen leven? De hoofdpersonen van ‘Land achter de nevels’ van Hay van
den Munckhof leiden een

mensonwaardig bestaan. Ze
horen echter dat achter de
nevels nog een welvarend
oord bestaat en gaan ernaar
op weg …
Theo Barkel neemt de lezer
in ‘Overlevers’ mee in een
verrassende achtbaan. De
escapades van intergalactische avonturiers werpen de
nietsvermoedende bemanning van een onderzeeër
decennia in de toekomst. Ze
belanden in een wereld die
volledig veranderd is.
Wat doet klimaatverandering psychologisch met
mensen? Dat vraagt horrorschrijver Anthonie Holslag
zich af. Zijn verhaal ‘Sam’
volgt een jongen die als enige in zijn stad is achtergebleven. Wanhopig zoekt hij
naar redenen om te blijven
leven, maar de omstandigheden worden alleen maar
slechter. Oh, en er is regen
die het vlees van je botten
doet smelten!

‘Plezier in een wereld na de
ondergang’ van Peter Kaptein toont de Aarde als er
vele eeuwen voorbij zijn gegaan. Een artieste keert terug uit de ruimte om in de
bevroren wereld inspiratie
op te doen voor een nieuw
act. Ze ondergaat een grote
cultuurshock …
Hoe gaan we in de toekomst
in ons voedsel voorzien? In
‘De visgevangenis’ van Eowen Valk infiltreert Jochem
in een viskwekerij, waar
genetisch gemanipuleerde
vissen worden gehouden.
Komt hij erachter wat het
geheim achter deze vissen
is?
Wouter van Gorp beschrijft
in ‘Erfzonde’ hoe Marleine
probeert haar impact op het
klimaat zo klein mogelijk te
houden. Ze is gaan studeren
maar komt erachter dat bijna alles wat ze doet invloed
heeft op het milieu. Daardoor komt ze in conflict met
haar ouders, die haar hebben opgevoed om haar leefwereld te beschermen …
Hoe kan het dat er mensen
zijn die de realiteit van klimaatverandering
blijven
ontkennen? Marcel Ozymantra neemt de lezer in
‘De verhullende zon’ mee
naar een andere planeet,
waar de Jouffa’s in steden
van bamboe door zwevende
bomen worden voortgetrokken. Er verschijnt een vlekje
op de zon …
In ‘Niemandsland’ schrijft
Esther Wagenaar over de
wereld uit haar Terra 7-boeken. Wat was de reden dat
de mensheid probeerde an-

dere werelden te koloniseren? Lukt het Sara en Karen
om aan boord van een van
de schepen te geraken?
Tom Kruijsen neemt de
zelfzucht van de mensheid
op de korrel in zijn verhaal
‘De val’. Als het lijkt alsof
je steeds gered wordt als je
valt, ga je steeds grotere risico’s nemen. Tot degene die
je opvangt er op een dag helemaal klaar mee is …
We hebben maar één planeet Aarde, toch? Het zou
zonde zijn als we die door al

onze industrie en vervuiling
onleefbaar zouden maken.
In het verhaal ‘Planeet B’
van Hervé Suys ontdekken
astronomen een tegenhanger van de planeet Aarde.
Misschien dat de mensheid
daar terecht kan als het bij
ons niet meer uit te houden
is …
Het evenwicht van de natuur kan door mensen makkelijk verstoord worden.
Debby Willems illustreert
dat in haar verhaal ‘Teer’.
Shāngu ontdekt dat het niet
goed gaat met Kaihuabloe9

men. De vreemdelingen die
op zijn eiland geland zouden daar wel eens mee te
maken kunnen hebben …
Klimaatverandering
lijkt
samen te hangen met complottheorieën, fake news en
machtige organisaties die
mensen willen laten geloven dat er niets aan de hand
is. Karel Smolders laat in
zijn verhaal ‘Tegengif’ zijn
hoofdpersoon Allison door
een totaal veranderd Europa reizen. Bij een van haar
tussenstops komt ze een samenzwering op het spoor …
De opkomst van totalitaire
regeringsvormen is in deze
tijden ook een grote bedreiging. Nils Nisse Visser beschrijft in zijn verhaal ‘Een
sprankje hoop’ hoe mensen
leven in een totaal gereguleerde samenleving. Het is
onder andere verboden afbeeldingen te maken van
bomen, vossen en andere
dieren. Een oma moet proberen haar kleindochter uit
de problemen te houden …
‘Harde waarheid’ van Sebastiaan Torenhof stelt de
vraag hoe het is voor kin-

deren om op te groeien in
een steeds verder verslechterende wereld. Wat als zij
er achterkomen dat wij, de
volwassenen, ervoor verantwoordelijk zijn dat er zoveel
verloren is gegaan?
Joost Uitdehaag laat in ‘Het
slavenschip’ zijn Amerikaanse hoofdpersoon in de
val lopen van slavenhalers
… Wie zijn het en waarom
laten ze hun gevangenen zoveel moeilijke testen doorlopen?
Hay van den Munckhof
toont in zijn verhaal ‘Te
lang’ hoe voorzichtig herstel
kan optreden als mensen elkaar weer vinden in een verwoeste wereld.
De rijken die nu al hooggelegen terrein kopen om
daar bunkers te bouwen zijn
veranderd in roofridders in
‘Een nieuwe meester’ van
Johan Klein Haneveld. De
hoofdpersoon zoekt iemand
die mee wil komen naar het
kasteel van zijn meester om
een moeilijke opdracht uit te
voeren.
In de verre toekomst die Jorrit de Klerk schetst in zijn
verhaal ‘De scherprechter’
is de Aarde afgesneden van
de rest van de mensheid. De
bewoners van het Oudsysteem zien het echter weer
fout gaan in de melkweg en
ondernemen actie …
‘De maan en Mars en daar
voorbij’ van Tais Teng toont
een wereld die door klimaatverandering is veranderd, maar waar ook nog
veel moois te vinden is ..
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Griezel
Ursula Visser neemt de lezer in ‘Architeuthis’ mee
naar de diepzee. Misschien
zijn soorten die aan de oppervlakte uitgestorven zijn,
daar nog te vinden … Een
groot avontuur gaat van
start …
‘De vulkaantemmers van
Hoog-Holland’ is een ziltpunkverhaal zoals alleen
Tais Teng en Jaap Boekestein
dat kunnen schrijven. In dit
verhaal ligt ons land op grote hoogte. Zwavel uit vulkanen wordt namelijk in
onderaardse kalklagen gespoten waardoor die uitzetten. Het is allemaal mogelijk
door de quantumcomputer
Mudrost. Maar die heeft
misschien wel eigen plannen …
Floris M. Kleijne sluit de
bundel af met ‘Een oase van
herstel’. Een hoopgevend
verhaal over de manier
waarop we misschien iets
goeds kunnen laten voortkomen uit deze dramatische
omstandigheden.

Robijnmaan

Nadine Stenglein
Een verboden liefde door de eeuwen heen.
Sinds mensenheugenis zijn zielenwachters op
jacht naar terugkomers, die de zielengroei van
de mensen verstoren en hun zielen willen stelen, om ze voor hun doelen te misbruiken of ze
in hun gelijken te veranderen… en ze zo in de
verdoemenis te storten.
Prijs: € 18,95
ISBN: 978-90-78437-49-9
“Robijnmaan verlaat de bekende paden rondom tijdreizen en vampiers en slaagt erin een originele draai aan
het onderwerp te geven. (…)Een leuk verhaal waarin
een bekend onderwerp in een nieuw jasje wordt gestoken.” Fantasywereld

De Ring van Ardek
Tais Teng

Vijfendertig griezelverhalen met een glimlach
vol giftanden van de meester van het griezelgenre
Met een magische ring die al je wensen op de
meest gruwelijke wijze vervult. Groei op met je
dode zuster of blader in de reisgids voor Magisch Nederland.
Met onder meer de verhalen:
De grijns van een geit
Waarom heb je mij vermoord?
Opgroeien met je dode zuster
Bidden tot Thasaidon
Prijs: € 22,95
ISBN: 978-90-78437-68-0
Hardcover
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Interview met

Gerd Goris
De Belgische auteur Gerd Goris (1986) debuteerde in
2018 met zijn fantasy-roman ‘Goedzo en de Zoeker’.
Ondertussen zijn we enkele jaren verder en heeft
Gerd niet stil gezeten en wordt het hoog tijd om eens
wat beter met deze belgische schrijver kennis te maken.
Het boeit Gerd hoe verhalen doen wegdromen wanneer ze een nieuwe wereld ter ontspanning aanbieden. Gerd is ervan overtuigd dat verhalen bij uitstek
kunnen inspireren en hoopvolle gedachten en gevoelens oproepen. In dit interview hebben we het onder
andere over het genre waarin hij schrijft, over zijn debuut en doen we een bijzondere aankondiging.
Wat wil je graag bereiken met nage leuk vond, of een idee,
of de stijl waarin het verhaal
het schrijven van verhalen?
geschreven is.
Als een schrijver van fantastieke lectuur is het mijn doel Je noemt je verhalen ‘fantastieke
om de lezer een spannende sprookjes’. Vanwaar deze benaen avontuurlijke rit door een ming?
originele wereld aan te bieden. Ook hoop ik de lezers Als ik het over een ‘fantaseen inspirerende boodschap tiek sprookje’ heb, benoem ik
te kunnen meegeven. Ik doe eigenlijk de kruisbestuiving
steeds mijn best om het ver- van fantastieke verbeelding
haal goed leesbaar, keurig met het verlangen om – naast
afgewerkt en ten volle ge- de technische aspecten van
nietbaar te maken. Het is het schrijven – aan dit alles
mooi als recensies de boven- ook een ‘schone’ boodschap
genoemde doelen bevestigen toe te voegen. Dit is niet mijn
als behaald. Niettemin raakt uitvinding, maar eerder een
het me net nog iets dieper persoonlijke interpretatie erwanneer een lezer me laat van. Ter verduidelijking: met
weten dat het bewuste ver- het ‘fantastieke-’ deel van de
haal hoop opwekte, of enig genrebenaming bedoel ik
perspectief bood. Het is na- enerzijds het creatieve protuurlijk eveneens fantastisch ces, namelijk het creëren van
wanneer een lezer een perso- nieuwe werelden met behulp
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van verbeelding en voornamelijk vormgegeven in de
taal van het boek, die de sleutel is naar de wereld erachter.
Natuurlijk verwijst het eveneens naar de fantasy-elementen die verwerkt zijn in de
vertelling. Met ‘sprookje’ bedoel ik dat het verhaal baadt
in een sprookjesachtige sfeer,
met sprookjesachtige elementen,
sprookjesachtige
beeldspraak, en taal. Waar
ikzelf iets ‘schoons’ wil toevoegen, dat is uiteraard iets
subjectiefs, maar ik kan niet
anders dan schrijvend delen
wat ik heldhaftig, avontuurlijk, romantisch, spannend,
grappig of ontroerend vind.
Dit heel persoonlijke aanvoelen werd hier en daar met
bijval onthaald in recensies,
hoewel mijn voorkeuren ui-

teraard even goed soms hun
doel gemist hebben. Ergens
hoop ik met mijn boeken
vooral een ‘spoor van hoop’
te trekken, waar liefhebbers
wat aan hebben.
Kun je wat meer vertellen over
je debuut? In welke zin is het
een fantastiek sprookje?
‘Goedzo en de Zoeker’ is
typerend voor het genre
dat ik graag breng. Er is natuurlijk een fantastiek sausje
over gegoten: het heeft een
middeleeuwse setting, een
avontuurlijke queeste, een
bont reisgezelschap en een
eigenwijze en ietwat chagrijnige draak. Daarnaast geef
ik het plot van een verhaal
soms bochten en toevoegingen mee uit persoonlijke ervaringen, zaken die ikzelf of
anderen uit mijn omgeving
hebben ervaren als moeilijk,
ontroerend, interessant, of
sterkend. In Goedzo en de
Zoeker moeten alle personages hun diepste krachtbronnen aanboren om een kans te
maken tegen de vijand. Of ze van het verhaal, waarin alle
het halen, moet je uiteraard verhaallijnen samenkomen
zelf lezen.
in een spetterende finale, het
leukst.
Wat vind je het leukst aan het
schrijven van een verhaal?
Wanneer ben jij tevreden over
Bij Goedzo en de Zoeker heb
ik het meest plezier beleefd
aan het verzinnen en vormgeven van de draak, wat voor
sommige recensenten het
leukste element van het boek
was. In het algemeen vind
ik de fase van het bedenken
van de plot en de apotheose

een verhaal?

ceerd wordt. Vanaf dan gaat
het een eigen leven leiden,
en niemand beleeft het op
eenzelfde manier. Dat vind
ik een mooie gedachte. Het
is daarom ook dat ik graag
aankondig dat mijn tweede fantastieke sprookje, met
als titel ‘De Gigant van Een
oogeiland’, te zijner tijd uitgegeven gaat worden bij Uitgeverij Macc!

Mijn onderneming benoem
ik echt als geslaagd, wanneer de verhalen de lezer
achterlaten met frisse moed,
een ontspannen geest en een
opgeladen hart. Eigenlijk is Meer weten? Bezoek Gerds
een verhaal niet meer van website:
www.gerdgoris.
jezelf wanneer het gepubli- webnode.be
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Castlefest Kronieken 4
De Eindeloze Paradox

Theo Barkel

Het loopt tegen het einde van de negentiende
eeuw als er in bakerstreet in Londen een brief
wordt bezorgd die de nieuwsgierigheid van de
bewoner opwekt.
Vele jaren later maakt weduwnaar Arthur Dogan zich op om, verkleed als Dokter Watson,
naar Castlefest te gaan. Daar is hij getuige van
een mysterieuze show die de fantasie lijkt te
ontstijgen en de beste speurder ter wereld voor
een raadsel stelt…
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-51-2
“Theo heeft weer een vermakelijk en leuk deel van de
Kronieken geschreven. (…)Echt een aanrader voor
iedereen, ook al ben je nooit op Castlefest geweest.”
Hebban, Prinses Marcella

Castlefest Kronieken 5
De Gevonden Wereld

Johan Klein Haneveld
De mysterieuze show op Castlefest heeft grote
gevolgen gehad. Het is slechts aan de onnavolgbare speurder uit Baker Street, die op geheimzinnige wijze op Castlefest terecht is gekomen,
te danken dat een groot onheil is afgewend. De
als Dokter Watson verkleedde Arthur Dogan
werd meegesleurd in deze gebeurtenissen en
staat de beroemde speurder bij. De bizarre situatie heeft echter grote gevolgen op hem, zeker
als ook nog eens blijkt dat een beroemde professor zijn opwachting maakt met meer dan levensgrote problemen in zijn kielzog
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-66-6
“Een echte aanrader, voor de actie liefhebbers. 4****.”
Natasja Jenninga, Ik hou van horror fantasy en
spanning
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Castlefest Kronieken 6

Fantasy

De onontkoombare cirkel

Dagmar van der Krift

Het derde en afsluitende deel van de tqeede cyclus van De Castlefest Kronieken.
Het Viswijvengilde op Castlefest doet een bijzondere ontdekking terwijl Sherlock Holmes en
professor Challenger het op moeten nemen tegen kapitein Nemo en zijn trawanten, de Steampunkborgzombies. Het web dat de Surrealisator
om Castlefest heen aan het spinnen is, dreigt een
Gordiaanse knoop te worden en aan Holmes de
onmogelijke taak om deze te ontwarren en een
ontsnapping uit de Onontkoombare Cirkel mogelijk te maken.
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-75-8

Castlefest Kronieken 1
Wanneer de zon terugdraait

Gé Ansems

Willem van Straeten, journalist voor een toonaangevend dagblad, ontvangt een mysterieuze
e-mail. Een mail die eigenlijk niet kan bestaan,
omdat hij verzonden is vanuit Parijs in 1871! De
afzender is een Leidse professor die getuige is
van de triomfmars van de Duitse soldaten tijdens de finale van de Frans-Duitse oorlog. Hij
richt zich met een smeekbede direct tot de 21e
eeuwse journalist; een onbekende kracht heeft
zich over zijn zoontje ontfermd en hij, Willem
van Straeten, heeft de mogelijkheid om zijn kind
te helpen. Is Willem het slachtoffer van een virus
of is de mail echt in 1871 verzonden?
Prijs: € 12,95
ISBN: 978-90-78437-23-9
‘Castlefest Kronieken is een geweldig boek. Een echte
aanrader.’ André Koolen, programmamaker en
presentator van Radio West.
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SCIENCEFICTION, FANTASY, GRIEZEL EN HEEL VEEL MEER!
Uitgeverij Macc kenmerkt zich niet alleen door het uitgeven van origineel werk van Nederlandse
bodem in het genre Sciencefiction, Fantasy en Horror, dankzij onze uitgebreide relaties in binnen- en buitenland hebben wij ook werk van Amerikaanse en Duitse topauteurs in ons fonds.
Uitgeverij Macc zal zich ook profileren met aangrijpende biografieën, leuke en originele
kinderboeken en spannende boeken voor de jeugd.

Uitgeverij Macc, magie met woorden.

Verwacht
Alka, boek 1

Anton J. de Lange
Vincent is gelukkig getrouwd en woont in een rustige villa-wijk, grenzend
aan een groot bos. Na een heftige nachtmerrie in de nacht na zijn verjaardag, waarin hij op de vlucht is voor buitenaardse wezens en achtervolgd
wordt door vreemde lichten, wordt hij de volgende ochtend wakker in
een wereld die totaal veranderd is.
Vincents hele leven wordt op zijn kop gezet als hij gedwongen wordt om
te wennen in een wereld die aan de ene kant vertrouwd is, maar tevens
totaal nieuw.
Was de nachtmerrie wel een nachtmerrie en heeft hij zelf enige invloed
op zijn hopeloze situatie op Alka?

Shadajaël omnibus 3
Theo Barkel

In de derde omnibus van Shadajaël zet hij zijn reis door het verleden
voort en komt terecht in een klooster, waar hij niet alleen oude bekenden tegenkomt, maar eveneens kennis maakt met de Godenwolf.
De Godenwolf sleept hem mee in een golf aan gebeurtenissen die
hem uiteindelijk oog in oog brengt met een oude vijand...
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