Semi-autobiografisch verhaal dat onder de huid kruipt
en de gevolgen van seksueel misbruik invoelbaar maakt

De som der delen is een semi-autobiografisch verhaal over de verwikkelingen waar zedenrechercheur Jo van Bachem in
terecht komt als privé en werk elkaar steeds meer raken. Het geeft inzicht in het dagelijkse werk van de zedenpolitie en
een kijkje achter de schermen van de manier waarop Van Bachem met haar eigen complexe verleden knokt. Een verhaal
waarin verlies en pijn enerzijds en kracht en bezieling anderzijds zoeken naar een leefbare balans.
De schrijfster neemt de lezer mee in de steeds grotere en diepere verwarring van de hoofdpersoon en haar zoektocht
naar betekenis. Zij weet te raken met haar beeldende en zorgvuldige wijze van vertellen. Een verhaal dat lang bij je blijft.
Thérèse Evers (1966) is in het dagelijkse leven werkzaam als zedendocent op de Politieacademie. Zij heeft twintig jaar
ervaring bij de politie, waarvan ruim tien jaar bij de zedenpolitie en als kinderverhoorder.
Van dezelfde auteur verscheen eerder Genoeg (2011), een gedichtenbundel over de verwerking van seksueel geweld.
‘Dit boek geeft een uniek inkijkje in de wereld van ‘zedenzaken’ omdat de hoofdpersoon niet alleen rechercheur is,
maar ook zelf een verleden met zich meedraagt. Het verhaal beschrijft, analyseert en kruipt onder de huid. Zo maakt het
invoelbaar hoe seksueel misbruik ingrijpt op de ziel van een mens.’
Prof. dr. R.Ruard Ganzevoort, Hoogleraar praktische theologie, Vrije Universiteit Amsterdam, Lid Eerste Kamer van de
Staten-Generaal
‘In een prachtige, soms kwetsbare maar nooit sentimentele stijl toont dit boek de wederkerige relatie tussen het persoonlijke en het professionele. De leeservaring ontroert, is leerzaam en diepgaand. Het verbindt ervaringskennis uit leven
en werk en bevraagt je als lezer oprecht: wat is goed werk, wat is waar, wat is echt en wat is echt belangrijk?’
Dr. Sietske Dijkstra, Bureau Dijkstra expertise in geweld, -voormalig- lector huiselijk geweld

Thérèse Evers: De som der delen. Ontmaskeringen door een zedenrechercheur.
ISBN: 978 90 8954 649 4, 444 pagina’s, € 22,50

Bestelformulier
Als u het boek via deze flyer bestelt, betaalt u geen verzendkosten.
Hierbij bestel ik .. exemplaar/exemplaren van het boek
De som der delen - Ontmaskeringen door een zedenrechercheur
Naam:.....................................................................................................................................
Adres:.....................................................................................................................................
Postcode en woonplaats:..............................................................................................................
Telefoon:.................................................................................................................................
Mailadres:...............................................................................................................................
Rekeningnummer:..................................................................................................................
Hierbij machtig ik uitgeverij Elikser om het verschuldigde bedrag van mijn rekening af te schrijven.
Bedrag: 		

… exemplaar/exemplaren a € 22,50

Totaal:		
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U kunt deze ondertekende flyer sturen naar:
Uitgeverij Elikser, Ossekop 4, 8911 LE Leeuwarden,
of mailen naar: jitskekingma@elikser.nl - www.elikser.nl
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