
Recensie – Briefgeheim – Jeugdliteratuur - Nita 

Titel    Briefgeheim 

Schrijver    Jan Terlouw 

Datum verschenen  1973 

Uitgeverij    Lemniscaat 

Aantal pagina’s   137 

Genre    Hier-en-nu/avontuur en spanning 

 

 

Briefgeheim 

‘Amper waren ze dan ook in hun slaapkamers aangeland of ze verlieten die alweer, op blote voeten 

nu, en slopen de zoldertrap op. De tweede en zevende tree werden overgeslagen omdat die kraakten. 

Voorzichtig deden ze de deur van het kamertje open. Geen Eva (…) ‘Nee,’ zei haar vader nadrukkelijk. 

‘Eva is niet thuis. Weet jij waar ze kan zijn?’ 

Jackie keek of ze het in Keulen hoorde donderen. ‘Ze moet thuis zijn. Ze is niet meer…’ Niet meer 

waar?’ 

Eva is het helemaal zat. Haar ouders hebben altijd ruzie. Dit vindt ze heel erg en ze heeft hier 

erg veel last van. Haar ouders luisteren niet naar haar, maar ook niet naar elkaar. Wanneer 

ze ruzie hebben gehad,  praten ze niet meer tegen elkaar. 

Eva is vaak bij haar vrienden Jackie en Thomas.  Daar voelt ze zich fijn. Daar is geen ruzie. Op 

een middag vindt Eva een brief in de tuin van de enge buurman van Jackie en Thomas. Van 

wie zou de brief zijn en waarom ligt hij daar? Ze wil het vertellen aan haar vrienden, maar 

door een nieuwe ruzie van haar ouders vergeet ze de brief. Ze vlucht weer naar Jackie en 

Thomas en samen bedenken ze een plan. Eva moet verdwijnen. Voor één nachtje zal ze zich 

verstoppen. Haar ouders zullen zich schuldig voelen en misschien wel ophouden met 

ruziemaken.  Eerst durft Eva niet, maar als er voor de zoveelste keer ruzie komt, neemt ze 

een besluit. Ze gaat het doen. Wanneer Jackie en Thomas met hun ouders weggaan zal Eva 

zich verbergen op de zolder van hun huis. Haar vrienden zullen haar eten brengen. Wanneer 

Jackie en Thomas thuiskomen en stiekem naar de zolder gaan, zijn ze verbaasd. Eva is weg. 

Ze denken dat Eva toch niet durfde en gaan naar bed. Dan blijkt dat Eva echt is verdwenen. 

Jackie en Thomas vertellen alles aan hun ouders. Iedereen is ongerust en de politie gaat op 

zoek naar Eva. Waar is Eva gebleven en wat is er gebeurd? 

Dit boek is een echte aanrader voor iedereen die van spanning en mysterie houdt. De 

schrijfstijl zorgt ervoor dat je niet loskomt van het boek. Het boek blijft tot het einde toe 

spannend. Van het boek is ook een film gemaakt. 

De schrijver, Jan Terlouw, heeft een indrukwekkende loopbaan als politicus gehad. Hij was 

voorzitter van de Tweede Kamerfractie van D’66, minister van Economische Zaken en 

Commissaris van de Koningin. Hij schrijft spannende boeken. Vaak is ook wel te merken dat 

hij politicus is: veel van zijn boeken gaan over actuele onderwerpen. Zijn hoofdpersonen zijn 

inventieve jongeren, die op een originele manier met problemen omgaan. Samen met zijn 

dochter Sanne schrijft hij thrillers voor volwassenen. Jan Terlouw heeft meerdere prijzen 

gewonnen met zijn boeken.1 
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