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Kersenbloed 

Vincent staarde hem aan en wist eerst niet wie hij voor zich had. Dat kon Tim toch niet zijn. Tim, zijn 

vriend Tim, had niet van die bleke magere armen. Zijn vriend Tim had niet van die diepliggende, 

radeloze ogen. ‘Tim?’ vroeg Vincent, en toen zachter: ‘Timmie?’ 

 

(flaptekst) 

Engeland, 1880: Vincent wordt door zijn ouders naar kostschool gestuurd. Hij moet erg 
wennen aan de strenge regels van de leraren, maar ook aan regels waar niemand over praat. 
Langzaam maar zeker ontdekt hij, dat de oudste jongens de eerstejaars terroriseren en dat 
er tussen hen geheimzinnige dingen gebeuren. Als een jongen uit de zesde om het leven 
komt, is dat het begin van een reeks vreemde gebeurtenissen. In de bossen rond de school 
duikt een duistere figuur op: de angstaanjagende natuurgod Pan. Wie hem ontmoet, zal het 
niet overleven….. Vincent en zijn vrienden raken in de ban van de god, met fatale gevolgen. 
 

Het is een spannend boek over een kostschool in Engeland eind negentiende eeuw. De 

schrijfstijl is vlot en je kunt goed meevoelen met de karakters. Het boek geeft een goed 

beeld van het leven op een kostschool in die tijd. De hoofdpersoon Vincent is zodanig 

beschreven, dat je begrijpt en voelt hoe hij worstelt met de keuzes die hij moet maken. Het 

zijn moeilijke keuzes en welke kant hij ook uitgaat, hij zal mensen moeten kwetsen. Al 

lezende krijg je ook informatie over de natuurgod Pan, die door het verhaal is gevlochten. 

Het is een aanrader voor een ieder, die houdt van een spannend boek in het historische 

genre. 

Dit zegt Floortje Zwigtman over haarzelf: Zolang ik me kan herinneren, heb ik verhalen 

verzonnen, die zich van Dynasty-achtige Barbiepoppensoaps ontwikkelden tot meidenboeken 

(de in familiekring beroemde San en Sanne-reeks). In 1999 (dat jaar van goede voornemens) 

besloot ik te kijken of ik ook een boek kon schrijven dat goed genoeg was om uitgegeven te 

worden. Dat werd Spelregels, waarmee ik in 2001 debuteerde. Sindsdien heb ik boeken 

geschreven over uiteenlopende onderwerpen als vampiers, geweld, liefde, haat, lastige 

huisdieren, valse meiden en tweelingen. Dikke boeken en dunne boeken, boeken voor echte 

leesbeesten maar ook voor leeshaters. Boeken voor jongeren, volwassenen en beginnende 

lezers.1 
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 http://www.floortjezwigtman.nl/ 


