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Dromen komen wel uit

Een jaar heeft ze er over gedaan om haar eerste boek te schrijven. „Geen makkelijke klus,‟ erkent Diana.

DOOR ESTHER KLEIN
BERGSCHENHOEK- „Dat kan ik ook,‟ was haar gedachte na het lezen van boeken. Een jaar later was het eerste
boek van de 36-jarige Diana van Bezouwen af. „Ik ben verknipt‟ ligt nu bij de boekwinkels.
“Eigenlijk is het begonnen als een soort grap. Mijn zoontje Zino zat samen met een meisje op zwemles. Met haar moeder
praatte ik veel. Tijdens de zwemles zaten we vaak te fantaseren over wat we nog wilden doen. Zij wilde een winkel
beginnen en ik een boek schrijven. En uiteindelijk is het gelukt. Carla heeft haar winkel, Domestic en ik heb m‟n boek
geschreven.” Maar het was niet gemakkelijk. “Het viel niet mee om een verhaal te verzinnen.” Wie wordt de
hoofdpersoon was een moeilijke vraag.
Uiteindelijk werd het een kind om wie alles zou draaien. “Maar hoe maak je een kind interessant om over te lezen. Door
het apart te maken.” Diana schreef vooral ‟s avonds en ‟s nachts. “Ik werd dan midden in de nacht wakker, had ik een idee.
Ik heb ook altijd blaadjes op m‟n nachtkastje liggen. Soms schreef ze tijdens het werk. “Maar m‟n baas wist dat. Als je
inspiratie hebt, dan moet je het gelijk opschrijven.”
„Ik ben verknipt‟ gaat over de negenjarige Renee die sinds ze als jong meisje getuige is geweest van een moord, is
geïntrigeerd door de dood en vooral het stervensproces. Naarmate ze ouder wordt, experimenteert ze door haar konijn een
dosis slaapmiddelen te geven, het broertje van een vriendin bijna te verdrinken en een vriendje onder water te duwen.
Intussen ontdekt ze dat ze sterk op haar grootmoeder lijkt, die is gestorven in een psychiatrische inrichting. Als Renee
volwassen is, werkt ze in een ziekenhuis en steeds vaker komt ze in de verleiding te zien hoever ze kan gaan. Uiteindelijk
blijkt iemand anders nog veel kwaadaardiger te zijn. De ontknoping is verrassend. “Ik hoor van iedereen dat ze het boek
in een keer uitlezen,” vertelt Diana trots. “Geweldig toch.”

‘Mijn zoon is heel erg trots op me’
BERGSCHENHOEK- Het eerste boek van Diana van Bezouwen heeft ze opgedragen aan haar zoontje, Zino. “Hij is zo
trots.” Het zevenjarige zoontje van Diana voelt zich de koning te rijk. „Voor Zino‟ staat er op de eerste bladzijde van „Ik
ben verknipt‟.
“Hij loopt ook trots met het boek rond en laat het aan iedereen zien,” vertelt zijn moeder.
“Kijk, dit boek heeft m‟n moeder geschreven, roept hij dan.”

Alles om de top te bereiken in ‘Ik had je zo lief’
BERKEL EN RODENRIJS- Ze heeft niet stilgezeten. Na „Ik ben verknipt‟ heeft Diana van Bezouwen haar tweede
boek af. Over een paar maanden ligt „Ik had je zo lief‟ in de boekwinkels.
“Het tweede boek vind ik zelf beter dan het eerste,” vertelt Diana. En dat belooft wat.
In haar tweede thriller wordt het verhaal van achter naar voren verteld. “Het boek begint met de dood van de
hoofdpersoon en later lees je hoe het allemaal kwam dat hij dood is gegaan. In „Ik had je zo lief‟ draait het om een man
die goed in manipuleren is. Hij ontmoet de dochter van zijn baas waar hij een relatie mee krijgt. Hij doet alles om de top
te bereiken, iets dat ook zijn noodlot wordt.” Eigenlijk stom dat ze weer zo snel aan haar tweede boek is begonnen, vindt
ze zelf. “Ik was zo blij toen ik de eerste af had.” Maar blijkbaar kriebelt het dan toch. Gelukkig zijn de eerste reacties op
haar tweede boek positief. “Een vriend van mij heeft het al gelezen voordat ik het naar de uitgever stuurde. Hij vond het
een goed boek.” Ook Diana zelf is meer tevreden over „Ik had je zo lief‟ dan over haar eerste thriller. “Je leert echt een
hoop bij.”
Ik had je zo lief ligt over een paar maanden in de winkel.

