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In 1980 publiceerde het weekblad Vrij Nederland  ‘speciaal voor de vakantie’ voor de eerste keer 

een  Detective & Thrillergids met klassieke thrillers, detectives, spionage- en politieromans, waarbij 

sterren werden toegekend aan titels die op dat moment in vertaling èn nieuw leverbaar waren. In 

de loop der jaren werden de sterren een steeds herkenbaarder, maar ook prominenter begrip. 

Uitgevers maken tegenwoordig graag en veelvuldig gebruik van de sterrenvermeldingen in de gids, 

vooral als een schrijver er goed vanaf komt. Nu, in 2009, zijn er al weer 30 edities verschenen en is 

de gids zelf bijna een monument geworden. Tijd voor een onderzoek naar een fenomeen.  

 

Onderwerpen van onderzoek 

Het onderzoek is beperkt tot drie vragen: 

1. Welke schrijvers en welke titels kregen vanaf 1980 een waardering in de vorm van sterren en hoeveel 

sterren kregen zij? 

2. Hoe hebben Nederlandse en Belgische schrijvers het ten opzichte van hun buitenlandse collega’s ervan 

afgebracht? 

3. Kunnen aan de hand van de sterrenwaarderingen nationale en internationale ranglijsten met de beste 

sterrenauteurs worden opgesteld? 

 

Toekenning van sterren 

Tot 2007 waren vijf sterren het predikaat voor ‘zéér, zéér goed’ voor de allerbeste detectives of thrillers van 

uitzonderlijke kwaliteit of baanbrekend waren in hun genre. In 2008 stonden vijf sterren voor het predikaat 

‘uitzonderlijk goed’. In schoolcijfers zouden vijf sterren een tien hebben opgeleverd.  

De redacteuren van de gids hebben steeds benadrukt dat aan de sterren geen absolute waarde moet worden 

toegekend en dat is juist. De toebedeelde sterren zijn persoonlijke voorkeuren van de redacteuren en daarom 

valt er geen objectief oordeel aan te geven. Voor de lezer geldt dat ‘the proof of the pudding is in the eating’.  

Toch is de gids in de loop der jaren een grote rol gaan spelen voor liefhebbers van spannende boeken en zeker 

ook voor Nederlandse uitgeverijen. In de loop der jaren zijn uitgevers de sterren, ‘tot verbazing van de 

redacteuren’, (hoewel...?), net als de Michelin-sterren die aan restaurants worden gegeven, voor promotie-

doeleinden gaan gebruiken. Eigenlijk zijn de aantallen boekverkopen de beste waardering, maar die zijn per 

titel niet te traceren en de verkopen blijven een goed bewaard geheim van de uitgevers. Met een beetje ruime 

definitie zouden de sterren ook gezien kunnen worden als een soort jaarlijkse onderscheiding, in dit geval met 

veel winnaars. Soms worden lezers op het verkeerde been gezet door de gids en valt een boek, dat door de 

redactie de hemel is in geprezen, tegen. Maar aan de andere kant vormen de sterren ook een stimulans een 

‘sterrenboek’ aan te schaffen. En meestal gaat het goed. 

Het aardige van de sterrenvermelding is dat men een auteur soms een schitterend of flitsend debuut ziet 

maken maar in de loop der jaren wat ziet afzakken, althans in de ogen van de recencenten, of daarentegen 

juist steeds sterker gaat schrijven, zoals Ruth Rendell, die nu wel zo’n beetje tot in de thrillerhemel is 

opgewaardeerd. Gelukkig beleven veel klassiekers en de grondleggers van het genre, zoals Edgar Allan Poe, Sir 

Arthur Conan Doyle en kanonnen als Raymond Chandler en Dashiell Hammett, regelmatig herdrukken zodat zij 

blijven meetellen op de ranglijsten. Eveneens interessant om te constateren is dat een schrijver als Stephen 

King, die in  vroegere edities vrijwel stelselmatig werd genegeerd, de laatste jaren steeds meer wordt erkend 

als schrijver van spannende boeken. 

Een interessante vraag is of en zo ja in welke mate, de Detective- en Thrillergids heeft bijgedragen tot de 

populariteit van kwalitatief steeds betere thrillers en detectives. Die vraag kan met dit onderzoek niet worden 

beantwoord.  
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Opzet van het onderzoek 

Het onderzoek richt zich op alle Detective & Thrillergidsen van 1980 tot en met 2009 en bestrijkt dus een 

periode van 29 jaar, met totaal 30 edities. In 30 (soms aparte) bijlagen werden aan auteurs uit binnen- en 

buitenland sterren gegeven aan in dat jaar verschenen spannende boeken, thrillers, detectives en spionage-

boeken. Gemiddeld over al die 29 jaren betekende dat per editie zo’n 180 titels (5.461 : 30). Het is hier van 

belang te benadrukken dat de sterren in de gidsen worden gegeven aan TITELS. Het onderzoek daarentegen is 

gericht op de toedeling van sterren aan AUTEURS.  

Aan het begin van elke gids geeft de redactie steeds aan waar de sterren voor staan. In de loop van de jaren is 

de omschrijving nu en dan iets veranderd, maar bleef met zes soorten waarderingen vrijwel constant: 

 

�������������������� : zéér, zéér goed (in de 29e editie: “uitzonderlijk goed”) 

����������������� : zéér goed 

�������������� : goed (met de opmerking “en dat is dus al heel wat”) 

����������� : heel aardig (vanaf de 29e editie: “aardig”) 

�������� : kan er best mee door 

����� : toch lezen (vanaf de 29e editie geen aanduiding) 
 

In sommige gevallen werden sterren gegeven voor een heel oeuvre, bijvoorbeeld voor Ross MacDonald en 

Arthur Conan Doyle en in veel gevallen werden geen sterren gegeven, maar werd slechts de titel vermeld 

zonder verdere waardering, maar wel aangeduid met een streepje (-). Wat een onderzoek naar de VN-sterren 

vergemakkelijkt, is de wijze waarop al die jaren de waardering tot stand kwam. Deze werd steeds uitgedrukt in 

dezelfde formule en wel zo dat bijna van een ‘standaardisering’ kan worden gesproken. Dat maakt vergelijken 

over een langere periode en conclusies trekken gemakkelijker. 

 

Lay-out van de recenties 

De basis, althans vanaf VN-gids nummer 2, is een alfabetisch overzicht van auteurs. In de eerste gids werden 

nog slechts genres vermeld. Vanaf gids #2 worden per auteur één of meerdere nieuwe of nog leverbare titels 

vermeld (‘speciaal voor de vakantie’, weet u nog?). Deze titels staan in de ‘lead’, veelal vet gedrukte titels of 

titels in een grotere letter dan de overige tekst. Deze titels zijn voorzien van een waardering met sterren.  

Na de vertaalde titel wordt tussen haakjes genoemd: 

- de oorspronkelijke titel en het oorspronkelijke jaar van publicatie; 

- de uitgever en de prijs van het boek.  

Bovendien zijn de titels in kader gezet. Het onderzoek richtte zich vooral op de ingekaderde titels.  

- onder de lead volgt dan een korte bespreking van de titel(s); 

- in vele gevallen volgt onderaan een overzicht van nog leverbare of eerder verschenen titels, vaak 

eveneens voorzien van een waardering in de vorm van sterren. 

Titels genoemd in de bespreking zijn niet opgenomen, tenzij er een (sterren)waardering bij vermeld werd of 

een afwijkende sterrenwaardering liet zien ten opzichte van andere edities.  

 

Enkele auteurs zijn gedurende langere tijd in een of andere druk vrijwel steeds leverbaar geweest en werden 

dan ook elk jaar dat zij leverbaar waren, bij herhaling in de gids opgenomen. Voorbeelden daarvan zijn Sjöwall 

& Wahlöö en John le Carré, die vrijwel permanent in de gidsen stonden. Een titel behield daarbij dan 

bijvoorbeeld wel 10 jaar lang dezelfde waardering.  

De sterrenwaardering was voor sommige titels in de loop van de jaren niet altijd constant. Soms verdwenen de 

sterren, werden ‘afgewaardeerd’ om dan na enkele jaren weer terug te keren naar het oorspronkelijke niveau of 

werden de titels, na enige tijd weg te zijn geweest, weer ‘opgewaardeerd’. ‘De terroristen’ van bijvoorbeeld 

Sjöwall & Wahlöö kreeg in 1980 **, in 1983 *** in 1991 weer ** en in 2004 **** sterren. Voor deze titel is de 

hoogste waardering van 4 sterren uit 2004 dus bepalend voor het eindresultaat. 
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Hoe diep een auteur schijnbaar kan ‘dalen’ en ‘stijgen’, blijkt bijvoorbeeld bij ‘De aanklager’ van Scott Turow. 

Hiervoor kreeg hij 4 sterren in 1988 , in 1996 geen enkele ster en in 1995 5 sterren.  

De reden van dit wisselende beeld is niet te achterhalen. Een mogelijke verklaring kan natuurlijk ook heel 

simpel een druktechnische fout zijn, een andere recensent  of gewoon de vergeetachtigheid van een recensent 

om de waardering te vermelden.  

 

Genres en subgenres 

Achter de naam van de auteur werd in de gidsen ook aangeven tot welk genre een boek behoorde. Deze genres 

zijn niet verwerkt in het onderzoek, omdat het slechts om globale aanduidingen gaat. Hoewel de meeste 

schrijvers zich veelal beperken tot één genre, zijn er ook auteurs die niet in één categorie passen.  Bovendien 

lijken sommige vermelde genres, zoals ‘literaire thriller’ of ‘psychologische thriller’ meer te pretenderen dan de 

uitgevers zouden willen. Sommige ‘literaire thrillers’ behoren zonder twijfel tot de saaiste in hun soort.  

Science fiction, fantasy, avonturenromans, oorlogsboeken en horror zijn niet opgenomen, hoewel die ook 

bloedspannend kunnen zijn. En in het korte verhalen-oeuvre van Edgar Allan Poe zitten meer horror- en 

spookverhalen dan deductieverhalen. Ook de zgn ‘reli-thrillers’ en de ‘romantic suspense’, toch ook een geheel 

eigen genre, zijn  niet besproken.  

 

De tot nu toe aangegeven genres zijn: 

D : detective, vanaf 1983: deductie 

FT : financiële thiller (vanaf 1998) 

HT : historische thriller (vanaf 1994) 

K : klassieker (van 1980 tot en met 1996, opnieuw vanaf 2002) 

LITT : literaire thriller (vanaf 1999) 

LT : legal thriller (vanaf 1996) 

MT : medische thriller (vanaf 1998) 

NC : nazi-connection (van 1980 tot en met 1986) 

P : politieroman 

PE : private eye  

PT : psychologische thriller 

S : spionage 

T : thriller 
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De eerste selectieronde 

Voor de eerste selectieronde werden twee aparte lijsten gemaakt: een voor de buitenlandse en een voor de 

Nederlandstalige (Nederlandse en Belgische) auteurs.  Alle auteurs werden alfabetisch op de lijsten geplaatst en 

werden de titels met sterren genoteerd. Daarna werd het totaal aantal sterren opgeteld en, voor de eerste 100 

auteurs, het gemiddelde van de sterren berekend. De berekening van een gemiddelde was nodig om daarmee 

een exactere positie op de ranglijst te kunnen samenstellen, in geval van eenzelfde sterrentotaal. 

Voor de berekening van het gemiddelde werd het aantal sterren gedeeld door het aantal titels met ster. Titels 

die een waardering van 0 sterren hadden gekregen werden in het gemiddelde niet meegeteld. Als een auteur 

bijvoorbeeld in de loop der jaren met 16 titels werd vermeld, waarvan slechts drie titels een sterrenwaardering 

kregen, dan telden bij de berekening van het gemiddelde alleen de drie titels mee die een waardering in sterren 

hadden gekregen. Bijvoorbeeld Lilian Jackson Braun kreeg tot 2008 totaal 5 sterren voor 16 titels, waarvan vier 

titels één of meerdere sterren kregen en 12 titels geen enkele ster kregen. Haar totaal aantal sterren was dus 5 

en het gemiddelde in 2008 werd berekend op 5 sterren : 4 titels = 1.25. Als alle titels in dit voorbeeld wel 

zouden worden meegeteld in de berekening zou het gemiddelde 5:16 = 0.3125 zijn geweest.  

A.C. Baantjer werd maar liefst 52 keer besproken, maar kreeg in al die 29 jaar geen enkele ster. Zijn 

gemiddelde was dan ook nul. Een van de veelschrijvers van Nederland kreeg dus geen enkele waardering en 

komt dus op geen enkele ranglijst voor. Een ander probleem gaven de pseudoniemen en co-auteurschappen, 

dus de schrijvers die, samen met co-auteurs sterren ontvingen.  

Zo schreef Tomas Ross zelf 33 titels waarvoor hij 101 sterren kreeg. Met Rinus Ferdinandusse schreef Ross 

twee titels waarvoor hij 6 sterren kreeg  en met Maj Sjöwall één titel waarvoor hij nog eens 3 sterren kreeg, 

wat hem met 36 titels en een totaal van 110 sterren een gemiddelde van 3.142 opleverde. Een van zijn titels 

kreeg echter geen sterren en werd dus niet in de berekening opgenomen. Daardoor ligt zijn gemiddelde van 

3.142 (110:35) dus iets hoger dan wanneeer alle titels waren meegeteld. In dat geval zou het gemiddelde 

106:36 = 2.944 zijn geweest.  

In de eerste ronde werden op de totaallijst uiteindelijk 1449 buitenlandse  en 367 Nederlandse en Belgische 

auteurs opgenomen, totaal dus 1816 auteurs. 

 

De tweede selectieronde 

De tweede ronde was bedoeld om uit al die 1816 schrijvers een ranglijst op te stellen van de hoogst 

gewaardeerde auteurs. Voor een ranglijst met de 100 beste schrijvers, werden in de tweede selectieronde 

opnieuw twee aparte ranglijsten gemaakt: een met de 86 beste buitenlandse auteurs en een met de beste 15 

Nederlandse en Belgische auteurs, in totaal 101 auteurs. Om op de TOP-100 lijst te komen, was een score van 

minimaal 22 sterren en minimaal 5 titels noodzakelijk. Een lagere waardering dan minimaal 22 sterren had voor 

de selectie van de TOP-100 geen zin en zou bij voorbaat kansloos en ook niet interessant zijn.  

101 auteurs voor de internationale TOP-100 zijn er iets meer dan 100, omdat 6 auteurs ieder 22 sterren 

hadden en dus allemaal dienden te worden opgenomen of geen van hen. Voor de samenstelling van een 

uitsluitend Nederlandstalige TOP-40 kon nog worden volstaan met minimaal 10 sterren.  

Omdat een aantal auteurs in de tweede ronde met een gelijk aantal sterren eindigde, kregen zij in eerste 

instantie een gedeelde plaats. Met de berekening van een gemiddelde kon een nauwkeuriger positie worden 

bepaald. Bij gelijk aantal sterren gaf het gemiddelde de doorslag. In slechts twee gevallen moesten de plaatsen 

gedeeld worden, omdat het aantal sterren, het aantal titels en het gemiddelde exact gelijk was.  

Zou de ranglijst geheel zijn samengesteld op basis van gemiddelden, dan zou bijvoorbeeld Charles den Tex met 

33 sterren voor 9 titels en een een gemiddelde van 3.667 op de eerste plaats van de Nederlandstalige hebben 

gestaan. Met 9 titels en 33 sterren staat hij nu op de 51e plaats van de internationale TOP-100. Dat je met een  

minimale 8 titels en 33 sterren en een gemiddelde van 4.125 heel hoog kunt scoren, bewijst de gedeelde 50e 

plaats van George Pelecanos en Arnaldur Indridason. Het hoogste gemiddelde van 4.5 was voor de 6 titels van 

David Ellis. Omgerekend kwalitatief de hoogste gemiddelde score.  
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Een nadeel van berekening van een een TOP-100 op basis van gemiddelden, waarbij het aantal sterren wordt 

gedeeld door het aantal titels, zou zijn dat Ruth Rendell, ongetwijfeld een van de best gewaardeerde 

schrijfsters van dit moment, nu een gemiddelde heeft van ‘slechts’ 2.614 en daarmee misschien op een 

twintigste of dertigste of een nog lagere  plaats op een ranglijst van gemiddelden zou eindigen. Een positie die 

allerminst recht zou doen aan haar kwaliteit en omvangrijke oeuvre en omdat zij natuurlijk geen ‘gemiddelde 

auteur’ is. Sommige schrijvers bereiken met 4 titels al een gemiddelde van 4.0 en zouden daarmee veel hoger 

staan.  

 

Het resultaat in 2009 

Van 1980 tot en met 2009 werden in 30 edities van de gids totaal 1.816 auteurs besproken, waarvan 367 

Nederlandse en Belgische en 1.449 buitenlandse auteurs met 5.461 titels, wat bij elkaar totaal 10.846 sterren 

opleverde. Tabel 1 geeft aan hoe de sterren werden verdeeld.  

 

Tabel 1. Auteurs, titels en sterrenoverzicht 1980 t/m 2009 (30 edities) 

 auteurs  
1980-2009 

aantal 
auteurs 

aantal 
titels 

titels met 
0 sterren 

titels met 
1 ster 

titels met 
2 sterren 

titels met 
3 sterren 

titels met 
4 sterren 

titels met 
5 sterren 

aantal 
sterren 
totaal 

gemiddelde 
zonder de 0 
sterren 

gemiddelde 
mét de 0 
sterren 

buitenlandse 1.449 4.300 519 933 1.220 1.028 491 111 8.980 2.378 
2,088 

ned. en belg. 367 1161 260 321 285 223 64 10 1.866 2.065 
1,607 

totaal 1.816 5.461 779 1.254 1.505 1.251 555 121 10.846 2.317 
1,986 

 

Het is van belang nogmaals te benadrukken dat de sterren in de gidsen werden gegeven aan titels, terwijl het 

onderzoek zicht richt op de toedeling van sterren aan auteurs. En omdat sommige titels co-produkties zijn met 

andere auteurs, ontvingen in deze gevallen alle co-auteurs ook de volledige sterrenwaardering. Het delen van 

sterren in stukken was geen optie. Tomas Ross schreef bijvoorbeeld 2 titels met Rinus Ferdinandusse, waarvoor 

zij 2 x 3 sterren = 6 sterren kregen. Beide auteurs, dus zowel Ross als Ferdinandusse, kregen daarom nu  elk 6 

sterren. Een auteur als James Patterson kreeg, naast zijn eigen waardering van 30 sterren, ook nog eens 24 

sterren voor 12 titels met wel 5 co-auteurs, die ieder dus de sterren kregen die ook al aan Patterson waren 

toegekend. Zijn totaal kwam dan ook uit op 30 + 24 = 54 sterren. Omdat de sterren werden toegeschreven 

aan auteurs i.pv. aan titels, en er dus een zekere (maar beperkte) dubbeltelling plaatsvond, is het gevolg dat 

het totaal berekende aantal sterren in het onderzoek en de overzichten dus hoger ligt dan het totaal aantal 

sterren dat in de gidsen werd uitgedeeld.  

 

Voor de buitenlandse auteurs lag het gemiddelde op 2.376 (8980 sterren gedeeld door 4300 titels minus 519 

titels zonder ster = 3781 -> 8990 titels: 3781 = 2.378) en voor de Nederlandstalige auteurs op 2.065 (1866 

sterren gedeeld door 1161 titels minus 260 titels zonder ster = 901 -> 1861 : 901  = 2.065).  

Het gemiddelde over alle auteurs werd berekend op 2.317 (10.846 sterren gedeeld door 5461 titels minus 780 

titels zonder ster = 4681 -> 10.846 : 4681 = 2.317). Gemiddeld werden de buitenlandse auteurs iets beter 

beoordeeld dan hun Nederlandstalige collega’s: 2.378 – 2.065, een verschil dus van 0.313. 

Als in het gemiddelde ook de titels met 0 sterren zouden zijn meegeteld (meest rechtse kolom) dan zouden de 

gemiddelden voor de buitenlandse auteurs zijn uitgekomen op 2.088 (8980: 4300), de Nederlandstalige 

auteurs op 1.607 (1866:1161), nu een verschil dus van 0.481. Het gemiddelde voor alle auteurs werd berekend 

op 1.988 (10846:5461). 

Zelfs met de meest gunstige berekening ligt de waardering voor de Nederlandstalige schrijvers dus lager dan de 

waardering voor de buitenlandse auteurs. De reden van dit verschil kan niet worden verklaard uit het overzicht 

of uit de beoordelingen in de gidsen. Een voor de handliggende conclusie zou kunnen zijn dat Nederlandstalige 

auteurs tot nu toe kwalitatatief gemiddeld minder goed schrijven dan hun buitenlandse collega’s. QED. 
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De derde selectieronde 

De derde en laatste selectie vond plaats met als doel uiteindelijk een ranglijst samen te stellen van de beste 

100 buitenlandse, Nederlandse en Belgische auteurs in een Internationale TOP-100 ranglijst, hierna genoemd:  

DE INTERNATONALE STERREN TOP-100 ALLER TIJDEN© 

In tabel 2 zijn totaal 101 auteurs opgenomen met 22 of meer sterren, waarvan 86 buitenlandse en 15 

Nederlandstalige auteurs (daarvan 11 Nederlandse en 4 Belgische auteurs). Georges Simenon, weliswaar Belg 

van geboorte, maar schrijvend in het Frans wordt niet tot de Nederlandstalige, Belgische auteurs gerekend, 

maar tot de buitenlandse auteurs. Omdat er geen gemiddelde voor landen of nationaliteiten worden berekend, 

maar alleen voor individuele schrijvers, maakt dit voor een plaats in de TOP-100 geen verschil. 

 
Criteria voor de ranglijst 

Bij het samenstellen van de definitieve lijst dook, evenals bij de vorige selectieronden, het probleem op van 

auteurs die hetzelfde aantal sterren hadden. Uiteindelijk waren er 100 plaatsen voor 102 auteurs. Om toch 

uiteindelijk tot een zo zuiver mogelijke ranking te komen, werd een aantal regels gehanteerd voor een 

definitieve ranking. Aan de hand van de ondergenoemde criteria kon een definitieve lijst worden samengesteld.  

1. Het totaal aantal sterren voor een auteur wordt opgeteld, inclusief eventuele oeuvre-sterren, co-

auteurs en pseudoniemen. Het aantal sterren dat bijvoorbeeld Ruth Rendell kreeg voor haar 

pseudoniem Barbara Vine wordt dus bij Ruth Rendell opgeteld.  

2. De hoogste score van een titel telt. Als een auteur bijvoorbeeld een keer in een bepaald jaar voor een 

titel 5 sterren heeft behaald en bij een andere bespreking in een ander jaar bijvoorbeeld 4 of 3 sterren 

kreeg voor dezelfde titel, dan telt steeds de hoogste score.  

3. In geval van een gelijk aantal sterren, geeft eerst het gemiddelde de doorslag voor de ranking. 

4. Indien ook dit een gelijke score oplevert, is het hoogste aantal vijf-sterren titels bepalend. 

5. Indien dit ook weer een gelijke score oplevert, wordt gekeken naar het hoogste aantal 4-sterren titels. 

6. Indien alle berekeningen een gelijke score opleveren, eindigen auteurs ex-aequo.  

7. Bij de 4 sterrenlijst werd geen gemiddelde berekend. Daarom worden bij gelijke scores de auteurs op 

alfabet vermeld.  

 

 Tabel 2. DE INTERNATONALE STERREN TOP-100 ALLER TIJDEN 
©
   

 in 2009 (30 edities 1980-2009) 

nr ranking  auteur titels sterren totaal 

1 1 Ruth Rendell 44 115 

2 2 Tomas Ross 36 110 

3 3 Michael Connelly 20 76 

4 4 Jonathan Kellerman 27 74 

5 5 Dick Francis 28 70 

6 6 Gerald Seymour 22 68 

7 7 John le Carré 20 67 

8 8 Georges Simenon 20 66 

9 9 John Sandford 22 63 

10 10 Len Deighton 21 61 

11 11 René Appel 19 59 

12 12 Elmore Leonard 22 58 

13 13 Val McDermid 17 56 

14 14 Donna Leon 17 54 

15 15 James Patterson 29 54 

16 16 Pieter Aspe 22 53 

17 17 Ian Rankin 15 52 

18 18 Maj Sjöwall & Per Wahlöö 17 50 
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19 19 Jef Geeraerts 18 50 

20 20 Lee Child 13 49 

21 21 Peter Robinson 14 49 

22 22 Felix Thijssen 17 49 

23 23 Mary Higgins Clark 26 49 

24 24 Harlan Coben 12 48 

25 25 Robert Goddard 19 47 

 

De eerste plaats is, en dat is niet verbazingwekkend, voor Ruth Rendell met 115 sterren voor 44 titels (waarvan 

één titel met 5 sterren, 8 titels met 4 sterren en inclusief haar pseudoniem Barbara Vine). In de eerste jaren 

kreeg Rendell niet veel sterren, maar halverwege de jaren ’80 groeide het aantal.  

Een goede tweede is, en dat wel verrassend, Tomas Ross met 110 sterren uit 36 titels, co-auteurs Rinus 

Ferdinandusse en Maj Sjöwall daarbij meegerekend. Maar ook zonder deze co-auteurs zou Ross ruim op de 2e 

plaats zijn geëindigd. Als tweede Nederlandstalige schrijver komt René Appel met 59 sterren waarvan drie 5-

sterrentitels, op de 11e plaats. Als hoogst genoteerde Nederlandstalige Belgische auteur (Simenon dus niet 

meegerekend) staat Jef Geeraerts op de 19e plaats met 50 sterren uit 18 titels. 

Twee auteurs behaalden het absolute maximum aantal sterren per titel. Dashiell Hammett kreeg voor zijn 3 

vertaalde titels 15 sterren, evenals Arthur Conan Doyle die voor zijn hele oeuvre het maximale aantal van 3 x 5 

sterren ontving en daarnaast nog een aantal sterren voor losse titels. Op basis van gemiddelden zouden deze 

auteurs tot in lengte van dagen de ranglijst aanvoeren en nooit, door geen enkele andere auteur, kunnen 

worden ingehaald, hoogstens geëvenaard. Gezien hun verdienste voor het genre geen slecht idee, maar andere 

auteurs zouden dan voor eeuwig op de tweede plaats of op z’n best op een gedeelde eerste plaats komen.  

Op de ranglijst van de beste 100 schrijvers komt Hammett met 3 titels en 15 sterren niet eens meer voor. Per 

slot van rekening worden alle nieuwlichters uiteindelijk ingehaald. Maar reuzen blijven zij.  

Heel opvallend is het verschil in het aantal sterren tussen de 2e plaats van Tomas Ross en nummer 3, Michael 

Connelly. Dat verschil bedraagt nu maar liefst 34 sterren. Waarschijnlijk kunnen Rendell en Ross deze 

voorsprong nog wel een aantal jaren blijven behouden, maar zouden zij als nummers 1 en 2 nog wel van plaats 

kunnen wisselen.  

De veelschrijvers zijn wat betreft het totaal aantal sterren ook duidelijk in het voordeel. Opvallend is bovendien 

dat auteurs die één of meerdere keren 5 sterren kregen, ook meerdere malen vier en drie sterren kregen. Dat 

je niet voor alle titels 4 of 5 sterren behoeft te behalen en toch hoog kunt scoren bewijzen auteurs als Pieter 

Aspe, die met 53 sterren op de 16e plaats staat en per titel toch niet hoger dan met 3 sterren werd beoordeeld. 

Datzelfde geldt ook voor Sue Grafton (33e plaats) en voor Martin Koomen (38e plaats). Ook hier bewijst 

kwaliteit zich. Dat veelschrijven echter niet altijd een (hoge) notering behoeft op te leveren, is te zien aan 

Baantjer, die zijn vingers blauw heeft geschreven, een van de populairste en best verkopende Nederlandse 

auteurs ooit is en voor zijn 52 besproken titels met geen enkele ster werd beloond. Maar ook met slechts 12 

titels kwam een schrijver als Harlan Coben met drie 5-sterrentitels en zeven 4-sterrentitels al op de 24e plaats 

met totaal 48 sterren. Met een gemiddelde van 4.0 staat Coben, als hij dit hoge gemiddelde volhoudt, over 

enkele jaren in de de absolute top 10. 

Zeventien auteurs uit de TOP 100 zijn inmiddels overleden, maar blijven nog onverminderd populair, zoals 

Georges Simenon, wiens werk de laatste jaren een enorme herwaardering beleeft, Agatha Christie die 

onverminderd wordt verslonden en Raymond Chandler die blijft schitteren. 

 

Nationaliteit 

In veel gevallen is het geboorteland van een schrijver wel bekend, maar kun je je afvragen of het zin heeft 

deze te vermelden. Bijvoorbeeld: Lee Child werd geboren in Engeland, verhuisde naar Amerika en schrijft in 

Amerika over een Amerikaanse detective. Nationaliteit: Engelsman of Amerikaan? Georges Simenon werd 

geboren in België: indelen als Belg of als Fransman, als niet-Nederlandstalige, in het Frans schrijvende Belg?  
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De vraag welk land bij de TOP-100 (op basis van het geboorteland) het beste werd vertegenwoordigd, kan dus 

niet helemaal worden beantwoord. Als de twijfelgevallen echter buiten beschouwing worden gelaten, kan wel 

geconcludeerd worden dat Amerika van de 101 auteurs de meeste sterrenauteurs levert: 47 auteurs.  

 

DE ABSOLUTE 5-STERREN TOP ©   

Aan de hand van de gehele auteurslijst en DE INTERNATIONALE STERREN TOP 100-ALLER TIJDEN© werd een lijst 

opgesteld van auteurs die vijf sterren voor een titel ontvingen. Van de 1816 auteurs kregen 85 auteurs of 

schrijversduo’s  één of meerdere malen 5 sterren (zie tabel 3). De eerste drie tabellen zijn op basis van sterren, 

de tabel met 1 x 5 sterren werd alfabetisch samengesteld. 

DE ABSOLUTE 5-STERREN TOP© wordt aangevoerd door de Amerikaanse schrijver Michael Connelly die  vier keer 

5 sterren kreeg (waarvan twee titels met Harry Bosch) en het Zweedse duo Sjöwall & Wahlöö met vier keer 5 

sterren voor hun speurder Martin Beck. Negen auteurs kregen drie keer 5 sterren, twaalf auteurs kregen twee 

keer 5 sterren en 62 auteurs één keer 5 sterren.  

Absolute knallers op deze lijst zijn Michael Koryta, die in 2009 voor twee titels 10 sterren kreeg, een dubbele 

prestatie die nog niet eerder is vertoond en wat zoiets is als de landstitel en de beker winnen in één jaar.  Het 

Zweedse duo Roslund & Hellström, die in 2007 en 2008 twee keer 5 sterren kregen en Harlan Coben, James 

Lee Burke  en Bavo Dhooge, die alle drie twee keer achter elkaar (in 2008 en 2009) vijf sterren kregen. Dhooge 

staat daarmee nu als hoogst genoteerde Belg in de 2 x 5 sterren top. Een opmerkelijke revelatie en 

transformatie overigens, want Dhooge kreeg in eerdere jaren hoogstens twee sterren per titel.  

René Appel is de enige Nederlandstalige auteur die drie maal 5 sterren kreeg en staat daarmee onder Georges 

Simenon, maar nog voor Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe en Dashiell Hammett. Een buitengewone 

prestatie, maar ook wel een eenzame plaats.  

Op de lijst van 62 auteurs die één keer 5 sterren kregen, komen vijf Nederlandstalige schrijvers voor. Drie 

Nederlanders: Henk Apotheker, Tomas Ross en Charles den Tex en twee Belgen: Jef Geeraerts en Bob Mendes. 

Totaal kregen deze zeven Nederlandstalige auteurs 10 van de in al die jaren uitgedeelde 121 vijf-sterrentitels.  

 

Tabel 3. DE ABSOLUTE 5-STERREN TOP
©
 in 2009   

 auteur(s) nat titels sterren 
 
 4 x 5 Sterren    

1 Michael Connelly usa 20 76 

2 Maj Sjöwall & Per Wahlöö zwe 17 50 
 
 3 x 5 Sterren    

1 Georges Simenon   20 66 

2 René Appel ned 19 59 

3 Harlan Coben usa 12 48 

4 Philip Kerr sco 13 41 

5 Sir Arthur Conan Doyle (incl. oeuvre) gb 15 38 

6 James Lee Burke usa 10 36 

7 Edgar Allan Poe (incl. oeuvre) usa 8 31 

8 David Ellis usa 6 27 

9 Dashiell Hammett usa 3 15 

 2 x 5 Sterren   
 
 

1 John le Carré gb 20 67 

2 Lee Child   13 49 

3 Henning Mankell zwe 12 40 

4 Ken Follett gb 13 38 

5 Raymond Chandler usa 10 30 

6 George Pelecanos usa 8 33 
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7 Arnaldur Indridason ijs 8 33 

8 Dennis Lehane usa 8 28 

9 Bavo Dhooge belg 8 20 

10 William Lashner usa 4 18 

11 Anders Roslund & Börge Hellström zwe 3 13 

12 Michael Koryta usa 2 10 
 
 1 x 5 Sterren (alfabetisch)    

1 Ambler, Eric gb 8 22 

2 Apotheker, Henk ned 3 11 

3 Bunker, Edward usa 1 5 

4 Cain, James M. usa 3 9 

5 Cain, Tom usa 2 9 

6 Camilleri, Andrea it 17 44 

7 Collins, Michael ier 4 15 

8 Cornwell, Patricia D.  usa 21 47 

9 Deighton, Len gb 21 61 

10 Dibdin, Michael gb 14 42 

 

DE INTERNATIONALE 4-STERREN TOP 
© 
    

Naast DE INTERNATIONALE STERREN TOP-100 ALLER TIJDEN
©
 en de DE ABSOLUTE 5-STERREN TOP

©
 werd nog 

een lijst opgesteld van auteurs die twee of meerdere malen vier sterren voor een titel ontvingen (tabel 4). 

Vermelding van auteurs met minder dan twee maal 4-sterrentitels zou de lijst (totaal 560 titels) onnodig lang 

en oninteressant maken.  

Op de lijst staan 126 uteurs op 88 (al of niet gedeelde plaatsen).  De ranking wordt bepaald door het aantal 4-

sterrentitels, daarna geeft het totaal aantal sterren de doorslag, daarna het gemiddelde (d.w.z. hoe kleiner het 

aantal titels, hoe hoger het gemiddelde). Als het gemiddelde ook gelijk is, worden de auteurs op alfabetische 

volgorde vermeld. (Vandaar dat er 89 plaatsen zijn voor 126 auteurs).  

Als de Absolute 5-sterren Top vergeleken zou kunnen worden met de Champions League, dan is de 4-Sterren 

top toch zeker gelijk aan de Premier League, want vrijwel alle auteurs van de 4-sterren top staan ook al in DE 

INTERNATONALE STERREN TOP-100 ALLER TIJDEN en/of op de DE ABSOLUTE 5-STERREN TOP.  

Op de eerste plaats van de DE INTERNATIONALE 4-STERREN TOP staat de Nederlandse auteur Tomas Ross met 

twaalf 4-sterren titels. Verder komen er slechts 7 andere Nederlandse auteurs op de lijst voor: Felix Thijssen 

(15e plaats), Jacob Vis (22e), Charles den Tex (25e), Peter de Zwaan (30e), René Appel (49e), Hellinger/Gerben 

Hellinga (79e plaats) en Joop van den Broek (84e plaats). Er zijn op deze lijst 3 Belgen: Jef Geeraerts (52e), Luc 

Deflo (58e) en Bob Mendes (59e). Opvallend zijn de eerste vijf auteurs van deze lijst. In een iets andere 

volgorde staan zij ook op de eerste zes plaatsen van de Internationale Top 100 Aller Tijden.  

Bij dit overzicht is het gemiddelde niet vermeld.  

 

Tabel  4. DE INTERNATIONALE 4-STERREN TOP
©
 in 2009 (30 edities 1980 – 2009) 

nr 
 ran- 
king  auteur   nat 

4 **** 
titels 

sterren 
totaal 

1 1 Tomas Ross ned 12 110 

2 2 Michael Connelly usa 9 76 

3 3 Ruth Rendell gb 8 115 

4 4 Gerald Seymour gb 8 68 

5 5 Jonathan Kellerman usa 7 74 

6 6 Ian Rankin sco 7 52 

7 7 Lee Child gb/usa 7 49 

8 8 Peter Robinson gb 7 49 
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9 9 Harlan Coben usa 7 48 

10 10 John le Carré gb 6 67 

11 11 Val McDermid gb 6 56 

12 12 Elizabeth George usa 6 43 

13 13 Georges Simenon belg/fr  5 66 

14 14 Donna Leon usa 5 54 

15 15 Felix Thijssen ned 5 49 

 

DE NEDERLANDSTALIGE STERREN TOP-50 ALLER TIJDEN  

Uit de 367 genoteerde Nederlandstalige, dat wil zeggen Nederlandse en Belgische, m.n. Vlaamse, auteurs werd 

een lijst samengesteld van 52 auteurs met minimaal 9 sterren. Enkele Zuidafrikaanse schrijvers zoals 

bijvoorbeeld Deon Meyer, schreven en publiceerden hun boeken eerst in het Zuidafrikaans en pas later in het 

Engels. Hoewel het Zuidafrikaans een tak van het Nederlands is, zijn deze auteurs niet in de nederlandstalige 

lijst opgenomen.  

Er is niet gekozen voor een ‘nationale sterren top’, of een Nederlandse en Belgische Top-50, maar voor DE 

NEDERLANDSTALIGE STERREN TOP 50 ALLER TIJDEN. De eerste 16 auteurs uit deze lijst zijn ook al 

opgenomen in DE INTERNATIONALE STERREN TOP-100 ALLER TIJDEN (waarvoor een minimum aantal van 22 

sterren geldt). Drie van de 52 auteurs zijn inmiddels overleden: Jackie Lourens, Joop van den Broek en 

Janwillem van de Wetering. Van de 52 auteurs zijn er 42 Nederlands en 10 Belgisch. 

 

Tabel 5. DE NEDERLANDSTALIGE STERREN TOP-50 ALLER TIJDEN
©
 in 2009  

nr  
 ran 
king AUTEUR nation. titels totaal * 

1 1 Tomas Ross ned 36 110 

2 2 René Appel ned 19 59 

3 3 Pieter Aspe belg 22 53 

4 4 Jef Geeraerts belg 18 50 

5 5 Felix Thijssen ned 17 49 

6 6 Peter de Zwaan ned 18 46 

7 7 Jacob Vis ned 14 42 

8 8 Martin Koomen ned 15 40 

9 9 Luc Deflo belg 13 35 

10 10 Bob Mendes belg 14 35 

11 11 Charles den Tex ned 9 33 

12 12 Jackie Lourens ned 18 26 

13 13 Jac. Toes ned 10 25 

14 14 Janwillem van de Wetering ned 14 24 

15 15 Koos van Zomeren ned 9 22 

 

Nummer 1 op de Nederlandstalige lijst is Tomas Ross met 110 sterren (inclusief de 3 sterren die hij ontving met 

Maj Sjöwall en de 6 met Rinus Ferdinandusse). Ross staat ook nummer 1 op de Internationale 4-Sterren TOP 

en op de 2e plaats van de Internationale Sterren TOP 100. Een bijzonder succesvol auteur dus. 

De nummers 1 tot en met 11 van deze lijst scoren ook heel goed op de Internationale Sterren TOP 100. 

Onder de 52 auteurs bevinden zich slechts 6 vrouwelijke Nederlandse auteurs: Jackie Lourens (12e plaats, 26 

sterren), Esther Verhoef (25e plaats, 16 sterren, inclusief het pseudoniem Escober met haar man Berry 

Verhoef), Simone van der Vlugt (37e plaats, 11 sterren), Tineke Beishuizen (42e plaats, 10 sterren) Lydia Rood 

met haar broer Niels onder de naam Rood & Rood (44e plaats, 10 sterren) en Saskia Noort (48e plaats, 9 

sterren). Opmerkelijk is dat op deze lijst geen enkele Belgische vrouwelijke auteur voorkomt. Gerben Hellinga 

die zijn grootste successen publiceerde onder de naam Hellinger, krijgt natuurlijk de sterren van beide namen. 
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TV-Series op DVD 

Een nieuw fenomeen deed z’n intrede in 2008, toen voor de eerste keer ook dvd’s met spannende tv-series een 

recensie kregen. Volgens de redactie in 2009 waren de series ‘geselecteerd op kwaliteit en op verkrijgbaarheid 

in Nederland, met ondertiteling’. Een uiterst dubieus argument, want veel kwalitatief uitmuntende series die op 

dit moment in Nederland verkrijgbaar zijn, met ondertiteling ! zijn niet opgenomen. Een ernstige omissie.  

Wat te denken van de serie ‘Sherlock Holmes’, met de fantastische Jeremy Brett en ‘A Touch of Frost’, 

waarvoor 5 sterren nog niet eens genoeg zijn. En bovendien, een lezer is toch geen kijker! Wat moet een lezer 

van de boeken van Caroline Graham denken van de ‘verfilmingen’ van Midsomer Murders? Herkent iemand nog 

de speurder? Maar, toegegeven, ‘Varg Veum’ en ‘Van Veeteren’ zijn als tv-serie heel wat sappiger dan de 

boeken. 

Logisch zou zijn geweest alleen díe tv-series die gebaseerd zijn op bestaande titels van thrillerauteurs te 

bespreken, desnoods alle afleveringen apart. Nu zijn maar 14 van de 44 besproken series gebaseerd op boeken 

van thrillerauteurs en dan nog niet eens alle afleveringen. Zoals bij de meeste series gaan de tv-afleveringen 

een eigen leven leiden en soms staat een auteur zelfs zijn hoofdpersonen af, zoals Reginald Hill, die zich allang 

niet meer bemoeit met de televisieserie en met zijn boeken zijn eigen gang gaat. Dan zou een mooie 

vergelijking mogelijk zijn geweest: zijn de regisseur, de scenarioschrijver en de acteurs erin geslaagd de 

hoofdpersonen, de sfeer, locatie, enz. goed over te brengen, of sterker nog, wellicht is de tv-serie dan nog 

beter dan het boek. Doordat nu veel kwalitatief goede tv-series ontbreken, zijn vergelijkingen niet mogelijk. 

Ook hier is niet bekend hoe de beoordelingen tot stand komen. ‘Dit is een gids voor lezers’ zegt de redactie in 

de 30e editie, en zo is het maar net. 

 

Discussie en suggesties 

De VN-sterren zijn zonder meer uniek en ongetwijfeld een betrouwbare gids voor de lezer. Voor zover bekend is 

er geen andere, zo’n langlopende en consistente waardering van auteurs en titels door enig ander magazine. 

Natuurlijk zijn er altijd al lijstjes gemaakt van ‘de beste 100 detectives aller tijden’, of lijstjes met persoonlijke 

voorkeuren van min of meer beroemde detectiveschrijvers, maar vele daarvan - zowel de lijstjes als de 

schrijvers - zijn allang vergeten.  

Het jaarlijks lezen en voorzien van sterren aan die 5.461 titels, gemiddeld per editie zo’n 180 nieuwe titels, 

door de redacteuren en recensenten is een prestatie van formaat. Wat te denken van de lettervloed van al die 

Ludlums en Clancy’s van vele honderden pagina’s per boek.  

Tegelijkertijd is het ook ondoorzichtig hoe de sterrenwaardering eigenlijk tot stand komt. Uitermate treffend 

hoe ver de recensie van een redacteur en een lezer uit elkaar kunnen liggen is de uitspraak van Renate 

Dorrestein in de gids van 2008 over ‘In steen begraven’ van Jenni Mills. Volgens Dorrestein is het een 

‘ondraaglijk spannend’ en ‘ronduit ontroerend’ boek, terwijl de betreffende recensent het beoordeelt als ‘een 

boek om je aan te ergeren’. Hij verwijt Mills dat ze niet weet hoe een plot moet worden opgebouwd en het boek 

krijgt als gevolg geen enkele ster. Nogal een verschil in beleving en waardering tussen een toch zeker 

gezaghebbende lezer (even afgezien van haar schrijverschap) en een recensent. In diezelfde gids maakt Leon 

de Winter een opmerking over zijn roman ‘De ruimte van Sokolov’, een boek uit 1992 dat nooit in de gids werd 

besproken, terwijl het ook als een thriller kan worden aangemerkt. Een derde voorbeeld dat te denken geeft 

zijn de beoordelingen van ‘Stilleven’ van de Canadese Louise Penny, die in de gids van 2007 werd beloond met 

2 sterren. Dit boek kreeg in Noord-Amerika maar liefst vijf onderscheidingen en niet de minste: de Arthur Ellis 

Award, de CWA New Blood Dagger, de Anthony Award, de Barry Award en de Dilys Award. Het debuut ‘In the 

Woods’ van Tana French kreeg in 2008 vier onderscheidingen, en ook hier de meest eervolle onderscheidingen, 

zoals de Macavity Award, de Anthony, de Barry en de Edgar. Dit debuut dat in Nederland verscheen onder de 

titel ‘De offerplaats’, kreeg een magere 1 ster. Als een succesvol debuut zoveel onderscheidingen krijgt, dan 

moet er toch iets bijzonders aan de hand zijn en in redelijke mate ook zijn weerslag moeten krijgen in 

Nederlandse onderscheidingen (want dat zijn de sterren toch zeker ook). Nu hoeft een recensent natuurlijk niet 
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eerst te kijken hoe anderen een boek eerder beoordeelden of hoeveel prijzen een titel krijgt. Maar bij dit soort 

opvallende titels mag toch wel wat meer evenwicht komen.  

Deze voorbeelden geven aan hoe lastig het is om een waardering te geven en te beoordelen of een boek wel of 

niet op de leeslijst wordt geplaatst. Dan maar alle titels lezen die elk jaar worden uitgegeven, ongeacht hun 

kwaliteit? Dat lijkt gezien het grote aantal nieuwe titels dat jaarlijks verschijnt, geen optie.  

 

Daarom enkele suggesties: 

1. De criteria van de wijze waarop de boeken beoordeeld worden moeten toch nog maar eens een keer 

duidelijk gesteld worden, zodat het voor de lezer ook duidelijk is hoe de beoordeling tot stand komt. 

Per slot van rekening loopt de gids ook intellectueel voorop en is het niet de bedoeling de lezer het bos 

in te sturen. Een titel zou dan alleen op literaire kwaliteiten moeten worden beoordeeld, los van andere 

(bijvoorbeeld commerciële) overwegingen.  

2. De lezers een of andere vorm van medestemmen te geven, zonder daarmee het karakter van de gids 

verloren te laten gaan.  

3. Een jaarlijkse onderscheiding of een lezersprijs in te stellen, analoog aan de onderscheidingen van 

andere magazines en organisaties, zoals bijvoorbeeld die van de Los Angeles Times.  De prijs zou dan 

bijvoorbeeld de Vrij Nederland Thriller Award, of iets dergelijks genoemd kunnen worden. Na bijna 30 

jaar kun je over de VN Detective en Thrillergids toch wel spreken van een gezaghebbende opinie over 

spannende boeken.  

4. Een ‘historische top-100’ of ‘thriller canon’ met alle klassiekers, oldtimers en evergreens, vanaf het 

ontstaan van het genre. Eventueel gecombineerd met de trillers van dit moment. Maar dan wel met 

duidelijke criteria. En de lezers doen ook mee! 

 voorstellen voor namen van een Top 100: The Lost on a Dessert Island Collection; De Top 

 100  Desert Island Collection; VN’s Desert Island Collection. 

5. Elk jaar wordt een gouden ster uitgereikt aan een van de auteurs met 5 sterren in dat jaar. In de 30e  

 editie van 2009 bijvoorbeeld werden aan 10 auteurs vijf sterren uitgereikt. Aan een van hen wordt een 

 gouden ster uitgereikt voor de aller-aller beste misdaadroman van dat jaar, vervolgens een zilveren 

 ster voor de runner-up en een bronzen ster. Laat de lezer maar kiezen voor de onderscheiding van de 

 “Vrij Nederland Gouden Ster”. 

6. Neem bij de tv-series alleen die series en/of titels op die gebaseerd zijn op de boeken, of maak een  

      apart katern. 

 
Het onderzoek en de hieronder genoemde titels zijn eigendom van en vallen onder het copyright van  
Willem Oosterberg/DeLICt. De resultaten van het onderzoek, tabellen en overzichten mogen niet verspreid  
worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.  
Voor meer informatie over het volledige onderzoek met alle overzichten kunt u contact opnemen met: 
drs. W. Oosterberg. 0578 – 574783 of per e-mail: willem.oosterberg@xs4all.nl 
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Bijlage 1. Recensenten en redacteuren 

De eerste gids in 1980 werd samengesteld door drie recensenten. Vanaf 1982 tot en met 2002 

bleef deze samenstelling vrijwel gelijk. In totaal verschenen van 1980 t/m 2009 30 edities van de 

Detective- en Thrillergids en deelden 37 verschillende recensenten sterren uit. Tot en met 2006 

was niet bekend welke recensent een titel besproken had. Vanaf de 29e editie (2008) worden de 

recensenten d.m.v. initialen bij name genoemd onder aan de bespreking. In het onderstaande 

overzicht is te zien dat met name vier redacteuren een grote invloed hebben gehad: Rob Sijmons 

(vanaf het begin in 1980 t/m 2007, 28 gidsen), Rinus Ferdinandusse (vanaf het begin in 1980 t/m 

2002, 23 gidsen), Diny van de Manakker (vanaf 1982 t/m 2009, 19 gidsen) en Anne Versloot (11 

gidsen). Een overzicht van redacteuren en recencenten t/m 2009: 

redacteur/recensent  van t/m gidsen  aantal edities 

Rob Sijmons  1980 2007   1 t/m 28  28 
Rinus Ferdinandusse 1980 2002 1 t/m 23  23 
Diny van de Manakker 1982 2000 3 t/m 21  19 
Anne Versloot  1999 2009  20 t/m 30  11  
Arie Storm  2002 2007 23 t/m 28  6 
Ed van Eeden  2003 2009  24 t/m 30  7 
Hans Knegtmans 2003 2009 24 t/m 30  7 
Erik Slot  1997 2001 18 t/m 22  5 
Jeroen Vullings  2002 2007  23 t/m 26, 28  5 
Padu Boerstra  2003 2007 24 t/m 28  5 
Martin van Amerongen 1980  1983 1 t/m 4   4 
Baukje Toonstra 1980* 1981 1 en 2    2 * research 
Erik de Vries  2005  2008 26, 29, 30  3 (2005, 2008 + 2009) 
Carolina Lo Galbo 2006 2007 27, 28   2 
Arno Ruitenbeek 2007  2009 28 t/m 30  3 
Annemieke Steures 2007  2009 28 t/m 30  3 
Tomas Vanheste 2007  2009 28 t/m 30  3 
Gerben Hellinga 2002  23   1  
Marian Husken  2002  23   1 
Floor Haakman  2004  25   1 
Frank Poorthuis 2006   27   1  
Dirk Koppes  2007   28   1 
Sander Pleij  2007  2009 28, 30   2 
Henk van Renssen 2007   28   1 
Kim Bos  2008  2009  29, 30   2  
Martje Breedt Bruyn 2008  2009 29, 30   2 
Paula A. Breuning 2008  2009  29, 30   2  
Carolina Lo Galbo 2008   29   1 
Marjolijn Pouw  2008  2009 29, 30   2 
Henk van Renssen 2008   29   1 
Frank Tempelman 2008  2009 29, 30   2 
Barbara van IJzeren 2008  2009 29, 30   2 
Remko Meddeler 2009   30   1 
Marijn van der Jagt 2009   30   1 
Sarah Meuleman 2009   30   1 
Pieter Groet  2009   30   1 
Padu Boerstra  2009   30   1 
 

 

 

 


