
 

 

Beste Nederlandse boekverkopers en lezers,  
 
 
 
Mijn naam is Geir Tangen. Ik ben 48 jaar oud en woon en werk in Haugesund in 
Noorwegen. Dit kleine stadje aan de westkust vormt tevens het decor van mijn in 
2016 verschenen debuut, de misdaadroman Het Meesterwerk (oorspronkelijke titel 
Maestro). 
 
Deze roman is een eerbetoon aan de Scandinavische, en in het bijzonder de Noorse, 
misdaadliteratuur. De grote voorliefde voor dit literaire genre zit al in mijn bloed 
sinds ik als kleine jongen boeken van Fredrik Skagen, Ingvar Ambjørnsen, Jan Guillou 
and Gunnar Staalesen las, de eerste Scandinavische misdaadromans die ik in de 
bibliotheek aantrof. In mijn vroege kinderjaren maakte ik ook kennis met de Hardy 
Boys en Nancy Drew en als tiener verslond ik de boeken van thrillergrootmeesters als 
Alistair MacLean, Desmond Bagley and Ken Follett. Vanaf het eerste moment werd ik 
gegrepen door thrillers en andere misdaadliteratuur en die fascinatie is nooit meer 
verdwenen. 
 
Al vijf jaar houd ik de populairste Noorse blog over misdaadliteratuur bij en heb ik al 
zo’n 250 misdaadromans gelezen en besproken. Meer dan 300.000 lezers hebben in 
die periode trouw mijn opmerkingen en ideeën over de Noorse, Scandinavische en 
internationale misdaadliteratuur gevolgd. De overgang van beoordelen naar 
beoordeeld worden bleek een nuttig, maar ook plezierig, leertraject. Ik vind echt dat 
meer recensenten zouden moeten proberen om zelf iets te schrijven, al was het maar 
om een idee te krijgen hoe het voelt om door anderen wel of niet opbouwend 
bekritiseerd te worden. Een recensie kan je immers maken of breken. Ik heb geluk 
gehad: mijn debuutroman kreeg overal geweldige kritieken, maar ik weet dat de 
scheidslijn tussen enerzijds tot genie verheven of anderzijds afgeslacht worden maar 
dun is. Die wetenschap heeft van mij een betere recensent, een betere auteur én een 
beter mens gemaakt. 
 
Rond de tijd dat ik begon te bloggen ontstond ook het idee om een eerbetoon aan 
het genre te brengen door mijn eigen misdaadroman te schrijven. Dat was al mijn 
droom sinds ik een kind was, maar pas op mijn 42e durfde ik de eerste letters op 
papier te zetten. Het uitgangspunt was eenvoudig, maar tegelijkertijd ambitieus. Het 
misdaadgenre en de misdaadliteratuur worden als achtergrond gebruikt voor het 
ultieme misdaadverhaal dat zich afspeelt in mijn geboorteplaats. Een meesterbrein –
een Maestro- speelt een spel met de politie en positioneert zijn spelers zo dat hij 
alleen kan winnen. De grenzen tussen fictie en realiteit raken verward in een 
spiegelspel en de vele clichés en wendingen die het misdaadgenre kent blijken voor 
de schrijver achter zijn bureau meer dan alleen amusante hulpmiddelen: ze gaan juist 
de hoofdrol spelen. In Het Meesterwerk is de misdaadroman de held, de bestuurder, 
de levende kracht. 



 

 

 
Het resultaat heeft mijn verwachtingen volstrekt overtroffen. Ik gaf het boek uit in 
eigen beheer en hoopte een paar honderd exemplaren te kunnen verkopen aan 
vrienden, kennissen en wat Noren die misschien geïnteresseerd waren. Nu, twee jaar 
later, is Nederland het elfde land (van minstens vijftien landen) waar het boek 
uitgegeven gaat worden. Van zo’n succes had ik nooit durven dromen: het boek dat ik 
uit liefde voor het misdaadgenre schreef wordt nu in alle hoeken van de wereld 
gelezen en mijn twee hoofdpersonen - journalist Vijar Ravn Gudmundsson en 
politievrouw Lotte Skeisvoll- zijn levende personages geworden. 
Het Meesterwerk maakt deel uit van wat een driedelige serie met worden. Het 
tweede boek, Heartbreaker, is in Noorwegen al uitgegeven en momenteel ben ik het 
derde en laatste boek, Dead Men Dancing, aan het afronden. 
 
Ik ben heel blij dat nu ook het Nederlandse publiek mijn boek zal kunnen lezen. Ik heb 
een nauwe band met het Nederlandse volk. Eén van mijn beste vriendjes van vroeger 
kwam uit Nederland en als kind kwam ik vaak bij hem thuis. Ik begreep en sprak zelfs 
een paar woorden Nederlands destijds. Ik was ook groot fan van de Nederlandse 
schaatsers en ik keek met jaloerse blikken naar het Nederlandse voetbal. Daarom zou 
ik het heel leuk vinden als u Het Meesterwerk leest! 
 
Dit is mijn eerbetoon aan het misdaadgenre. Ik hoop dat u het boek vermakelijk, 
spannend, en grappig zult vinden. Het is geschreven uit liefde voor het genre waar we 
allemaal van houden. Geniet van het boek! Eventuele feedback kunt u sturen naar 
bokbloggeir@gmail.com. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Geir Tangen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


