
De fotogalerij 
 

 
De staatsiefoto, v.l.n.r. Philip Heylens, ik, Henri-Floris Jespers (juryvoorzitter), Marc 

Delannoye (jurysecretaris) Jan Schiers (tekenaar DDK), Jurgen Joosten, jurylid. 

 



 

De vijf genomineerden: Toni Coppers, Wim Menheer, ik, Roel Janssen, Jonathan Sonnst 

 

Tony Coppers (Dood water), Wim Menheer (In het oog van de lens), ik (De Zwarte Duivel) 

Roel Janssen (Fout Goud) en Jonathan Sonnst (Heden rood, morgen dood) 



 

Net na de bekendmaking: boven sta ik er weer als een idioot op. 

 



 



 

Tekenaar Jan Schiers met zijn vrouw 

   

      Nestor Bob Mendes (87)    Hoe geanimeerd het was 



 

Een dierbare prent: Philip Heylens, ik, Henri-Floris Jespers en Jurgen Joosten. 

 

En deze is zo mogelijk nog meer waard. 

 



 

Of die: wat ben ik die eerbiedwaardige man toch geweldig dankbaar! 

 

Felicitaties van Jurgen Joosten, helaas zijn we beiden niet helemaal scherp in beeld. 

 



 



 



 



 

De leukste van allemaal! 

 

 

 

Recensie: Ton van der Molen 

IJzersterke thriller van Jacob Vis 
door Ton van der Molen 04 oktober 2014  
 

De zwarte duivel Jacob Vis  

Wil ik lezen  

Jacob Vis hoort tot de top van de Nederlandse thrillerschrijvers. Dat was al meteen duidelijk 
toen hij in 1987 zijn debuut publiceerde: 'Prins Desi', een thriller die zich afspeelde in 
Suriname, met de strijd tussen Bouterse en Brunswijk als onderwerp. Er volgde veel meer 
moois, onder andere een serie met inspecteur (later commissaris) Ben van Arkel in de 
hoofdrol. Thrillers die zich afspelen in en rond IJsselmonde, een fictieve plaats in Overijssel 
die nog het meest lijkt op Kampen, de woonplaats van Vis. Ook zijn nieuwe boek, 'De Zwarte 



Duivel', maakt deel uit van deze Van Arkel-reeks. 
 
'De Zwarte Duivel' bevat twee verhalen, die steeds verder met 
elkaar verweven raken. Het eerste verhaal speelt in 1913 in 
Nunspeet, waar Frank van Vliet, de Zwarte Duivel uit de titel, 
het ‘Ronde Huis’ bewoont. Regelmatig organiseert hij daar 
orgieën voor zijn hoge gasten, onder wie de Nederlandse prins-
gemaal en de Duitse keizer. Seks met minderjarigen is daarbij 
aan de orde van de dag en zelfs kannibalisme is niet 
uitgesloten. De houtskoolbranders Gerrit en Benjamin Jonker 
en hun zusje Geertje raken hierbij betrokken, waarna zich een 
gruwelijke en spannende geschiedenis ontvouwt. 
 
Om het hoofdstuk verplaatst de handeling zich naar 2013. 
Want het tweede verhaal speelt honderd jaar later, als bij de 
ruïne van het Ronde Huis een onthoofd lijk wordt gevonden. 
Het team van commissaris Ben van Arkel onderzoekt die 

moord. Aanvankelijk lijkt er geen verband te zijn met de gebeurtenissen uit 1913. Maar die 
indruk verandert grondig naarmate de lezer vordert in deze dubbeldikke thriller. 
 
'De Zwarte Duivel' is net als het andere werk van Vis knap gestructureerd en in een 
uitmuntende stijl geschreven. De spanning wordt in beide verhalen zo hoog opgevoerd, dat je 
als lezer de tijdsprongen iedere keer even als hinderlijk ervaart. Even maar, want dan heeft het 
andere verhaal je weer in zijn greep en wil je dáár mee door. Zo wordt de lezer voortgestuwd 
naar het einde van het boek, waar alle verhaallijnen samenkomen. 
 
Met 'De Zwarte Duivel' heeft Jacob Vis zichzelf overtroffen. Deze ijzersterke thriller is de 
beste in zijn toch al zo sterke oeuvre.  

 

 

Recensie: Willem van Gendt 
door Willem van Gendt 02 mei 2014  
 

De zwarte duivel Jacob Vis  

Wil ik lezen  

In het begin van de vorige eeuw gebruikte ontspoorde elite een landhuis nabij Nunspeet voor 
foute ontmoetingen. Onder hen de vader van koningin Juliana: Hendrik. Jacob Vis schreef er 
met De Zwarte Duivel een fictief verhaal over. Het verscheen kort na Almar Ottens: Het 
Ronde Huis. Dat laatste boek kreeg redelijk wat aandacht op crimezone. Dat mocht volgens 
Otten niet baten. Een bestseller is het er nog niet mee geworden. Of Vis wel een bestseller 
heeft moet nog blijken. Veel aandacht op crimezone kreeg hij (nog?) niet. Wel een nominatie 
voor beste thriller van het jaar. Otten schreef m.i. een behoorlijk goed boek over het Ronde 



Huis. Maar Vis krijgt van mij de eer er een zeer goed boek 
over geschreven te hebben. Twee verhaallijnen die elkaar in 
strakke cadans afwisselen. De eerste lijn speelt in het begin van 
de eeuw. Het heeft de toon van een sociaal drama en een 
streekroman. Dat is niet denigrerend bedoeld, want de 
verhaallijn is boeiend, spannend en noopt tot nadenken. De 
tweede lijn is een hedendaags moordonderzoek. Realistisch en 
deels gruwelijk. Het brengt de lezer tot in de huizen van de 
Oost Europese maffia. Er vallen, zowel toen als nu, 
slachtoffers . Zelfs in het onderzoeksteam blijkt het niet veilig. 
De stijl van Vis is terecht al vaak bejubeld. Hij schrijft helder, 
beeldend en altijd boeiend. Een gruwelijk beeld schuwt hij ook 
niet. En... voor thrillers draait het daar toch om: hij schrijft 
spannend. Waar het bij Otten mis ging met de spanning loopt 
dat bij Vis goed af. Een historisch gegeven. Hoge gasten die bij 

hun gastheer met hun laagste lusten mogen aankloppen. Een koninklijke gast die zeer actief 
deelneemt. Maar ook wel een menselijk kant toont. Hendrik wordt niet slechts als de vieze 
minkukel neergezet. Eerder slachtoffer van een koninklijke bijrol. In de moderne geschiedenis 
barst het in binnen- en buitebland van de voorbeelden voor deze funeste positie. Vis gebruikt 
het allemaal mooi. Op de lijst komen voor de Gouden Strop is terecht. Ze mogen van mij De 
Zwarte Duivel aan die Gouden Strop opknopen.  

 

 

 

 

 

Recensie: Jacqueline P.F. Coppens 

Met veel inlevingsvermogen geschreven 
door Jacqueline P.F. Coppens 12 juni 2014  
 

De zwarte duivel Jacob Vis  

Wil ik lezen  



Jacob Vis (Job Vis, 1940) schreef dit bijzondere boek naar aanleiding van een krantenartikel 
over de hardnekkige geruchten die er leven rondom de gebeurtenissen in het Ronde Huis op 
de Veluwe. Een collega-auteur had hetzelfde idee. Onafhankelijk van elkaar brachten ze dit 
voorjaar een boek uit over hetzelfde gebouw. Aanvankelijk was de boektitel van Jacob Vis 
ook Het Ronde Huis, maar zijn collega was net ietsje eerder. De Zwarte Duivel  is een 
uitstekend alternatief. Wie meer wil weten over deze toevalligheid, lees op deze site het 
artikel van Peter Kuijt: ‘Een krankzinnig toeval. Twee boeken, één gebouw’. Vis heeft een 
twintigtal boeken op zijn naam staan en is een aantal keren genomineerd voor De Gouden 
Strop en de Diamanten Kogel. 

 

In 1913 raken houtskoolbranders Gerrit en Benjamin Jonker en hun jongste zusje Geertje 
betrokken bij bizarre gebeurtenissen in het Ronde Huis op de Veluwe. Eigenaar Frank van 
Vliet, ook wel ‘De Zwarte Duivel’ genoemd, organiseert regelmatig seksbacchanalen voor de 
hooggeplaatste adel. Hiervoor worden tienermeisjes en -jongens gerekruteerd die beschikbaar 
moeten zijn voor de lusten van de gasten, die volgens de officiële berichtgeving voor de jacht 
zijn uitgenodigd. Geertje Jonker werkt als dienstmeisje voor van Vliet en is een van de 
slachtoffers die regelmatig misbruikt wordt. Haar broers knijpen een oogje dicht: iedereen 
vreest Van Vliet en is op een bepaalde manier afhankelijk van deze satanische man. 

 

Honderd jaar later vindt een wandelend stelletje in het gebied waar eens het Ronde Huis heeft 
gestaan een onthoofd lijk. Inspecteur Jan Huisman krijgt deze moordzaak toegewezen en het 
spoor leidt naar de invloedrijke kringen van de Oekraïense maffia. De gruwelijkheden uit de 
geschiedenis over het Ronde Huis lijken te herleven. Dan blijkt er ook een connectie te zijn 
met een man die toevallig ook Frank van Vliet heet, maar deze geniet de volle bescherming 
van de machtige maffialeider. De Nederlandse recherche krijgt geen poot aan de grond in het 
ondoordringbare maffiabolwerk, waardoor het onderzoek in een impasse geraakt. Als 
commissaris Ben van Arkel terugkeert van een missie in Afghanistan wordt hij toegevoegd 
aan het team. Met zijn onorthodoxe methoden zou hij misschien voor een doorbraak kunnen 
zorgen in het vastgelopen onderzoek. 

 

Afwisselend komen de gebeurtenissen uit 1913 en 2013 aan bod. Het is even wennen omdat 
je aanvankelijk geen idee hebt over het verband tussen de geschiedenis rondom het Ronde 
Huis en de vondst van het onthoofde lijk. De hoofdstukken over de belevenissen van de 
gebroeders Jonkers zijn heel realistisch beschreven en gelardeerd met smeuïge feiten. Mooi 
hoe Vis laat zien dat beschaving niet automatisch voortvloeit uit status en verworven adellijke 
titels. De enigen die een geweten in hun donder hebben, blijken de gebroeders Jonker te zijn. 
Het leven in de moderne tijd vormt weliswaar een schril contrast met de omstandigheden 
waarin men anno 1913 leefde, maar Vis maakt op een gruwelijke manier aanschouwelijk dat 
seksuele aberraties en de daaruit voortvloeiende misdrijven niet tijdgebonden zijn. L'histoire 
se répète. 

 



De Zwarte Duivel  herbergt een periode in de vaderlandse 
geschiedenis die men liever vergeet. De toenmalige gedragingen van 
edelen en notabelen zouden absoluut niet voor een koninklijke 
onderscheiding in aanmerking komen. Is de historie over het Ronde 
Huis fictie of waarheid, vraag je je af. Vis wil ons in ieder geval laten 
zien dat door de eeuwen heen mensen zich als beesten kunnen 
manifesteren. Ongeacht hun afkomst. Mede door de levensechte 
personages schetst Vis ons een boeiend beeld over menselijke 
drijfveren tegen de achtergrond van het leven toen en nu. Zonder het 
historisch te hoeven toetsen leest De Zwarte Duivel  als een 

spannende thriller die met veel inlevingsvermogen is geschreven. De verteltrant is keihard, 
meedogenloos en soms diep ontroerend. Een bijzonder boek, dat doet vermoeden dat Vis een 
gedegen studie heeft gemaakt over het Ronde Huis. Alle waardering gaat uit naar deze auteur 
die het lef heeft gehad een stukje geschiedenis, waar veel over gespeculeerd wordt, op te 
rakelen en hiermee een parallel trekt met de praktijken van de hedendaagse maffia. 

 

De zwarte duivel 
De zwarte duivel 
Jacob Vis  
 Op een groot buiten op de Veluwe worden in 1913 orgieën georganiseerd met als gasten zeer 
hooggeplaatste personen, waarbij op een mensenleven niet wordt gelet. Honderd jaar later 
vinden wandelaars het lijk van een onthoofde vrouw op die plaats. 
   
 
Beschikbaarheid  
Uitgeleend? Vraag aan via de Aanvragenknop.  
  

Bib liotheek Status Waar Terug op 

    
Recensie: 
 

 

Dit verhaal bevat twee tijdlagen: een in 1913 en een in 2013. Op een groot buiten 
op de Veluwe worden in 1913 orgieën georganiseerd met als gasten zeer 
hooggeplaatste personen. Op een mensenleven wordt daarbij niet gelet. Deze 
tijdlaag leidt tot een verrassende ontknoping. In 2013 verschijnen nakomelingen 
van personen uit 1913 ten tonele. Een prostituee uit de Oekraïne is vermoord, maar 
haar lijk is verdwenen. Het politieteam lijdt een gevoelig verlies, maar zet het 
onderzoek hardnekkig voort, met een speurtocht, die tot in de Oekraïne voert: 
ongewild verrassend actueel! De auteur beschrijft dit land als vergeven van 
corruptie, waar de maffia over een ongebreidelde macht beschikt, terwijl de politie 
vaak machteloos moet toezien. Ook in deze tijdlaag is de ontknoping verrassend. 
De sfeertekening in beide tijdlagen is uitstekend, de personen komen als mensen 
van vlees en bloed uit de verf. De spanning wordt goed gedoseerd naar twee 
hoogtepunten gevoerd. Kortom: men kan niet om dit boek heen. Een spannende 



thriller van een gelauwerde auteur. Normale druk en smalle bindmarge.. 
 Materiaal: Boek 
Taal: Nederlands 
Uitgever: Arnhem : Ellessy Crime, [2014] 
Jaar: 2014 
ISBN: 9789086602469 
  Annotatie: Jacob Vis 
Formaat: 424 pagina's , 20 cm 
 

 


