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Deze vijfde nieuwsbrief van Ecritures verschijnt al vier maanden na de vorige omdat er ook weer een 

nieuw boek is verschenen: Het Koningszwaard. Het vorige boek, Sportief inkopen, verschenen in 

februari van dit jaar, heeft het goed gedaan. In de media is er dan ook voldoende aandacht aan 

besteed. Zo waren er boekrecensies op Inkoperscafé, op de website van Facility Management 

Magazine en op bol.com. Het NEVI inkopersblad Inskoop heeft er aandacht aan besteed evenals het 

Deli XL magazine Served. Dit alles is terug te vinden op www.ecritures.nu onder Nieuws (‘Nieuws en 

info’ en ‘In de media’). Begin juli verschijnt er weer een artikel over dit boek in het blad Facto. 

Het Koningszwaard 

De roman ‘Het Koningszwaard’ is op 20 juni 2014 van de persen gerold. Het is al verkrijgbaar via 

www.ecritures.nu en zal vanaf 24 juni ook te bestellen zijn via alle (online) boekhandels. De 

verkoopprijs bedraagt € 20. 

De roman speelt zich af aan het einde van de Gouden Eeuw, in de Zeven Provinciën en in Frankrijk. 

De enige zoon van de Franse Koning wordt voor zijn eigen veiligheid naar het zuiden van het Rijk 

gestuurd om daar op te groeien. Hij leert er veel, over de geschiedenis van het land dat hij later zal 

besturen, over genootschappen waarvan men dacht dat ze verdwenen waren, over trouw en 

vriendschap. Wanneer hij eenmaal zelf Koning is ontdekt hij het latere Nederland, waarvan niet veel 

meer over is tijdens de grote recessie die intrad na de Gouden Eeuw. 

De historische fictie in het boek geeft ruimte tot zowel twijfel als herkenning en interpretatie. De 

personages zijn gebaseerd op ware mensen. De orde en de gemeenschappen hebben ook 

daadwerkelijk bestaan en de omgevingen zijn echt. Maar de eeuwen hebben het besef van tijd doen 

vervagen. De fictie had uiteindelijk zomaar waarheid kunnen zijn. Als het iets anders was gelopen, 

dan was het ook zo gegaan en was dit onze geschiedenis geweest. 

 

Het boek is prachtig geïllustreerd door kunstenaar Martin Jansen. Hierboven staat een deel van de 

illustraties afgebeeld die de verhaallijn van ‘Het Koningszwaard’ weergeven. 
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‘Het Koningszwaard’ telt 344 bladzijdes en is geschreven voor volwassen en 

jongvolwassenen.  

Het onderzoeken en bezoeken van kloosters, kerken, kastelen en gebieden 

die in het boek worden beschreven heeft bijna 10 jaar in beslag genomen. Bij 

wijze van hoge uitzondering is er zelfs toegang verschaft tot het meest 

verborgen, vervallen en afgelegen klooster: dat van de zwarte monniken.  

 

 

Website Ecritures 

De Ecritures website is uitgebreid met een nieuwe galerij: Wereldfoto’s. In deze galerij worden foto’s 

getoond die betrekking hebben op de columns die verschijnen op het reizigersforum Wereldwijzer. 

In de galerij van de Middellandse zee staan inmiddels 124 soorten. Daarnaast wordt het boek 

‘Onderwaterleven in de Middellandse Zee’ nog steeds verkocht, als een van de weinige 

Nederlandstalige referenties over deze wereldzee. 

Fora 

Op de diverse fora zijn weer verschillende artikelen en columns verschenen. Op Wereldwijzer zijn 

publicaties geplaatst over de pandaberen van Chengdu en de landingen in Normandië. Het 

eerstvolgende artikel gaat over het Portugese Lissabon. Op hetzelfde forum is ook een uitgebreide 

recensie geplaatst over het boek ‘Reizen door landen in opspraak’.  

Op AndersReizen is een groot artikel verschenen over het Canarische eiland Fuerteventura, terwijl 

Onderwatersport een reportage over het Caribische eiland Martinique heeft gepubliceerd. In het 

magazine Zorginstellingen verschenen artikelen over GPO’s en ERP. Dat alles is terug te vinden op de 

website van Ecritures. 

Nieuwe projecten 

Wat het volgende boek wordt is op dit moment nog onduidelijk. Er staat een biografie van de Franse 

zanger Claude François in de planning, maar ook het kinderboek laat al een tijd op zich wachten. 

Hiernaast ligt er een plan om Het Koningszwaard in het Frans uit te geven. Ook is er al een aanvang 

gemaakt met het vervolg op Het Koningszwaard en wordt met de gedachten gespeeld om een roman 

te schrijven over de val van Constantinopel. Aan ideeën is er geen gebrek in ieder geval. 

 

Royan van Velse 
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