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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Drie correspondenten. Twee zijn er inmiddels dood. De een wordt in 2004 
op weerzinwekkende wijze afgeslacht en vermoord. De ander heeft plotsklaps 
uitgezaaide kanker en stikt in 2016. Ter lering, ter ere en ter verwerking gaat de derde 
ermee aan de slag alvorens zij zelf het loodje legt.  
Terwijl ze in 1999 de honden uitlaten komen ze elkaar regelmatig tegen in park 
Frankendael in Amsterdam-Oost. De gesprekken lopen hoog op. Ze hebben één ding 
gemeen; een moeder, ieder hun eigen. 
Nok Snel: "Ik was mijn moeders' minnares en werd door mijn vijf jaar oudere broer 
misbruikt." 
Treesje Bannenberg: "Mijn moeder hokt al 45 jaar stiekem samen met een priester die 
mij als kind misbruikte." 
Theo van Gogh: "Ik heb een keer met mijn moeder geneukt. Dat was niet tegen mijn wil 
en niet tegen de hare." 
Woorden die het daglicht niet kunnen verdragen, die zonder meer in de maatschappij 
onder het tapijt worden geschoven. In de jarenlange briefwisseling die er op volgt wordt 
onder andere het taboe incest en de gevolgen daarvan met elkander gedeeld.  
TESTBEELD is de titel van een reeks verhalen, brieven, dagboeken, foto's, faxen, 
telefoontjes, notities, e-mails en poëzie.’ 
 
Over de schrijvers: 
https://www.linkedin.com/in/treesjebannenberg-45780a159/  
https://www.facebook.com/ArtTube/posts/nok&t-art:-t(reesje)-bannenberg-
&/639564526121331/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)  
 
Recensies/Extra: 
Herman Ahaus, bol.com: ‘Dit boek verhaalt over een bijzondere vriendschap. 
Waargebeurd. De titel 'Triootje' geeft al aan dat er drie hoofdpersonen zijn: de 
vriendinnen annex art-duo Nok Snel & Treesje Bannenberg en Theo van Gogh. Het 
motto ('Amsterdam-Oost, 1999-2004') geeft de situering in plaats en tijd aan. Als ze hun 
honden uitlaten, komen ze elkaar toevallig tegen in een Amsterdams park. Er ontstaat 
een band tussen het lesbische stel en Theo. In de jarenlange briefwisseling die erop volgt, 
wordt veel (onder andere hun incestervaringen) openhartig met elkaar gedeeld. Treesje 
heeft geprobeerd na Theo's dood de herinneringen vast te leggen in een soort 
dagboekvorm: een doorlopend verhaal zonder duidelijke indeling, waarin brieven, foto's, 
faxen, telefoontjes, notities en e-mails chronologisch aan elkaar zijn geplakt. Door de 
slechte lay-out oogt het als één grote letterbrij. Jammer, want de unieke inhoud verdient 
beter. Traditionele typografie, spaarzaam geïllustreerd met foto's in kleur en zwart-wit, 
zes hoofdstukken (voor elk jaar één) en een naschrift. Een apart boek, waarvoor de 
lezerskring lastig is in te schatten.’ 

http://www.bravenewbooks.nl/
https://www.linkedin.com/in/treesjebannenberg-45780a159/
https://www.facebook.com/ArtTube/posts/nok&t-art:-t(reesje)-bannenberg-&/639564526121331/
https://www.facebook.com/ArtTube/posts/nok&t-art:-t(reesje)-bannenberg-&/639564526121331/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(regisseur)
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