
Truusje van Zanten: ‘Achter mijn voordeur’ Een waargebeurd verhaal. Uitgeverij 
Terebint, 2015. ISBN 978908183663 (Geestelijke Gezondheidszorg/ Kind en Ouders/ 
Afhankelijkheid/Hulpverlenersrelatie/ Zeggenschap/ PO/ED)Zie ook: 
http://www.achtermijnvoordeur.nl/  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘In haar eigen woorden, met klare stem, vertelt Truusje van Zanten hoe ze 
viel voor de verkeerde man en zij en haar kinderen slachtoffer werden van huiselijk 
geweld. 
In haar verhaal spaart ze zichzelf niet, noch de instanties met wie ze de strijd aanbindt, 
voor eigen welzijn, maar vooral en bovenal voor dat van haar kinderen. 
Hier en daar vindt ze gehoor, maar ook veel onbegrip. Er worden obstakels overwonnen, 
ze lost beetje bij beetje haar schulden af, maar de dreiging van haar gewelddadige man 
hangt als een donkere wolk boven het verhaal. De uitkomst is onzeker. Hoe zullen haar 
kinderen zich ontwikkelen?’ 
 
Inzien: 
Zie: https://www.boekenbestellen.nl/boek/achter-mijn-voordeur/9789081803663   
‘kennismaking 
 
Waarom blijft mijn telefoon toch trillen? Wie heeft me zo dringend nodig? Ik werk nu 
drie maanden in het zwembad als schoonmaakster. En het laatste wat ik wil, is deze baan 
verspelen door continue op mijn telefoon te kijken. Het is nu tien uur, nog een uurtje 
wachten dus. Ondertussen blijft mijn telefoon maar trillen in mijn broekzak. 
Eindelijk is het elf uur. Ik ga snel naar de kleedkamer om mijn spullen te pakken en loop 
naar de rookplek om een sigaret te roken. Ik pak mijn telefoon. Mijn mond valt open van 
verbazing. 175 gemiste oproepen en sms’jes? Wat is hier aan de hand? Van wie zijn al die 
nummers? Ik ken er helemaal niemand van. De eerste berichten heb ik gelezen en ik 
schrik van de inhoud. Deze sms’jes zijn van mensen die uit zijn op seks! Ik besluit ze 
allemaal te wissen en er niet op te reageren. Na de pauze ga ik weer gewoon door met 
mijn werkzaamheden, ondertussen blijft mijn telefoon trillen in mijn broekzak.’ 
 
Over de schrijfster: 
Zie: https://www.linkedin.com/in/truusje-grana-rodriquez-van-zanten-94b69015b/ en 
https://www.facebook.com/people/Truusje-Grana-Roderigues-van-
Zanten/100014528320731  
 
Recensies/Extra: 
http://www.achtermijnvoordeur.nl/in-de-pers/  
http://www.achtermijnvoordeur.nl/recensies/  
https://www.youtube.com/watch?v=ci6jlB5vAVA&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=i6fzIc7FfEI&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?v=oRhF6T0Z4r4&feature=youtu.be  
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