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Over het boek: 
Achterflaptekst: Zachtop lachen van Malou Holshuijsen gaat over een jonge vrouw met 
galgenhumor, een dode Indische oma en een groot talent zich laconiek en luidkeels 
door het leven te bewegen. 
 
Als ze van het ene op het andere moment ’s nachts bang is om te gaan slapen en zich 
overdag niet meer in het verkeer durft te begeven, wordt ze geconfronteerd met de 
tekortkomingen van haar oh zo humoristische kijk op de werkelijkheid. Geheel 
onvrijwillig maakt Malou de balans op. Waar komt haar grenzeloze sarcasme nou 
werkelijk vandaan? En wat heeft het familiemotto, ‘eten is zilver en zwijgen is goud’ met 
dit alles te maken? 
 
Zachtop lachen van Malou Holshuijsen is een rauwe dialoog tussen een psycholoog en 
een patiënt-in-ontkenning over een allesbepalend geheim, afgewisseld met het 
tenenkrommende verhaal van een op het oog zorgeloos bestaan. 
 
Over de auteur: 
Malou Holshuijsen (1987) studeerde op blauwe maandagen aan verschillende 
kunstacademies in Amsterdam tot ze in 2014 achter de NPO Radio 1-microfoon 
terechtkwam. Sindsdien presenteerde ze radioprogramma’s op zowel Radio 1 als Radio 
2. Momenteel schrijft Malou reportages en columns voor Het Parool en &C. Ze is als 
presentator te horen in de podcasts Ik zag iets moois, Ok Millennial en De Kleine 
Remedie van Het Parool en zo nu en dan in het radioprogramma ’t Wordt nu Laat op 
NPO Radio 2. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
 
Bespreking: 
Als lezer merk je dat iets uit het verleden Malou niet los lijkt te laten. Angsten en paniek, 
maar hoe en waarom? Malou neemt je mee in haar jeugd, haar verdere leven en 
tussendoor ben je als lezer getuige van Malou’s intakes bij de psycholoog. Een 
interessante autobiografisch roman over o.a. PTSS. 
 
 
Citaten: 
‘’Ach, wat heeft mijn oma er nou weer mee te maken. Zij is dood en ze weet van niks. Ik 
was vijftien op de dag van het ongeluk, nu ben ik tweeëndertig. Ik ben een beetje laat  
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op het feestje, ervan uitgaande dat deze kamer de spreekwoordelijke partytent is.’’ 
(p.173) 
 
 
Extra en recensies: 
In dit artikel vertelt Holshuijsen meer over haar debuutroman, waarin ze haar eigen 
jeugdtrauma in heeft verwerkt. 

Lees hier een recensie van het boek  

Malou Holshuijsen was te gast bij NPO radio 5, waar ze meer vertelde over haar boek 

 

https://www.parool.nl/kunst-media/malou-holshuijsen-schreef-een-boek-over-haar-jeugdtrauma-mijn-hele-zijn-zei-het-is-genoeg~bf3daf3b/
https://daankusen.wordpress.com/2021/05/03/recensie-malou-holshuijsen-zachtop-lachen/
https://www.nporadio5.nl/fragmenten/lunch-lekker/a059aa83-64b2-4bc6-b89d-b7895b442b2e/2021-04-02-malou-holshuijsen-in-de-studio-over-haar-boek-zachtop-lachen

