Amsterdam, 1 December 2021

PERS BERICHT
Thriller ‘DE AANLEIDING’
Een spannend boek over de reclamewereld van de jaren negentig.
Recent verscheen de psychologische thriller ‘DE AANLEIDING’ van
André Louis Sjouerman. ‘DE AANLEIDING’ gaat over een MeTooschandaal uit de jaren negentig, dat zich afspeelde op het
reclamebureau van de gevierde Diederick Lightenbergh. Tara, de
dochter van de immigrantenmoeder Shireen, die huishoudster was bij
het gezin Lightenbergh, werd op haar 13e slachtoffer van sexueeel
roofdier Lightenbergh. 25 jaar na dato loopt Tara vast en gaat tot actie
over.
‘DE AANLEIDING’ is online te koop via:
https://www.boekenbestellen.nl/boek/de-aanleiding
Korte samenvatting:
Tara (37) is dierenarts met een succesvolle eigen dierenkliniek in de
Amsterdamse Jordaan. Ze leidt al een paar jaar een gelukkig leven met haar
vriend Yves (42) tot hij genomineerd wordt voor een door hem fel begeerde
prijs als Startup van het jaar.
Trots op hem gaat ze mee naar de feestelijke prijsuitreiking in de
Stadsschouwburg, waar tevens de reclame-icoon Lightenbergh een life
achievement award krijgt en wordt uitgeroepen tot Reclameman van de
Eeuw. Yves wint en staat samen met zijn idool in de schijnwerpers. Het is
voor Tara een schok dat haar vriend deze man überhaupt kent en zo enorm
op een voetstuk plaatst. Het betekent voor Tara een
kantelpunt in haar leven. Over Lightenbergh en zijn eega Mirte heeft ze Yves
nooit durven vertellen, omdat de consequenties veel te ingrijpend waren en
nu is het te laat.
Wanneer ze de volgende dag hoort dat Lightenbergh ook nog eens
investeerder wordt in Yves' StartUp en hem gaat coachen, beseft ze dat ze op
een point of no return staat. Tara neemt een drastisch besluit en doet wat ze
25 jaar eerder had moeten doen.
Actueel onderwerp:
Actueel is zijn boek zeker; rond de release datum van ‘DE AANLEIDING’
begint het proces tegen Ghislaine Maxwell, de handlanger van multimiljonair
en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een
gevangenis in Manhattan. Maxwell staat terecht voor het faciliteiten van
seksueel misbruik en het plegen van meineed, zaken die in DE AANLEIDING
ook aan bod komen. Toch is het een puur fictief verhaal, zeker niet
autobiografisch, al schuurt het hier en daar tegen de realiteit aan.
Overeenkomsten met personen of voorvallen berusten op louter toeval.

Over de schrijver:
André Louis Sjouerman (’56), de schrijver van ‘DE AANLEIDING’ heeft een
castingbureau voor acteurs in Amsterdam. Hij is casting-director, fotograaf
en ontwerper van de DineLight.
Tijdens de eerste lockdown van 2021, toen de film- en tv industrie volledig
tot stilstand kwam, vond hij weer tijd te gaan schrijven, zoals hij eerder
'Escortbaby' over adoptiefraude schreef.
Zijn oorspronkelijke verhaal legde de basis voor verfilming onder de titel
'EXPORTBABY'. Het werd een 4 delige tv-serie onder regie van Rita Horst
voor KRONCRV. De serie is te zien op NPO-plus.
Het is zijn stellige doel dat ook van ‘DE AANLEIDING’ een TV serie wordt
geproduceerd. Inmiddels wordt zijn boek door producenten gelezen.
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