
PERSBERICHT (Dordrecht, 5 april 2022) 

 

Na zijn dichtbundel “Luie Groente” uit 2020 presenteert Hans Erkens zaterdag 30 

april om 16.00 uur zijn nieuwste boek “Bastaardzoon!” in de Stadsbibliotheek van 

Dordrecht. Een psychologische roman waarin de oorlog, muziek, identiteit, liefde 

en loslaten het leidmotief vormen, met Rotterdam, Duitsland, Portugal en Buenos 

Aires als decor en met de zwoele klank van fado op de achtergrond. “Bastaard-

zoon!” is te koop bij www.BoekenGilde.nl en de betere boekhandel. 

Tijdens de biologieles leert Mart Wijnbeek, dat de kleur van je ogen wordt bepaald door 

twee chromosomenparen van je ouders. "Maar als opa en oma blauwe ogen hadden, hoe 
komt vader dan aan donkerbruine en als opa niet mijn opa is, is vader dan wel mijn vader?" 

Wanneer Mart een geheimzinnige brief vindt, duikt hij in het verleden van zijn vader. 

Waarom moest hij destijds naar Indonesië, wat maakt dat Duitsland aan hem is blijven 
kleven en wie is Manuel? Vragen die Mart niet meer aan zijn vader kan stellen. Een 

bijzondere reis brengt hem vanuit Maastricht via Portugal naar Buenos Aires. Daar ontmoet 
hij Andrea Luna. Kan zij het familiegeheim helpen ontrafelen? 

 
Hans Erkens (Rotterdam, 1960) is schrijver, dichter en adviseur. Hij studeerde klassiek 

gitaar en piano aan het Koninklijk Conservatorium en Personeel & Arbeid in Rotterdam.  

Daarnaast volgde hij fotografielessen in Frankrijk en aan de Volksuniversiteit in Dordrecht, 

gaf workshops in Spanje en was enige tijd gitarist in Tanquera en speelde basgitaar in 

diverse bands. In 2020 debuteerde hij met zijn dichtbundel “Luie Groente”. In zijn werk 

weet hij zijn liefde voor muziek, fotografie en reizen op subtiele wijze te verwoorden. Met 

zijn roman hoopt hij zich definitief als auteur van Nederlandstalige literatuur te vestigen. 

Hans woont en werkt in Dordrecht. 

                                                                     
 

https://www.boekengilde.nl/boekenshop/bastaardzoon/ 

http://www.boekengilde.nl/
https://www.boekengilde.nl/boekenshop/bastaardzoon/


Noot voor de redactie 

 
U bent van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie en signeersessie op zaterdag 30 

april a.s. om 16.00 uur in de Stadsbibliotheek, Groenmarkt 153,  3311 BD 

Dordrecht (vrije toegang). 

 

Een recensie-exemplaar van Bastaardzoon! roman is in de begeleidende mail bijgevoegd. 

Voor meer informatie (niet voor publicatie): 

 

06-22764646 

erkens.hans@gmail.com 
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