
 
 
 
Longlist MAX Zilveren Vleermuis 2021.  
 
 
Tijdens de editie 2020 van het Nederlands Thrillerfestival ontstond het idee om naast de al 
jaren bestaande oeuvreprijs en de nog jonge thriller debuutprijs invulling te geven aan de 
categorie ‘Beste thriller van het jaar’. Onwetend of het bij uitgeverijen en auteurs aan zou 
slaan werd voor de editie 2021 de MAX Zilveren Vleermuis ingericht. Al snel bleek dat alle 
verwachtingen door het plafond gingen en uiteindelijk stopte het aantal aanmeldingen ruim 
over de honderd. Al deze boeken zijn op dezelfde wijze gejureerd, zoals hieronder 
beschreven: 
 
- De eerste stap is het beoordelen of het boek binnen het thrillergenre valt en eveneens 

binnen de gestelde termijn van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 2021 is 
verschenen. 

- De tweede stap vindt begin/medio september plaats: het vaststellen van een longlist van 
maximaal vijftien boeken die de hoogste jurywaardering van steeds drie juryleden 
hebben gekregen. 

- De derde stap zal zijn het bepalen van de shortlist van maximaal zes boeken die van de 
jury de hoogste waardering hebben gekregen. 

- De vierde stap is het vaststellen van de winnaar van de MAX Zilveren Vleermuis 2021. De 
uiteindelijke winnaar zal tijdens het Boekenfestival op 24 oktober a.s. bekend worden 
gemaakt. 

  
De jury, bestaande uit Cees van Rhienen (voorzitter), Guy Doms (coördinator), Heleen van 
der Velde, Karin Bisschops, Caroline Kuiper, Miriam Bakker, Anneke van Ieperen, Wendy 
Struyf, Moon Kager, Joop Liefaard en Kees van Duyn, heeft inmiddels de tweede stap gezet: 
het bepalen van de longlist van genomineerden. 
 
Na zorgvuldige weging zijn de 15 onderstaande boeken door de jury op de longlist geplaatst.  
 
De longlist MAX Zilveren Vleermuis 2021 (in alfabetische volgorde). 
 

 Titel Auteur 

1 De Russische connectie Gerrit Barendrecht 

2 De schaduwvriend Alex North 

3 De therapeut B. A. Paris 

4 Drie jaar Anders Roslund 

5 Femicide Pascal Engman 

6 Geheugenspel Nina Verheij 



7 Het rode dossier Ronald van der Pol 

8 Het uur van de Profeet Håkan Östlundh 

9 Minnaar Ilse Ruijters 

10 Orakel Thomas Olde Heuvelt 

11 Perfecte dood Helen Fields 

12 Semper Fi Ellen Lina 

13 The Gray Man - Onder schot Mark Greaney 

14 Verdwenen Ingrid Oonincx 

15 Voor het donker thuis Riley Sager 
 
 
 
 
 
Zoetermeer, 10 september 2021. 


