
 
 
 
 

 

Denies presenteert: 

“Mord op z’n Duits – Nederlands“. 

Griezelige brunch op 29 nov. 2009 in Oldenburg. 

Het Duits - Nederlandse schrijversduo Hoeps & Toes  

laat in het cafe Carls in Oldenburg zien, dat 

grenzoverschrijdende  synergie ook 

“gruwelijk-leuk“ kan zijn. 
Omdat u beslist beter tegen de spanning kunt als u vóór het begin van de lezing 
van een heerlijke lunch geniet, hebben we dit voor u georganiseerd. 
 
 
Hoeps & Toes lezen voor uit hun nieuw misdaadverhaal:  
 
Het leugenarchief 
 
Net als in Kunst zonder Genade figureert in Het leugenarchief het 
opmerkelijke Nederlands-Duitse duo bestaande uit Robert Patati, de 
eigenzinnige kunstrestaurator uit Krefeld, en Micky Spijker, psychologe en 
politievrouw uit Arnhem.  
Nadat Wolfgang, een collega van Robert, in Amsterdam het beeldarchief van 
bedrijf Duneko heeft gerestaureerd, komt hij bij een aanslag om het leven. 
Alles wijst erop dat niet hij maar de CEO van Duneko het doel was. Maar wie 
heeft het op hem gemunt en waarom? Samen met Micky duikt Robert in het 
verleden en heden van Duneko, waarbij contacten met foute regeringsleiders 
en lucratieve handel in biobrandstoffen aan het licht komen. Ook blijken 
Wolfgangs activiteiten voor Duneko een steeds schimmiger wordend tintje te hebben. 
Het leugenarchief is een thriller over de verradelijke werking van het geheugen, over een 
knipperlichtrelatie, over Afrika als moderne kolonie van de westerse wereld voor de productie van 
biobrandstoffen, over chantage en steun aan corrupte regeringsleiders. 
 
Toes & Hoeps vormen een internationaal schrijversduo. Hun eerste thriller Kunst zonder genade werd 
genomineerd voor de Gouden Strop 2008 en haalde de shortlist van de Belgische Diamanten Kogel in 
2008. 
Van Jac. Toes verschenen bij De Geus De afrekening, Fotofinish (Gouden Strop 1998 en filmrechten 
verkocht in 2009), De kleine leugen en Blind zicht. Toes ontving in 2007 Die goldene Handschelle, de 
oeuvreprijs van de stad Herzogenrath.  
Thomas Hoeps (Duitsland, 1966) studeerde Germanistik en promoveerde op Terrorismus in der 
deutschen Literatur. Sinds 1990 publiceerde hij zes boeken waaronder de roman Pfeifer bricht aus en 
de verhalenbundel Tomorrow never knows / Systemsieg. Hij is bekroond met de Stimuleringsprijs van 
de Stad Düsseldorf en de Nettetaler Literaturpreis. 
 
Het Leugenarchief is een nieuwe thriller van dit unieke tweetalige schrijversduo, boordevol 
maatschappelijke thema’s en herkenbare relatieproblemen. De pers was lovend over de eerste 
misdaadroman van Hoeps&Toes Kunst zonder genade:  
‘Een bloedig en toch geloofwaardig shockerend werk, zenuwslopend tot de laatste bladzijde. Absoluut 
meteen lezen.’ – Stadtmagazin over Kunst zonder genade 
‘Met zijn mix van spanning en humor is Kunst zonder genade een echte aanrader, een speelse 
detective die meer dan eens aan de kunstthriller van Ian Pears doet denken. En dat is geen gering 
compliment.’ – De Morgen 
‘Geschreven met een vlotte, toegankelijke pen, (…) originele wendingen, (…) Kunst zonder genade 
combineert een goed plot met een interessante inkijk in de artistieke wereld.’ – Crimezone (***) 
‘Nederlandse en Duitse auteurs verenigen met succes schrijvende handen in een verhaal over 
weerzinwekkende moordenaar die moord als kunst presenteert (of andersom). Mooi artistiek 
dubbelstandje.’- De Volkskrant (Ineke van den Bergen) 
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Over hun optreden schrijft de Duitse Pers:“Geestig, charmant en intelligent vermaken   
Hoeps en Toes het public en dit zowel met hun lezing uit het boek als ook met smeuïge  
verhalen uit het schrijfproces.“ 

 

 

 
Programma 29 november 2009: 
11.00  uur   Begin brunch 
12.00  uur  Begroeting en grappig/luchtige intruductie “Nederlands – Duitse synergie in 

het werk van Thomas Hoeps en Jac. Toes“. 
                    Bettina Fabich, directeur Denies 
12.15 – 12.50 uur  Deel 1 lezing Hoeps en Toes. 
12.50 -  13.20 uur Pauze: Voortzetting brunch 
13.20 – 14.00 uur Deel 2 lezing Hoeps en Toes 
Vanaf 14.00 uur        Gelegenheid vragen te stellen aan de schrijvers en 
                         de mogelijkheid hun boek(en) te kopen en te laten signeren 
                            
Einde bijeenkomst: ca. 15.00 uur. 
 
Plaats: Kulturkneipe Carls, Artillerieweg 56, 26129 Oldenburg (Oldb)/Duitsland  
 
Kosten: Zonder brunch € 8,50 resp. € 6,50 (met korting voor studenten, scholieren, 65+) 
  Met brunch (incl. koffie en thee) € 21,00 resp. € 19,00. 
 
Meer informatie en reserveringen: 
Denies Oldenburg/Duitsland, tel.:+49 441 – 36116-380, info@denies.de 
 
 
  
 


