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Edgard Eeckman is auteur, acteur en regisseur. 
Hij brengt eigen cabareteske monologen, schrijft 
theaterteksten en eigenzinnige Nederlandstalige 
liedjes. Hij publiceerde verschillende boeken in relatie 
tot de gezondheidszorg, de sector waar hij lang actief 
was. ‘Tegendraads’ is zijn eerste fictieboek. 

Edgard neemt zijn lezers mee in een verhaal dat boeit, 
ontroert en schuurt. Verhalen zijn voor hem en voor 
zijn personages een zoektocht naar eigen identiteit en 
authenticiteit, iets waarvan de auteur vindt dat het in 
deze digitale tijden steeds moeilijker is op te sporen. 
En dus des te waardevoller. Een beetjes tegendraads 
zijn is hem daarbij niet vreemd. En zelfrelativering 
evenmin. 

In het bijzonder wordt de auteur ontroerd door het 
verhaal van mensen die weerstand bieden aan wat 
ze moeten ondergaan en die uiteindelijk rust en 
evenwicht vinden. Dat is ook de rode draad van zijn 
fictieboek.

Beroepsmatig werkte Edgard gedurende 45 jaar 
als communicatieverantwoordelijke voor non-
profitorganisaties, bedrijven en overheden. Taal en 
storytelling waren zijn dagelijkse werkinstrumenten. 
Edgard behaalde met een dissertatie over Patient 
Empowerment een doctoraat in de media- en 
communicatiewetenschappen.

Fernand Slagmeulders vindt de personeelsdirecteur 
een mossel en het politieke bestuur van de gemeente 
Kwallekamp een mosselbank. Hij ziet hoe de 
gemeente lijdt onder de ‘appartementitis’ en samen 
met vrolijke friturist Yoep ondersteunt hij clandestien 
lokale actievoerders. Zonder risico is dat niet, want 
Fernand is hoofd van de groendienst. Maar zijn stille 
weerstand werpt vruchten af.
Ondertussen ligt hij er niet wakker van dat zijn 
echtgenote Flérine de Wailliet de Choux – tweemaal 
kleine d – als academicus driemaal meer verdient dan 
hij en vaak in het buitenland is. Ze hebben geleerd 
elkaar te respecteren voor wie ze zijn.
Voor eigendunk heeft Fernand Slagmeulders een 
allergie, een overblijfsel van zijn opvoeding door een 
tirannieke vader-professor die vond dat zijn zonen 
in het maatschappelijk kiekeskot op de bovenste 
stok moesten zitten. Vader pikte kippen lager in 
de rangorde dat het een lust was. Daar droeg het 
voltallige gezin de sporen van. Moeder liet begaan en 
Fernand sloot zich op in zichzelf en in een cocon van 
dromen.
In hartje Ardennen en zonder vader vinden Fernands 
moeder en haar twee zonen zeldzame rust en elkaar. 
Zelf doet Fernand het met zijn twee dochters en 
kleinkinderen met vallen en opstaan, maar bewust 
helemaal anders dan zijn vader. Hij leeft finaal 
volgens het geheime advies dat zijn overgrootmoeder 
hem op haar sterfbed gaf.

WELKE DOELGROEP HEEFT DIT BOEK?

Is ‘Tegendraads’ een verhalenbundel, een novelle 
of een roman? Wie één van deze drie vormen graag 
leest, behoort tot de doelgroep van dit boek. Het zijn 
dertig niet-chronologisch vertelde verhalen die met 
elkaar verbonden zijn, maar wel apart gelezen kunnen 
worden. 
De personages evolueren en het boek bevat een rode 
draad die gaandeweg wordt blootgelegd. Ontroering, 
melancholie, verweer... In het boek van Edgard 
Eeckman liggen die gevoelens dicht bij elkaar. Daarbij 
is de humor nooit ver weg. Elk hoofdstuk maakt 
nieuwsgierig naar het volgende. Maar altijd gaat het 
‘ergens’ over. Wat Fernand Slagmeulders beleeft en 
wat hij over de samenleving denkt, is herkenbaar en 
minder vrijblijvend dan het op het eerste gezicht kan 
lijken.

‘TEGENDRAADS’ OP HET PODIUM

Samen met muzikant Marc Borms geeft Edgard 
Eeckman de komende maanden theatrale lezingen 
met fragmenten uit zijn boek. Ze brengen die ook in 
een ruime woonkamer. De auteur leest graag voor in 
de boekwinkel. Boeken kan via  www.edgard.be. 
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Dit boek verschijnt binnenkort, maar u kunt het nu al bestellen. 
Zodra het er is (en we uw betaling ontvangen hebben) 
sturen we het naar u op.

Klik op deze koppeling en u belandt op de aankooppagina 
van boeken.café.

Veel leesplezier!

Gegevens over het boek:

 » Tegendraads

 » Edgard Eeckman 
(illustraties: Arnulf)

 » Uitgegeven bij 
         Willems Uitgevers

 » 154 bladzijden

 » Hardcover

 » 25 euro

 » ISBN 978 949 3306 318

Bestel het boek nu!
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