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OMSCHRIJVING

Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink volgt al vele jaren het nieuws en de ontwikkelingen in het
criminele circuit. Hij kent de wereld van moord en doodslag, drugsdeals, smokkel en oplichting door en
door en beschikt over een groot netwerk. Voor dit boek selecteerde hij de meest bizarre, fascinerende en
aangrijpende verhalen die hij in de afgelopen jaren schreef. Hij is als misdaadverslaggever niet alleen
geïnteresseerd in de ´onderwereld ,́ maar vooral wat mensen drijft tot bepaalde daden; de psychische kant
van het verhaal.In 'Misdaadjournalist' vertelt Korterink het ware verhaal achter de 'hoofdenaffaire' ('bizarre
seks met schedels'), die de ondergang betekende van televisieverslaggever Willibrord Fréquin. Maar ook
hoe een knuffelasielzoeker iedereen voor de gek hield, nadat hij Joanne Noordink in Aalten had vermoord.
En wat was de achtergrond van de moord op Tanja Gurskaja (39) uit Venlo? Een moord, die niet voor
haar, maar voor haar man was bedoeld. Ook vertelt Korterink het verhaal van het nichtje van Harke J. Zij
werd door hem misbruikt, voordat J. de Haagse meisjes Maitrie Koeldiep en Felicita Oostdam
vermoordde... De onderwerpen van Korterinks nieuwe boek variëren van bizarre liquidaties in het
criminele milieu tot hartverscheurende 'burgerdrama's. Daarnaast voegt hij een aantal nieuwe cases over
actuele zaken toe, waaronder een spraakmakend interview met Greg Remmers. De 'peetvader van de
Nederlandse onderwereld', vader van de veelbesproken Jesse R. geeft aan Korterink voor het eerst van zijn
leven een interview. 'Dit boek is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de duistere wereld van
de misdaad.' Hendrik Jan Korterink (1955) schrijft o.a. voor Nieuwe Revu en Panorama. Bij Just
Publishers verschenen eerder 'BV Bruinsma', 'Haagse penoze' en 'Tottie´s vlucht'. Op zijn veelbezochte
website www.misdaadjournalist.nl houdt Korterink dagelijks het misdaadnieuws bij vanuit een
persoonlijke invalshoek.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Nederlands: ·(media) (beroep) een verslaggever die gespecialiseerd is in berichten maken over de misdaad
Peter R. de Vriens is de meest bekende misdaadjournalist van ...

Volgens Het Parool verblijft de bekende misdaadjournalist op een geheime locatie "op zeer dringend
advies van de autoriteiten".

Misdaadjournalist van Hendrik Jan Korterink. Misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink volgt al vele jaren
het nieuws en de ontwikkelingen in het criminele...
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MISDAADJOURNALIST
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