Herman van de Wijdeven studeerde in 1990 af aan de Academie voor Theater (vh Academie
voor Drama) in Eindhoven.
PERSBERICHT

Poëtisch en aangrijpend verhaal over vriendschap en opgroeien
Bent is elf. Zijn beste vriend is Joeri. Ze zijn altijd samen. Altijd op
zoek naar spannende avonturen. Ze spelen vaak een spelletje waarbij
ze elkaar uitdagen om gevaarlijke dingen te doen. Dingen die ze
alleen niet zouden durven, maar samen wel. Er is één ding dat ze zelfs
samen niet durven: over de houten balken lopen, hoog boven de
stenen vloer van de lege steenfabriek. Ze fantaseren er wel over,
maar ze weten dat het echt te gevaarlijk is, omdat de balken oud zijn
en verrot.
Op de eerste schooldag, na een lange, warme zomervakantie,
verschijnt Finn in hun leven. Finn is de nieuwe. Joeri en Finn kunnen
direct goed met elkaar opschieten en Bent heeft al snel het gevoel
dat hij er een beetje bij hangt. Hij ziet met lede ogen aan hoe Joeri en
Finn dikke vrienden worden. Bent voelt zich verraden en in de steek
gelaten. Hij begint Joeri op te stoken zoals daarvoor, maar nu krijgt
het spelletje een venijnig randje…

Herman van de Wijdeven werd geboren in het Nederlandse Nijnsel. Hij volgde de toneelacademie in
Eindhoven. Na zijn afstuderen werkte hij als acteur bij verschillende theatergezelschappen in
Nederland en Vlaanderen. De laatste jaren houdt hij zich steeds meer bezig met het schrijven van
toneelteksten, onder andere voor Het Gevolg. Zoals het gebeurd is is zijn eerste jeugdboek. Sinds
2004 woont Herman met vrouw en zoon in de Vlaamse Kempen. De auteur is beschikbaar voor
interviews.

De pers over Herman van de Wijdeven:
‘Als een versgemaakt schaaltje crème brûlée, zo hadden we Herman van de Wijdevens bewerking
van Dumas’ novelle willen oplepelen.’ – Knack
‘Ook in Vloed blijkt hij in een mooie, strakke en bonkige taal een groots en meeslepend menselijk
drama te kunnen verwoorden.’ – Volkskrant
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