
LOUISE FLINT  Hoogverraad. (uitgeverij De Fontein)  

Sarah Birnbaum gaf 3,5 ster en Zoé Martin 4 sterren. 

Het verhaal speelt zich af in Zuid-Frankrijk in het jaar 1242. De inquisitie 

vervolgt ketters en katharen. Philippe helpt zijn vrienden katharen te 

smokkelen naar een plaats waar ze veilig zijn voor de inquisitie. Zelf is Philippe 

katholiek en zijn vrienden kathaars. Hij legt de eed op brood en wijn af, en 

wordt daarmee lid van de 'Orde op brood en wijn'. Philippe zet zijn leven op 

het spel voor zijn vrienden. Als zijn vriendin Esperte gevangen word genomen 

doet hij er alles aan om haar te bevrijden. De reddingsactie slaagt, maar 

Philippe is ontmaskerd als kathaar. De Franse koning besluit Montségur te 

belegeren, een stad waar allemaal katharen naartoe zijn gevlucht. Roger, een vriend van Philippe, 

wordt op de brandstapel veroordeeld samen met allemaal andere Parfaits. Uiteindelijk wint de 

inquisitie de strijd, maar Philippe en zijn vrienden komen er levend vanaf. 

Zoe Martin: Hoogverraad is een erg leuk en spannend boek.  Vooral als je het 's avonds stiekem 

onder de dekens met een zaklamp leest.  Het is een ingewikkeld verhaal en alles is wel belangrijk 

voor het vervolg.  Ondanks dat lees je de 280 bladzijdes in een snel tempo uit.  Doordat Philippe zich 

voortdurend in de nesten werkt, blijft het verhaal spannend. Vriendschap, vertrouwen, verraad en 

keuzes maken zijn belangrijk in het boek. Soms is het verhaal een beetje verwarrend, omdat de 

verhaallijn  een beetje vaag is. Maar toch vind ik het een aanrader voor iedereen die een beetje van 

geschiedenis en lezen houdt. Ik vond het in ieder geval een leuke ervaring om dit boek te lezen.  

Rating: **** 

Sarah Birnbaum:  Ik vind het boek aangrijpend, maar soms ook een beetje ongeloofwaardig, de 

Pyreneeën zijn  toch best moeilijk te bewandelen. Ik vind het stukje als Philippe zijn vriendinnetje 

gaat bevrijden mooi, als hij ontsnapt uit een kerker in de donkere burcht. Wel stom, als je het boek 

uit hebt ontdek je pas dat er een woordenlijst achterin staat. Het had even met een sterretje bij het 

woord moeten worden aangegeven Het is wel handig dat er een duidelijke kaart voorin het boek 

stond. Ik vond het soms wel wat moeilijk te begrijpen door alle moeilijke woorden, maar wat ik er  

van begreep vond ik wel spannend. Vooral een goed boek voor liefhebbers van historische verhalen. 

Rating: ***½ 

Louise Flint is een mysterie, dat op 15 maart onthuld zal worden op Porta 

Mosana. Zoé Martin deed toch haar best al  iets over deze schrijfster te 

achterhalen: Louise Flint won op haar elfde jaar een schrijfwedstrijd. Louise 

begon met schrijven, omdat de boeken die zij graag wilde lezen niet 

bestonden. In haarvrije tijd is ze geheimagent bij het BMZ (Bureau voor 

Middeleeuwse Zaken) en testpiloot voor tijdmachines. Omdat ze dus nog niet 

zo heel lang bekend is, kon ik niet meer informatie vinden dan dit. Ik wil Joris 

van der Leur, iemand die bij uitgeverij De Fontein werkt, heel erg bedanken 

voor de extra informatie die hij mij gaf over Louise Flint.    

Louise Flint bezoekt op 15 maart het Porta Mosana College Maastricht 


