
Susanne Koster 
 
Romy Kuckelkorn beschreef haar loopbaan en het 
boek Zwarte Lieveling en gaf deze drie sterren.  
 
Susanne Koster is geboren in Scheveningen op 23 
november 1957. Ze is getrouwd, heeft drie dochters en 
een kat. Ze begon al op jonge leeftijd te schrijven. Toen 
haar dochters klein waren wilden deze dat ze 
verhaaltjes voor hen verzon. In 1993 debuteerde ze met 
een kort verhaal en in 1995 verscheen haar eerste 
boek Zwarte Lieveling.  Naast schrijver is ze ook nog 
stagecoördinator bij de Hogeschool van Amsterdam.  
Sommige van haar boeken, zoals Zwarte lieveling zijn 
waargebeurde verhalen. 
 
Susanne schrijft realistische romans, zoals Zwarte 
Lieveling (één van mijn favoriete boeken), Dertien, 
Macho’s en mietjes en de recentelijk verschenen 

Achtergelaten, het vervolg op Zwarte Lieveling dat geschreven is vanuit Jonka, het 
zusje van Saskia. Ze schreef ook enkele psychologische thrillers voor jongeren, 
namelijk De trap naar de hemel, Een bed van rozen en Slaap lekker 
 
Zwarte Lieveling 
★★★ 

Saskia heeft al heel erg veel nare dingen meegemaakt in haar 
leven als ze naar een kindertehuis gaat. Ze maakt al snel 
nieuwe vrienden maar toch blijft het verleden haar 
achtervolgen. Op zo’n momenten ziet de wereld er heel erg 
zwart uit maar ze wilt uit deze situatie komen dus ze vecht er 
hard tegen. 

Zwarte lieveling is een geschikt boek voor je als je van wat 
heftigere boeken houd. Met heftig bedoel ik een boek wat 
diepte heeft en gaat over confronterende onderwerpen. 
Kindermishandeling komt vaak voor, ook in Nederland. 
Gemiddeld genomen zou er in iedere klas 1 kind zitten die 
thuis mishandeld wordt, maar meestal zien mensen het niet.) 
Daarom vind ik het zo goed dat Susanne Koster hierover 
schrijft, het maakt haar lezers bewust over dit onderwerp. Het boek zelf is erg 
verhelderend. Het geeft je inzicht in een situatie zoals die bij iemand kan zijn. Het geeft 
je het idee: zo is het dus om thuis mishandeld te worden. Bovendien leer je dus ook de 
signalen te herkennen van kindermishandeling.  

Het boek zelf vond ik lekker weglezen door de afwisseling van grappige stukjes en 
stukjes die wat zwaarder vallen. De zwaardere stukjes zijn precies kort genoeg om het 
boek dragelijk te houden en het niet al te ‘zwaar’ te maken. En de grappige stukjes zijn 
precies lang genoeg om je niet te laten vergeten dat het onderwerp ernstig is. Het boek 
is erg mooi geschreven. Je kunt je als lezer goed inleven in Saskia. Het is erg goed dat 
ze schrijft over hoe een kind zoiets meemaakt, natuurlijk maakt iedereen het anders 
mee.  
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