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Pesthuyspodium nodigt u uit in
het Pesthuyspodium voor een avond
met

Kristien Hemmerechts

Odette is de meest gehate vrouw van
België. Ze zit in de gevangenis voor
medeplichtigheid aan een ophefmakend
zedenmisdrijf. Ze werd meegesleept
door M; haar man en de vader van haar
drie kinderen. Nooit heeft ze hem
tegengehouden, ze deed alles wat hij
haar opdroeg. Of bijna alles. Binnenkort
komt ze vrij en gaat ze naar een
klooster. Om te werken. Als ze niet
werkt zal ze bidden. Wie is deze vrouw?

“In de zomer van 2012 werden in België oude wonden
opengereten toen duidelijk werd dat Michelle Martin, exvrouw en handlangster van Marc Dutroux, vervroegd zou
worden vrijgelaten. De kloosterzusters van Malonne
hadden beloofd haar onderdak en werk te verschaffen.
Een woedende massa betoogde bij de poorten van het
klooster en eiste dat Martin de volledige straf zou
uitzitten. Terwijl ik naar het nieuws keek en de
krantenartikelen las die beschreven hoe Martin de twee
meisjes die haar man in zijn kelder had opgesloten niet
had gered, probeerde ik mij voor te stellen wat er in haar
omging. En ik besefte wat me eerder was ontgaan: op
het moment van de ontvoeringen was Martin zwanger.
Toen ze werd gearresteerd was haar jongste een baby
van negen maanden.”

Op zaterdag 22 maart om 20.00 u. in het
Pesthuyspodium zal Harald Merckelbach
een gesprek hebben met Kristien
Hemmerechts naar aanleiding van haar
boek De vrouw die de honden eten gaf.

Harald Merckelbach (Valkenburg –Houthem, 1959)
is publicist en hoogleraar psychologie. Hij is
geïnteresseerd in het grensvlak tussen psychologie en
recht. Harald Merkelbach is lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij schrijft
een maandelijkse column voor de wetenschapsbijlage
van het NRC Handelsblad.

Zaterdagavond, 22 maart om
20.00 uur.
Toegang € 10,- , reserveren:
www.pesthuyspodium.nl

