
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 

 
 
De dwarsligger 
Een ambitieuze historische roman, gebaseerd op ware feiten  
 
Op donderdag 19 mei ging in het 
gloednieuwe Antwerp City Hostel op de 
Grote Markt van Antwerpen de 
voorstelling door van de debuutroman 
‘De dwarsligger’ van auteur Yves 
Saerens. Voor een aantal genodigden 
en de pers werd vooraf een rondleiding 
door het oude stadscentrum 
georganiseerd. Uitgeverij Houtekiet had 
voor deze gelegenheid een gelimiteerde 
leesmap boordevol illustratief materiaal 
samengesteld. Samen met deze map en 
de auteur gingen we op stap. 
 
De rondleiding startte voor het westportaal van de kathedraal. 
Daar deed Yves de plot van het boek uit de doeken. Kort 
samengevat komt het hier op neer: bij de restauratie van het 
interieur van de kerk werd bij graafwerken onder het 
voormalig doksaal een doodskist gevonden die in 
tegenstelling tot alle andere dwars op de oostwestrichting 
was begraven. In de kist lag het zeventiende-eeuwse skelet 
van een man. Tot hier de concrete en waar gebeurde feiten. 
Reden genoeg voor de auteur om hier mee aan de slag te 
gaan en er een historische roman rond op te bouwen. 
 
Na de inleiding gingen we op stap door het hart van de oude 
stad op zoek naar de locaties die in het boek aan bod komen. 
De tocht ging kriskras doorheen de geschiedenis van 
Antwerpen met onder andere de Groenplaats, voorheen het Groen Kerkhof, het 
Bisschoppelijk paleis, Het Steen, de Vlaaikensgang, het geboortehuis van Jacob 
Jordaens en andere voor de roman belangrijke poorterswoningen. Bij elke halte gaf 
Yves commentaar maar zorgde er wel voor om de inhoud van het boek niet te 
onthullen. Het boek is niet enkel een historische roman maar heeft ook een hoog 
trillergehalte. 
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Na de rondleiding werd de auteur met 
applaus in het Antwerp City Hostel 
verwelkomd door de meer dan honderd 
genodigden die met spanning zaten te 
wachten op de officiële voorstelling van het 
boek.  
 
Yves Saerens (1983) is criminoloog van 
opleiding. ‘De dwarsligger’ is zijn 
romandebuut.   
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Foto’s 

1) Toelichting op de Groenplaats door Yves Saerens 
2) Cover van het boek ‘De dwarsligger’ 
3) Yves Saerens met de wandelmap 
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