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Hoe is het om op te groeien in een sekte? En hoe herpak je je leven wanneer je de sekte 

eenmaal verlaat? Hannelore Otterloo groeide van haar derde tot haar achttiende op in de 

sekte ‘Gemeente Gods’. Pas in 2020 nam ze auteur Frank Krake in vertrouwen, die haar 

verhalen verzamelde in het boek Hannelore, het meisje uit de sekte. Dit is één van de 

weinige boeken over sektes in Nederland waarbij je als lezer van dichtbij het leven van een 

sektelid kunt meemaken. En vanaf vandaag is dit boek ook beschikbaar voor mensen die 

lezen lastig vinden. Graag brengen wij Hannelore, het meisje uit de sekte onder uw aandacht. 

Geschreven in toegankelijke taal.  

 

Frank Krake 

Frank Krake is een meester in het op papier zetten van gevoelige onderwerpen. Zo lukt het 

hem om met zijn verhalen een groot publiek te bereiken. De laatste jaren heeft Krake zich 

gebogen over grote onderwerpen. Zijn laatste boek ging over de grootste bankroof aller 

tijden, waarmee hij volop in het nieuws kwam. Daarvoor schreef hij het intieme portret van 

een man die moest onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog in De laatste getuige. Met 

Hannelore doet Krake het weer. Hij geeft de lezer de unieke kans zich te verdiepen in het 

leven van een persoon waarmee je anders nooit in contact zou komen. Krake stelt de vragen 

die je zelf zou stellen als je ooit de kans kreeg een voormalig sektelid te spreken. Want 

waarom zou je lid worden van zo’n groep? Wat speelt zich af achter de gesloten deuren van 

een sekte? En bovenal: waarom vertrok je niet?  

 

Hannelore, het meisje uit de sekte 

Dit is het indrukwekkende verhaal van Hannelore. Vanaf 

peuterleeftijd groeit ze op in de sekte waar ook haar ouders lid 

van zijn: de Gemeente Gods. De sekte zat in een oud klooster in 

Nederland en werd geleid door ‘profeet’ Sipke Vrieswijk en zijn 

partner Aagje. Hannelore komt niet veel buiten. Als kind vindt ze 

dat niet erg. Het is vertrouwd. Maar ze wordt gehersenspoeld en 

seksueel misbruikt. Na 15 jaar komt de politie haar bevrijden. 

Eigenlijk is dat niet wat ze wil. Ze is gewend aan de sekte en moet 

leren om een nieuw leven in de buitenwereld op te bouwen. Als 

lezer ben je getuige van haar ervaringen tijdens de sekte en erna. 

Dit boek vertelt je hoe het is om in een sekte te leven. En hoe het 

Hannelore lukt om zich daarna staande te houden. 

 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/hannelore-het-meisje-uit-de-sekte
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/de-laatste-getuige
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/hannelore-het-meisje-uit-de-sekte
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):  

Voor meer informatie over deze uitgave of voor interviewaanvragen met de auteur kunt u 

contact opnemen met Ralf Beekveldt, directeur uitgeverij Eenvoudig Communiceren,  

0031 6 54205874, r.beekveldt@eenvoudigcommuniceren.nl  

Een recensie-exemplaar kunt u aanvragen bij Marianne Verhallen, 

m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl (0031 6 20967363) 

 

Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 

Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig 

Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere 

verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere 

woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een 

boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug. 

 

Laaggeletterdheid 

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met basisvaardigheden als 

lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Zaken als online een treinkaartje kopen, de 

bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn voor hen een grote uitdaging. 

Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren zich continu in voor het 

vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het bevorderen van 

kansengelijkheid in het algemeen. 
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