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IN DIT NUMMER: 

Nathalie Pagie (1974) 

staat in de maand april 
centraal bij Thrillers 
and More als auteur 
van de maand. 

Met Rio Grande brengt 
Nathalie wederom een 
spannende thriller uit 
met journalisten Tara 
Linders en Diego 
Martinez in de hoofd-
rol. 

Eerder verscheen Casa 
Familia, Paradijsvogels, 
De campus en De 
toneelclub. Haar nieuwe boek 
Rio Grande verschijnt op 3 
april, via uitgeverij Boekerij. 

“Nathatlie Pagie houdt er 
graag de vaart in. In 2013 
debuteerde ze met de eigen-
zinnige thriller De Toneelclub 
en een jaar later verscheen 
haar tweede al: De Campus. 
Paradijsvogels was er in 2015, 
de bestseller Casa Familia in 
2017 (winnaar Thrillzone 
Award!) en begin 2018 ziet 
Rio Grande het licht. Datzelfde 
tempo is voelbaar in 
Nathalie's verhalen: die lezen 
als een trein. Met een vlotte 
pen, spannende verhaallijnen 
en personages die onder je 

huid kruipen, bezorgen haar 
boeken je een paar heerlijke 
leesuurtjes. Op vakantie of 
thuis, op papier of als ebook. 
De inspiratie haalt ze uit haar 
eigen leven. Veel van de 
beschreven locaties bezocht 
ze zelf. Daarnaast put ze uit 
haar grenzeloze fantasie.” 
www.nathaliepagie.nl 

Rio Grande  
Een razendspannende road-
trip door Mexico. Als blijkt 
dat haar voormalige collega 
Diego Martinez, vermist 
wordt, twijfelt journaliste 
Tara Linders geen seconde. Ze 
moet naar Mexico, waar hij 

voor het laatst gezien is. 
Diego verbrak zijn relatie 
en verliet huis en haard om 
in Mexico, het thuisland 
van zijn vader, uit te 
zoeken wat hij nu echt wil: 
vrijheid en avontuur of een 
gesetteld gezinsleven? De 
eigenzinnige Tara mist 
haar partner in crime en 
grijpt zijn vermissing met 
beide handen aan om hem 
achterna te reizen. 

Haar baas heeft aan-
vankelijk zijn bedenkingen 
– nergens sneuvelen 
zoveel journalisten als in 

Mexico – maar stemt toch toe 
als hij kansen ziet voor een 
wereldwijde primeur. Op een 
voorwaarde: ze gaat niet 
alleen, de mysterieuze under-
coveragent Jay zal haar 
vergezellen. Samen door-
kruisen ze de binnenlanden 
van Mexico, waar het gevaar 
voortdurend op de loer ligt. 
Als een anonieme tip over de 
verblijfplaats van Diego hen 
naar de beruchte motorbende 
Escorpiones leidt en Diego in 
levensgevaar blijkt te 
verkeren, wordt het pas echt 
bloedlink. 

AUTEUR VAN DE MAAND: NATHALIE PAGIE 

APRIL 2018, PAGIENA 1 

Kijk op www.thrillersandmore.com voor 
meer informatie. 

DEELNEMER BLOGTOUR 

“Een weekend naar het WK Rugby in Wales, een 
live-interview met Karin Slaughter, sushi, een 
huiskameroptreden van K's Choice, koken met 
vrienden, naar Parijs met mijn beste vriendin en 
een boswandeling in de herfst, allemaal even 
geweldig. Maar er is een ding dat het altijd wint, 
dat staat gebeiteld bovenaan mijn lijstje favourite 
things to do en dat die plek voorlopig niet meer 
weggeeft: Schrijven." www.nathaliepagie.nl 
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nergens. Helsinki heeft een vergelijkbare 
boekenbeurs, maar in Engeland hebben 
we dit niet. 

Nadat ik De Killing-boeken had gedaan in 
Kopenhagen, wilde ik iets anders doen. 
Destijds was ik hier om De Killing-boeken 
te promoten en ik dacht 'waarom doe ik 
het niet in Amsterdam?'. Ik liet dat vallen 
bij mijn uitgever en hij dacht dat ik gek 
geworden was: ‘Serieus??'. Als 
buitenstaander kijk je heel anders naar 
een stad dan iemand die er woont, dat is 
een van de grote voordelen. Dat is voor 
mij de reden om over een plek te 
schrijven die ik niet ken. Het cliché 'write 
what you know' vind ik vreselijk. Het is 
het meest verschrikkelijke advies dat je 
kunt krijgen. Als je schrijft over wat je 
kent, dan ben je eerder geneigd om het 
maar voor lief te nemen, het als een 
vanzelfsprekend iets te zien. Je legt het 
niet zo erg onder de loep, terwijl ik enorm 
hard moest werken om Amsterdam goed 
neer te zetten. De meeste schrijvers die 
hun verhaal in het buitenland laten 
afspelen, hebben een hoofdpersoon die 
uit hun eigen land komt. Dat is voor mij 
niet interessant, al is het waarschijnlijk 
wel een stuk makkelijker en veel minder 
werk. Elk boek moet een uitdaging zijn, 
elk volgend boek moet moeilijker zijn dan 
het vorige. 

Leg je de lat steeds hoger voor jezelf?  
Ik weet niet of ik die lat steeds hoger leg, 
maar ik ben altijd vastberaden om te 
zorgen dat elk boek anders is dan het 
vorige, ook al is het een boek in een serie. 
Je kunt niet steeds van hetzelfde sjabloon 
uitgaan. Ook voor een serie benader ik elk 
boek steeds op een andere manier. Voor 
dit boek (De Stenen Engel) wilde ik terug 
naar Amsterdam, maar ik wilde me 
concentreren op de volksbuurt die door 
gentrificatie wordt vernietigd. Een nogal 
belangrijk maatschappelijk onderwerp als 

je het mij vraagt, zeker 
gezien de impact die het op 
de mensen uit de arbeiders-
klasse heeft, die hun 
gemeenschap verliezen, en 
hoe ze daarmee omgaan. Ik 
wil elk boek compleet 
anders hebben dan het 
vorige, anders schrijf je 
steeds maar weer hetzelfde. 

Als je begint met het 
schrijven van een verhaal, 

heb je dan alles al in je hoofd of laat je je 
leiden door je personages/het verhaal?
  
Zo ongeveer. Ik benader het zoals je de 
Everest zou beklimmen. Als je de Everest 
beklimt, dan hou je niet steeds de top in 
de gaten, je gaat voor de tussenstops. Zo 
benader ik het schrijven van een boek, de 
vorm van het verhaal en welke 
tussenstops onderweg nodig zullen zijn. Ik 
heb altijd een einde in gedachten, maar je 
moet tijdens het schrijven luisteren naar 
wat je personages vertellen. Het zijn geen 
marionetten. Je moet naar ze luisteren als 
ze zeggen 'ik zou dat niet doen’ of ‘ik zou 
daar niet naartoe gaan'. Dan wordt het 
pas echt interessant. Bij De Stenen Engel 
had ik bijvoorbeeld totaal geen idee dat 
het op deze manier zou eindigen, dat 
kwam pas toen ik op tweederde van het 
verhaal zat. Het is een apart proces. Ik wil 
mezelf tijdens het schrijven ontdekken en 
niet alles van tevoren plannen, zoals 
sommige mensen doen. Iedereen is 
anders. Ik probeer thrillers te schrijven 
die tegelijkertijd een roman zijn. 
Populaire boeken hoeven niet simpel of 
dom te zijn, je kunt ze zo gelaagd maken 
als je zelf wilt, net als literatuur. Ik 
probeer dat in mijn boeken te verwerken 
en dat betekent dat je het niet in zoveel 
detail hoeft uit te stippelen. 

Ik wil vooral de menselijke kant van het 
verhaal vertellen. Over gewone mensen 
met gewone reacties. Er zijn mensen die 
zeggen dat ze geen thrillers lezen omdat 
ze te simpel en te plotgericht zijn; ik 
probeer mensen aan te spreken die 
wellicht niet zo snel een thriller zouden 
lezen. Ik heb het geluk dat ik uitgevers 

Soms krijg je van die e-mails waar je van 

gaat stuiteren: 'David Hewson is in 
Nederland, willen jullie hem interviewen?' 
Ehm, ja natuurlijk! (Uitgeverij De 
Boekerij, bedankt!!!) Alex en Miriam 
gingen naar Amsterdam en troffen David 
Hewson in Hotel Ambassade en spraken 
daar een uur met hem over Amsterdam, 
Italië, schrijven en de Nederlanders. 

Je hebt echt een zwak voor Amsterdam, 
hoe komt dat zo?  
Amsterdam is een enorm interessante 
stad. Je hebt al die verschillende buurten 
met allemaal een verschillend karakter, 
heel fascinerend. Het is nergens 
homogeen, niets is hetzelfde. Je gaat van 
De Pijp naar De Jordaan en het is overal 
anders, er is wat onderlinge rivaliteit - 
'mijn stukje Amsterdam is beter dan jouw 
stukje Amsterdam'. Het is een hele 
menselijke stad. 

Ik kom hier altijd graag. Ik kwam al in 
Amsterdam toen ik nog journalist was, 
voordat ik boeken schreef. De 
Nederlanders waardeerden mijn boeken 
al vanaf het allereerste begin van de 
Italië-serie. Jullie zijn echt enorme 
boekenliefhebbers op een manier die je 
niet veel ziet in andere landen. Boeken 
worden hier nog erg gewaardeerd en de 
mensen houden van verschillende 
soorten boeken. In het Verenigd 
Koninkrijk en Amerika zijn de boeken 
meer van hetzelfde en wordt het aanbod 
veel meer bepaald door verkoopcijfers. 
Jullie hebben hier onafhankelijke 
boekhandels, dat hebben wij helemaal 
niet. Het is een echte boekencultuur, en 
dat is iets geweldigs om mee te mogen 
maken, want dat zie je niet veel meer. De 
Boekenbeurs in Antwerpen trekt 
bijvoorbeeld 120.000 bezoekers en dat 
zijn allemaal lezers! Zoiets vind je 
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heb die mij die vrijheid geven. Het is 
belangrijk voor een auteur om een eigen 
identiteit te kunnen ontwikkelen en niet 
nummer dertien in het dozijn te zijn. Daar 
zie je al veel te veel van, zeker in de UK. 
Het meisje in de trein, aflevering 971 - en 
dat gaat maar door en door. Dat is 
gewoon niet mijn ding. 

Je had het eerder al even over The 
Killing. Hoe was het om een boek te 
schrijven over een al bestaand verhaal? 
Heel interessant. Het eerste wat ik zei na 
'hoeveel?', was 'ik doe het alleen als ik het 
mag veranderen'. Ik wist gewoon dat er 
dingen anders moesten. Als je een boek 
vertaalt naar een tv-serie, dan moet je 
dingen veranderen omdat het een ander 
medium is. De Denen gingen akkoord. Ik 
kreeg compleet de vrije hand. Er was geen 
script, want alle scripts waren al 
vernietigd. Ik had alleen de dvd's en 
uiterst belabberde ondertiteling, waarbij 
de dialogen totaal niet overkwamen. 
Uiteindelijk heb ik de dialogen, het 
verhaal en de eindes herschreven. De 
eindes zouden, zoals ze op tv waren, 
totaal niet werken in een boek. Ieder The 
Killing-boek heeft een heel ander einde 
dan wat je op tv te zien kreeg. Het was 
alsof iemand me een grof raamwerk van 
het boek had gegeven en ik ermee mocht 
doen en laten wat ik wilde. Mijn Sarah 
Lund is niet echt hetzelfde als de Sarah 
Lund op tv. Mijn Sarah is best grappig, 
terwijl die op tv dat helemaal niet is. Het 
was heel leerzaam om te zien hoe het 
vertellen van een verhaal wordt benaderd 
voor de televisie, wat betreft de scenes en 
hoe alle verschillende verhaallijnen met 
elkaar verweven zijn. Ik heb er heel veel 
van geleerd. 

Zou je het nog eens doen als het je 
gevraagd zou worden?  
Nee. Het betaalde vreselijk slecht. De 
boeken hebben wereldwijd goed verkocht 
en ik heb er geen cent aan royalty’s voor 
gezien. Iemand heeft er veel geld aan 
verdiend, maar ik was het niet. Ze 
noemden het een 'romantisering', maar 
het was meer een bewerking, omdat ik er 
zo ontzettend veel aan veranderd had. 
Het waren ook nog eens enorm dikke 
boeken. Ik heb enorm veel geschrapt, 
maar het bleef het meest omvangrijke dat 
ik ooit geschreven heb. Daarbij zal ik nooit 
meer de vrijheid krijgen om met een tv-
serie te doen wat ik wil. Ik vond het 
geweldig om te doen, maar het was een 
enorm gedoe. Je kunt een tv-serie niet 
simpelweg naar papier kopiëren, zo werkt 
het gewoon niet. Het was erg interessant, 
ik heb er heel veel van geleerd en het 

heeft zeker mijn huidige manier van 
schrijven gevormd. Ik schrijf nu veel meer 
in scenes en ik wissel vaak van 
perspectief, dat soort dingen. Het heeft 
zeker mijn horizon verbreed. Ik ben heel 
blij dat ik het gedaan heb, maar ik zou het 
nooit nog eens doen. 

Is het moeilijk om al die verschillende 
culturen te onderscheiden? Zoals 
Amsterdam, Rome of Kopenhagen?  
Nee, niet echt. Ik ben er meestal een jaar 
mee bezig en in dat jaar absorbeer ik 
eigenlijk alleen maar, dan verdwijn ik 
helemaal in het verhaal. Toen ik De 
Stenen Engel schreef, ben ik wel vier keer 
terug geweest, heb ik een maand 
doorgebracht op de markt en dacht ik aan 
niets anders. Ik doe nooit meerdere 
dingen tegelijk. 

Ik ben nu een deel uit de Italiaanse serie 
aan het afronden. Al het onderzoek dat ik 
gedaan heb zit erin. Ik neem continu 
foto's. Het verhaal speelt zich af in een 
prachtig deel van Calabrië, helemaal 
onderin de neus van de Italiaanse laars. Ik 
wilde het daar laten afspelen omdat er 
een heel rijke cultuur heerst. Het was 
daar allemaal onderdeel van Griekenland 
voordat de Romeinen kwamen - Syracuse, 
Sicilië. In de bergen spreken ze nog steeds 
een vorm van Grieks, een dialect dat 
meer op het Oudgrieks lijkt dan op het 
huidige, moderne Grieks. Ze hebben er 
nog een soort semi-heidense rituelen en 
ook de meest kwaadaardige misdaad-
organisatie van Italië, onder de 
onuitspreekbare naam ‘Ndrangheta, wat 
ook Grieks is – de maffia. In Sicilië heb je 
de Cosa Nostra, in Napels de Camorra en 
in Calabrië de ‘Ndrangheta. De 
‘Ndrangheta zijn groter, hebben meer 
succes en hebben een groot deel van 
Brussel in handen, maar niemand heeft 
ooit echt van ze gehoord omdat er geen 
films over hen gemaakt zijn en ze in stilte 
werken… Ze zijn als een soort maat-
schappelijke organisatie of een 
alternatieve overheid. Dus daar zit veel in 
om over te schrijven. Het boek gaat 
erover dat de grote baas heeft besloten 
zich aan te geven en de Romeinen een 
manier moeten verzinnen om hem te 
verplaatsen, want als zijn eigen mensen 
erachter komen wat hij van plan is, 
vermoorden ze hem. Ze weten niet hoe 
die man heet, ze hebben geen foto van 
hem, hij is een schaduw, en Nic Costa 
krijgt te horen dat hij moet infiltreren als 
gangster om die man weg te krijgen. Het 
gaat over mensen die denken dat ze de 
controle hebben. Op hun eigen terrein 
zijn ze de politie en hebben ze de 

touwtjes in handen, maar als ze naar 
Calabrië gaan is het een ander verhaal. Bij 
de ‘Ndrangheta moeten ze een valse 
identiteit aannemen en zich voordoen als 
iets wat ze niet zijn. Het is een soort 
psychologisch verhaal: het gaat niet over 
detectives en gangsters, het is geen 
whodunnit, er zijn geen autoachter-
volgingen. Het gaat juist over mensen die 
gedwongen worden zich anders voor te 
doen en de gevolgen daarvan. Het is 
waarschijnlijk meer een roman dan een 
thriller. Uiteindelijk is het natuurlijk wat 
de lezers ervan maken. 

Is er een kans dat Nic Costa en Pieter Vos 
elkaar ooit op een of andere manier 
zullen ontmoeten?  
Nee, absoluut niet. Ik doe dat soort 
dingen niet. Waarom zou ik? Er gebeurt 
genoeg in Amsterdam om Pieter Vos 
bezig te houden. Bovendien probeer ik 
altijd een spreekwoordelijk hek om een 
verhaal te bouwen en geen voet buiten 
die omheining te zetten. Zoiets dwingt je 
als schrijver om goed over de personages 
en het verhaal na te denken. Je kunt er 
dan niet mee wegkomen dat je mensen 
zomaar op het vliegtuig zet, om je verhaal 
op te vullen. Het maakt dingen wel 
redelijk claustrofobisch, maar er zijn 
bepaalde dingen die ik nooit verander in 
mijn boeken. Daar valt de geografie ook 
onder. Hoewel, het Costa-boek speelt zich 
af in Calabrië maar eindigt in een ander 
deel van Italië. Zo gaat dat verhaal nu 
eenmaal. 

Wat lees je graag wanneer je niet bezig 
bent met schrijven?  
Het grootste deel van 2017 heb ik 
besteed aan schrijven. Het was een 
ontzettend druk jaar. Ik lees graag non-
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dat ik daar veel aan toe te voegen heb. 
Misschien zou ik meer geld verdienen als 
ik het wel deed. Het is een drukbezet 
gebied. En ik houd niet van mainstream, 
ik wil er geen deel van uitmaken. Ik doe 
liever iets daarbuiten, waarbij je jezelf op 
de proef kunt stellen en je grenzen wat 
verlegt. Die mainstream misdaadboeken, 
er lijken er zoveel van te zijn.  
Waarschijnlijk komen de meesten hier 
niet eens uit, in het Nederlands. Sinds ik 
met de Vos-serie ben begonnen, zijn een 
paar Britse schrijvers boeken gaan 
schrijven die zich in Amsterdam afspelen. 
Geen daarvan is door een Nederlandse 
uitgever opgepikt – dat zegt wel wat. Ik 
weet niet of het goede boeken zijn, ik heb 
ze niet gelezen. Maar ik denk niet dat ik 
iets te schrijven zou hebben over Londen. 
Ik heb er gewoond, ik ken de stad heel 

goed. Het is niet echt een onderwerp dat 
me trekt. Amsterdam heeft een soort 
sociale cohesie die wij Britten 
waarschijnlijk niet hebben en het wordt 
er momenteel ook niet beter op. Ik krijg 
veel meer inspiratie door hier te komen. 

Hoe kijk jij als buitenlander tegen 
Nederlanders aan?  
Als je de gemiddelde Brit vraagt hoe hij 
over Nederlanders denkt, zal hij 
antwoorden dat ze erg aardig zijn, erg 
beleefd, erg stil, erg georganiseerd, dat 
alles op tijd rijdt – dat ze erg op de 
Duitsers lijken. En dan zou ik zeggen: 
“Niks van wat je net hebt gezegd, klopt. 
Wat dacht je hiervan? Amsterdammers 
kunnen soms onge-lofelijk onbeleefd zijn, 
ze nemen geen blad voor de mond als iets 
hen niet bevalt, ze zijn wild. Als je hier 
met Koningsdag komt, waan je je eerder 
in een Middellandse Zeegebied dan in het 
noorden van Europa. Iedereen slaat op 
hol en er heerst een gevoel van rebellie, 
een onorthodox gevoel.” Een Brit zou 
zeggen: “Dat kan niet kloppen. Nee, niet 

de Nederlanders! Zo zijn ze niet.” En ik 
zeg dan op mijn beurt: ‘Zo zijn ze dus 
wel.” Daarom schrijf ik Vos zo graag. Vos 
geeft helemaal niet om zichzelf. Hij geeft 
om andere mensen, niet om zijn kleren of 
het feit dat zijn leven een puinzooi is. Hij 
houdt van zijn werk en vindt het 
belangrijk om dingen op te lossen. Maar 
je weet dat hij zijn woonboot nooit gaat 
opknappen en dat hij niet zal stoppen met 
zijn was naar de bar aan de overkant te 
brengen, want waarom zou hij? Die 
vrouw in de bar doet zijn was voor hem. 
Sommige mensen zeggen dat het niet zo 
kan gaan. Hoe ik Nederlanders zie, 
verschilt waarschijnlijk van de manier 
waarop mensen ze zien die hier nog nooit 
zijn geweest. Je hebt nog steeds de 
clichés van de rosse buurt, klompen, 
windmolens – je kent de toeristische 

winkeltjes wel, toch? Daar 
probeer ik bij uit de buurt te 
blijven. Wanneer ik mensen vertel 
dat Nederlanders vrij direct zijn, 
dat ze recht in je gezicht zeggen 
wat ze denken zonder er doekjes 
om te winden, dan vinden ze dat 
moeilijk om te geloven. En het 
verschil per regio is fascinerend. 
Toen ik op de boekenbeurs in 
Antwerpen was, kwam een Belg 
naar me toe die zei: “Ik vond je 
boeken die zich in Amsterdam 
afspeelden geweldig.” Hij zei dat 
het hem had verrast, omdat hij 
nooit gedacht had een verhaal te 
lezen dat in Amsterdam 
plaatsvond. Hij vertelde me: “Ik 

hou niet van Amsterdammers, want ik 
ben een Belg.” Blijkbaar verkoop ik niet 
erg goed in België. Ze hebben 
geconstateerd dat boeken die zich in 
Amsterdam afspelen, minder goed 
verkopen en dat is uitzonderlijk. Het is 
nota bene dezelfde taal. Het schijnt dat 
Matthew Arlidge beter verkoopt in België 
dan hier. Dat soort regionale verschillen 
zijn intrigerend. Ik denk dat die houding 
goed in het laatste boek naar voren komt, 
dat mensen van buiten Amsterdam iets 
tegen Amsterdam hebben, omdat ze 
denken dat Amsterdammers doen alsof ze 
alles weten. Die spanning was zeker 
aanwezig. Nederland is echt een 
doorsnedeland. Mensen vragen: zou je 
verhalen schrijven die zich afspelen in 
Leiden of Maastricht? Als ik dat zou doen, 
zou ik daarheen moeten om te kijken hoe 
anders het is ten opzichte van 
Amsterdam. Dat wil ik niet. Ik zou alleen 
maar in een behoefte voorzien 

Interview: Miriam Bakker 
Vertaling: Yfke Brandhout 
Foto’s: Alexander Roessen 

fictie, ik houd van geschiedenis. Op dit 
moment lees ik SPQR van Mary Beard, 
over de geschiedenis van Rome. Het is 
een erg goed boek, ze is een heel goede 
auteur. Ze is academicus, maar ze legt 
alles heel goed uit aan de gewone lezer. Ik 
vind die periode erg interessant omdat hij 
zo aan het heden doet denken: alles ligt in 
puin, je hebt gestoorde rechtse leiders, 
populisme en idioterie. Ik lees veel 
geschiedenis. Het laatste fictionele werk 
dat ik daarvoor las was de trilogie van 
Robert Harris over Cicero, en dat is vrij 
vergelijkbaar [met SPQR]. Ik lees vrij 
weinig andere soorten fictie, omdat je als 
schrijver voorzichtig moet zijn dat je 
onbewust niet dingen overneemt. 

Hoe bedenk jij je personages?   
Ik steel ze. Zoals die kerel in het nieuwe 
boek, Jordy, de slechterik op 
de markt. Ik liep over een 
brug vlakbij het Rijksmuseum 
en daar was ineens een 
enorme vent met een zwarte 
leren jas - een jaar of 55 oud, 
zilveren haar in een 
paardenstaart - en ik dacht ‘Ik 
neem jou gewoon’. Ik maakte 
een foto van hem en dacht: 
‘Dat is Jordy’. Ik heb geen 
idee wie hij was. Misschien 
een arts, ik heb echt geen 
idee. Soms zie je gewoon 
iemand en denk je ‘die moet 
ik hebben’. De markt barst 
van kerels zoals Bert, die één 
bonk spieren zijn. Je ziet ze de 
stalletjes in elkaar zetten en afbreken. En 
Vos was er ineens toen ik in een bar zat 
die De Eiland heette en er een man 
langsfietste op een roestige fiets. Hij zag 
er behoorlijk gehavend uit, maar voor op 
zijn fiets had hij een mandje waar een 
hond in zat. Het moet tien jaar voor ik het 
begon te schrijven zijn geweest. Ik maakte 
alleen een notitie over een man die dacht 
dat zijn leven zo’n beetje teneinde was. 
Maar als je hem van buitenaf bekijkt, 
realiseer je je dat het niet echt zo kan zijn, 
want hij heeft een hond. Als hij echt 
compleet verloren was, zou hij niet 
zomaar een hond achterlaten. 

Denk je dat de boeken net zo goed 
zouden werken in een Londense setting? 
Ik heb nooit een verhaal willen schrijven 
dat zich afspeelt in het Verenigd 
Koninkrijk, omdat er al zoveel mensen zijn 
die dat soort boek schrijven: over 
inspecteur Huppeldepup, die een of 
andere unieke eigenschap heeft, 
bijvoorbeeld dat hij homoseksueel is of 
maar één been heeft, zoiets. Ik denk niet 
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Naast onze schrijfvakantie, waarbij je 
gedurende zes ochtenden deelneemt aan 
een schrijfworkshop, is er nu voor schrij-
vers die meters willen maken de schrijf-
retraite: 

In dezelfde week waarin de schrijfvakantie 
plaatsvindt bied ik de deelnemers van de 
retraite gedurende vier middagen een 
korte intervisiesessie van 1,5 uur aan. 
Hierbij gaan we dieper in op bepaalde 
thema's. De opgedane kennis pas je toe 
op je eigen werk en bespreken we met 
elkaar. Alle ochtenden en een groot deel 
van de middagen heb je tijd om te schrij-
ven, waardoor je daadwerkelijk meters 
kunt maken. 

Ontbijten, lunchen, dineren en borrelen 
doen we gezamenlijk met de deelnemers 
van de ochtendcursus, waardoor je nog 
meer mogelijkheden hebt om ervaringen 
uit te wisselen met gelijkgestemden. En 
dat in een prachtige omgeving! 

NIEUW! SCHRIJFRETRAITE IN ITALIE: MARLEN BEEK-VISSER 

ONLINE RECENSIES 

- Kosten schrijfretraite Italie: 649,- all-in 
exclusief vliegreis. 

- Kosten schrijfweek Italie: 695,- all-in 
exclusief vliegreis. 

- Toeslag 1-persoonskamer 90,-. 

- Kosten lang schrijfweekend Waddenzee 
(vr-ma): 425,- all-in. 

- Partners kunnen bij alle schrijfvakanties 
met korting mee. 

Voor meer info: mail naar marlen-
beek@casema.nl of check deze link (voor 
het zeil-schrijfweekend verder naar onde-
ren scrollen): 
http://www.marlenbeekvisser.nl/410741429 

In samenwerking met: 
Agriturismo Country house Montesoffio 
http://www.montesoffio.com/ 

En 
Rederij Vooruit 
https://www.rederij-vooruit.nl/ 

 

De vrouw in het raam Showstopper Ragdoll Error Het ongeluk project 

Voltooid Het meesterwerk De rode magneet De visser Marionet 
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BOEKPRESENTATIE: HET KWAAD IN ONS– CORINE HARTMAN 

presentatie geopend door Marjolein. Zij is 
al jaren met veel plezier de uitgever van 
Corine. Na een korte introductie krijgt 
Corine symbolisch het eerste exemplaar 
uitgereikt van Marjolein. Marjolein vindt 
het een eer om met Corine te mogen 
werken en spreekt de hoop uit dat ze 
samen nog meer mooie boeken zullen 
maken. 

Na dit ‘officiële’ gedeelte gaat Marjolein 
verder met een aantal vragen. Corine 
heeft dertien jaar geleden besloten te 
gaan schrijven en elf jaar geleden kwam 
ook daadwerkelijk haar eerste boek uit. 
Maar daarvoor kwam het besluit ‘ik wil 
schrijver worden’ en ze zette er ook haar 
eigen bedrijf voor aan de kant. Iets wat in 
de ogen van Marjolein getuigd van heel 
veel zelfvertrouwen. Wat maakte nu dat 
Corine het besluit nam zich volledig op 
het schrijven te gaan richten? 

Corine vertelt dat het voor de buiten-
wereld wel overkwam alsof ze zoveel 
zelfvertrouwen had dat ze die beslissing 
durfde te nemen, maar daar is een heel 
proces aan voorafgegaan. Het was 
vroeger een droom, vanaf het moment 
dat ze haar eerste Agatha Christie las 
(Tien Kleine Negertjes), toen dacht ze ‘dat 
wil ik ook’. Pas toen ze haar eigen 
reclamebureau had en teksten in 
opdracht ging schrijven, kwam die droom 
weer terug. Ze wilde op enig moment ook 
weer zélf creëren in plaats van in 
opdracht van een ander schrijven. Er was 
uiteindelijk een buikvliesontsteking voor 
nodig om die wens helemaal concreet te 
maken. Het leek erop dat ze die 
buikvliesontsteking niet zou overleven, 
maar toen ze dat wel deed, dacht ze 
‘blijkbaar ben ik toch wel sterker dan ik 
dacht’ en ze nam het besluit om de 
schrijversvakschool te gaan doen. Ze 
begon met de opleiding in 2000 en 
studeerde vier jaar later af. Ze heeft 
zichzelf toen twee jaar de tijd gegeven om 
te proberen iets te bereiken in 
schrijversland. Na een jaar had ze haar 
eerste manuscript af dat ze vervolgens 
naar verschillende uitgevers stuurde; na 
een week hing de eerste aan de telefoon. 

In de afgelopen tien jaar heeft Corine 19 
thrillers geschreven, dus aan inspiratie 
geen gebrek. Was het moment dat ze 
haar eerste thriller schreef ook het 
moment waarop ze het toeliet om een 
enorme hoeveelheid aan thema’s en 

Het is niemand ontgaan dat het winter 

was in Nederland. In Huize Bakker ook 
niet. De jongste, beter bekend als ‘het 
draakje’, staat op zaterdagochtend 3 
maart al vroeg naast mijn bed met de 
vraag waar de skibroek is. En of ze dikke 
sokken aan moet doen. Oh en ze wil haar 
gympen wel aan: ‘kan dat?’. Met één oog 
open geef ik antwoord: ‘geen idee’, ‘ja’, 
‘nee natuurlijk niet’. Er is het draakje 
namelijk beloofd dat er geschaatst ging 
worden op zaterdag en dan kun je niet 
vroeg beginnen met de voorbereidingen. 
Iets té vroeg als je het mij vraagt. Ik sla 
het schaatsen over (ik heb ze niet en het 
is eeuwen geleden dat ik überhaupt op 
het ijs heb gestaan), want ik heb andere 
plannen. Samen met Yfke en Alex reis ik 
aan het begin van de middag af naar 
Zutphen. Op 22 februari jl. zag Het kwaad 
in ons van Corine Hartman het levenslicht 
en op 3 maart was de boekpresentatie bij 
Boek en Buro in Zutphen.  

Zutphen dus. Het begon zo: 
Ik: ‘Hoe laat moet ik morgen klaar staan?’. 
Alex: ‘Half een? Het is 1,5 uur rijden vanaf 
Alphen, begint om drie uur’.  
Ik: ‘Half een’.  
Ik: ‘Dan zijn we er om twee uur’.  
Alex: ‘Eén uur weg dan’   
Ik: ‘Nou vooruit’.  
We vertrokken uiteindelijk om kwart over 
een, want zo gaat dat hier meestal. Je 
staat klaar en dan werkt de rest niet mee. 
Het is gezellig in de auto en die anderhalf 
uur is zo voorbij. Eenmaal in Zutphen 
aangekomen, wordt toch nog even 
Google Maps geraadpleegd en jawel hoor, 
daar is Boek en Buro. Achter de kleine 
gevel gaat een mooie, veel-groter-dan-je-
zou-denken boekhandel schuil. We 
worden hartelijk ontvangen door Corine 
en uitgever Marjolein. Leuk om eindelijk 
eens kennis te maken! 

Na een kop thee, paaseitjes en de 
plaspauze van de hond ;-) werd de 

ideeën over zich heen te laten komen of 
had ze een la vol ideeën en heeft ze 
langzaam maar zeker die la steeds verder 
uitgedund?  
Corine vertelt dat ze wel ideeën is gaan 
verzamelen toen ze begon met het eerste 
boek, maar ze wist tijdens het schrijven 
van Schone Kunsten niet eens of er wel 
een tweede boek zou komen. Ze was al 
blij dat er een boek lag en het schrijven 
van het tweede boek vond ze wel heel 
spannend. Ze is altijd enorm fan van 
Stephen King geweest en dan zeker ook 
van zijn manier van schrijven. Hij zegt dat 
een goed manuscript zich in drie tot vier 
maanden laat schrijven. Het wil dan niet 
zeggen dat het dan ook echt klaar is, maar 
dan moet de basis er liggen, hoe dik het 
boek ook wordt. Als je onderweg 
vastloopt, dan is er iets mis met het 
verhaal. Voor haar werkt dat zo ook. Als 
het verhaal goed is, dan laat het zich snel 
schrijven. 

Marjolein vraagt of ze vaak een boek aan 
de kant heeft moeten leggen waarbij ze 
dacht: ‘dit gaat het niet worden’?  
Dat was met Bloedlijn het geval. ‘Dat was 
een dik probleem.’ Corine heeft tot twee 
keer toe een half manuscript weggegooid, 
omdat ze er niet uitkwam. Ze wist wel dat 
in de basis het idee goed was. Uiteindelijk 
kwam ze op het idee om het verhaal in de 
ik-vorm te gaan schrijven en op die 
manier kon ze in de huid kruipen van 
Jessica Haider.  
Het kwaad in ons is de haar zwaarste 
bevalling geweest van al haar ‘kinderen’. 
Het onderwerp ligt heel dicht bij haar en 
daar moest ze tijdens het schrijven 
afstand van nemen, dat was wel ‘een 
dingetje’. Daarna heeft ze het verwerkt in 
een verhaal wat juist heel ver van haar af 
staat. Kinderen die zo ver ontsporen dat 
ze moordenaars worden. Het was een 
enorme uitdaging, maar wel een mooie 

en ze is blij dat 
het is gelukt. 

Met de IJssel-
trilogie heeft 
Corine verschil-
lende maatschap-
pelijke thema’s 
behandeld en 
deze boeken zijn 
ook volledig 
anders dan de 
Jessica Haider-
serie. ‘Wat staat 
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ons nog te wachten?’, vraagt Marjolein. 
‘Ga je een roman schrijven? Of non-
fictie?’  Zeker geen non-fictie, zegt Corine. 
Dat vindt ze niet zo boeiend. Fictie vindt 
ze zelf ook om te lezen het mooist omdat 
je je zo lekker kunt laten meeslepen en er 
je eigen fantasie op kunt loslaten. Het 
onderscheid tussen roman en thriller 
vindt ze soms ook best ingewikkeld. Ze 
leest wel eens een Herman Koch, of een 
Tommy Wieringa of Renate Dorrestein en 
die draaien hun hand ook niet om voor 
een moord. Daarnaast draait het bij 
boeken toch om een boeiend plot en 
invoelbare personages, dat hebben alle 
boeken gemeen. 

Marjolein kaart aan dat Corine bij de 
IJsseltrilogie gezien de onderwerpen er 
ook best voor had kunnen kiezen het in 
een andere vorm te gieten zodat het 
meer een roman zou worden, maar toch 
heeft ze weer naar spanning gegrepen. 
‘Wat verklaart jouw liefde voor een goed, 
spannend verhaal?’  
Dat zit er van jongs af aan al in, sinds haar 
eerste Christie was ze verknocht aan het 
spannende genre. Ze kan het niet 

verklaren. Ook op de schrijversvakschool 
vielen in haar schrijfopdrachten ook altijd 
wel een slachtoffer (daar had verder 
niemand last van).  
Op de vraag van Marjolein of Corine ooit 
bijvoorbeeld richting fantasy of science 
fiction zou denken, antwoordt Corine dat 
ze altijd heeft geroepen dat science fiction 
haar totaal niet boeit, maar ze heeft pas 

de serie Black Mirror gekeken op Netflix 
en dat vond ze toch wel een goede serie, 
dus ze zegt nooit nooit. 

En na die woorden sluit Marjolein af. Ze 
nodigt ons uit om vooral Het kwaad in ons 
te lezen en daarvan te genieten. Gaan we 
zeker doen!  
Er wordt een borrel gedronken en 
mensen laten hun boeken signeren, 
terwijl Corine een praatje met ze maakt. 
Wij laten twee exemplaren van Een vlaag 
van waanzin signeren voor de winactie 
(heb jij al een vraag voor Corine 
ingestuurd??) en kletsen ook nog even 
met Corine voordat we weer richting het 
Westen rijden.  
 
Corine, dank je wel voor de uitnodiging, 
ontzettend leuk om eindelijk eens kennis 
te maken! 

Tekst & Foto’s: Miriam Bakker 
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Taco’s en tequila  
Rio Grande is een pageturner over een 
criminele motorbende en een trailerpark 
in de woestijn, over een undercoveragent 
en een gepeste puber die zint op wraak, 
over vriendschap en verraad, over taco’s 
en tequila. Aan fantasie heb ik geen 
gebrek, maar toch ligt aan dit boek een 
duidelijke inspiratiebron ten grondslag. 
Een tijdje terug werkte ik als 
communicatieadviseur en woordvoerder 
bij de gemeente Zundert. In die gemeente 
lag Fort Oranje, een verloederde camping, 
waar van alles gebeurde dat niet door de 
beugel kon. Misschien heb je het tv-
programma gezien dat over deze camping 
is gemaakt. Daarnaast was Zundert ook 
een aantal maanden de thuisbasis van 
een bekende motorclub met een nog 
bekendere voorman. Zowel de camping 
als de motorclub kwam veel in het nieuws 
en hield onder andere de politie en de 
medewerkers van de gemeente 
(waaronder ik dus) flink bezig. Zo kreeg ik 
de inspiratie voor een nieuwe thriller op 
een presenteerblaadje aangereikt. Wat er 
in Rio Grande fantasie is en welk deel of 
welke personages op werkelijkheid 
berusten, laat ik lekker in het midden. 
Leve de vrijheid van de schrijver ;) 

‘Inspiratie op een presenteerblaadje’ 

Sfeer van een land  
Ik heb ooit een dag in Mexico 
doorgebracht. Te kort natuurlijk, om het 
land te leren kennen, dus voor Rio Grande 
heb ik veel research op internet gedaan. 
De prachtige documentaire die Joris 
Linssen maakte over zijn reis door het 
land heb ik een paar keer bekeken. Toch 
schrijf ik liever over plekken waar ik zelf 
langere tijd geweest ben. Zo speelt de 
Campus in Canada, Paradijsvogels op 
Aruba en Casa Familia in Andalusië; stuk 
voor stuk locaties die ik goed ken. 
Misschien vormt Suriname ook een mooie 
setting voor een spannend verhaal. Dat 
zal op mijn vakantie moeten blijken. Ik 

vind het fijn de sfeer van een land te 
gebruiken in mijn boeken. Hoe ruikt en 
voelt het er, wat wordt er gegeten en wat 
zijn er de gebruiken? Als het decor klopt 
en de lezer waant zich in een andere 
wereld, is mijn opzet geslaagd. 

Zweedse sneeuw  
Rio Grande is pas net af, maar ik ben 
alweer aan een volgend verhaal 
begonnen. Tara en Diego krijgen even 
pauze, want dit boek wordt een 
standalone, ter afwisseling van mijn serie. 
Dit boek (nog zonder titel) speelt in 
Zweden, op een onbewoond eiland voor 
de kust van Göteborg, en het is er ijskoud. 
Hoewel ik het heerlijk vind een serie te 
schrijven en er ook veel enthousiaste 
reacties op komen (mijn Thrillzone Award 
voor Casa Familia staat te pronken in de 
boekenkast!), is het ook bevrijdend het 
format los te kunnen laten. Blanco 
nieuwe personages verzinnen is een 
creatieve uitdaging en daar houd ik van. 
Ze hebben nog geen geschiedenis samen 
en kunnen zich open en bloot aan de 
lezers presenteren, met al hun wensen en 
verlangens, problemen en tekortk-
omingen. Ik wil ze voor me zien en met ze 
meeleven; alleen dan kunnen ze ook voor 
de lezer ‘bestaan’. Het creëren van 
nieuwe personages vergt tijd, heb ik 
gemerkt. De opstart van dit boek duurde 
langer dan die van Rio Grande. Tara en 
Diego ken ik inmiddels zo goed, die 
vertellen me zelf wel welke kant ze op 
willen. Die leiden mij als het ware het 
verhaal door. Dat gemak is er bij een 
standalone niet meteen. 

Spannend en smeuïg  
Ik ben ontzettend benieuwd naar de 
reacties op Rio Grande! Het is spannend, 
smeuïg en Tara en Diego krijgen weer veel 
voor hun kiezen. De korte hoofdstukken 
en mijn schrijfstijl zorgen voor vaart en de 
cliffhangers maken dat je door wilt lezen 
totdat je weet hoe het afloopt. Om zoveel 
mogelijk mensen over Rio Grande te 
vertellen, reis ik tot de zomer het land 
door. In boekwinkels van Hoorn tot 
Maastricht en van Zierikzee tot Woerden 
ga ik graag met lezers in gesprek en zet ik 
een handtekening in mijn boeken. 

Op www.nathaliepagie.nl staat een 
overzicht van de locaties die ik bezoek. 
Tot ziens dus! Ergens in het land, op social 
media, of in een van mijn boeken. En 
daarna veel leesplezier en een fijne 
vakantie. Geniet ervan. 

Hasta la Vista! 
 
Nathalie Pagie 

De lente is nog maar net begonnen, of 

ik kan al niet meer wachten op de zomer. 
De zomervakantie om precies te zijn. Niet 
alleen omdat er dan een vette reis naar 
Suriname op de planning staat (woohoo!), 
maar ook omdat ik dan tijd heb om te 
lezen. Op de plank in mijn slaapkamer ligt 
al een tijdje een stapel thrillers boos naar 
me te staren en dat snap ik, want ik 
beloof steeds dat ik aan hem ga beginnen, 
maar ik doe het niet. Dat ik geen tijd heb, 
is natuurlijk geen excuus, tijd om te lezen 
máák je gewoon en dat doe ik in de 
vakantie. Welke beauties liggen er op mij 
te wachten? 

*Het meisje in het ijs, van Robert Bryndza 
*Achter de voordeur, van Alex Marwood 
*De stenen engel, van David Hewson 
*Gone girl, van Gillian Flynn 
*Het meisje in de rode jas, van Kate 
Hamer  
*Chateau de Provence, van Marelle 
Boersma  
*Koekoeksjong, van Robert Galbraith 

Ik verheug me erop. Als ik zelf aan het 
schrijven ben, lukt het niet goed een boek 
op te pakken. ‘s Ochtends lees ik graag de 
krant, daarna vertrek ik naar mijn tuinhuis 
en duik ik in mijn eigen verhaal. ‘ s Avonds 
lees ik mijn dochter voor uit Harry Potter 
(we zijn al bij deel 4) en daarna volgt vaak 
nog een Netflix-serie (aanrader: Casa de 
Papel!). Om daarna in bed nog aan een 
boek te beginnen, is te veel van het 
goede, bovendien slaap ik meestal binnen 
vijf minuten. 

Rio Grande, Mexico  
Het verhaal dat ik net geschreven heb en 
dat per begin april in de winkels ligt, is Rio 
Grande, ‘een razend spannende roadtrip 
door Mexico’. Het is het derde avontuur 
in de serie met mijn favoriete journalisten 
in de hoofdrol: Tara Linders en Diego 
Martinez. Het is leuk als je de 
voorgangers, Paradijsvogels en Casa 
Familia gelezen hebt, maar het hoeft niet 
per se. Rio Grande is ook los prima te 
volgen. Het boek begint met Tara, die een 
bezoekje krijgt van Yvonne, de ex van 
Diego. Zij vermoedt dat Diego op zijn reis 
door Mexico in de problemen is geraakt, 
want na een paar telefoontjes neemt hij 
opeens geen contact meer op, zelfs niet 
met zijn kinderen. Hij lijkt van de 
aardbodem verdwenen en Yvonne vraagt 
Tara wanhopig hem te gaan zoeken. 

NATHALIE PAGIE: OP VAKANTIE 
MET...EEN BOEK 
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FELICITATIES 

Lieve Nathalie, gefeliciteerd met je 
nieuwe boek! Ik mocht getuige zijn van 
het allereerste begin van Rio Grande, wat 
je bij ons in Portugal hebt geschreven. 
Hoe tof was het dat je juist bij ons het 
geweldige bericht kreeg dat Casa Familia 
in de bestsellerlijst was gekomen. Een 
prachtige herinnering! Ik hoop dat je 
nieuwe boek (ook) een prachtige start 
gaat maken. 

Dikke knuffel, Marelle Boersma 

Mijn eerste kennismaking met Nathalie 
vond plaats in mijn eigen dorp. waar zij bij 
de plaatselijke boekhandel haar debuut De 
Toneelclub signeerde. Ik, beginnend 
schrijver, ging langs omdat ik benieuwd 
was naar het verhaal van deze debutant. 
Misschien kon ik nog wat van haar leren. 
Ik zag haar in haar eentje zitten achter een 
tafeltje en maakte een praatje. Ondanks 
het feit dat ik me had voorgenomen om 
geen nieuwe boeken te kopen, vanwege de 
grote stapel ongelezen exemplaren thuis, 
kon ik het niet over mijn hart verkrijgen 
om dat niet te doen. Er waren op dat 
moment namelijk vrijwel geen klanten in 
de winkel. Later vertelde ze me dat ze zich 
best ongemakkelijk had gevoeld, zo in 
haar eentje, en dat ze blij was dat ik even 
kwam buurten. En zie nu, Nathalie heeft 
inmiddels vijf succesvolle thrillers 
geschreven en heeft een horde trouwe 
fans die niet kunnen wachten op haar 
nieuwe boek. Ook ik ben inmiddels geen 
beginnende schrijver meer en zo blijf ik 
me, sinds dat moment in Leiderdorp, altijd 
een beetje verbonden voelen met deze 
leuke auteur. 

Marlen Beek-Visser 

Always lovely to hear that Nathalie has a 
new book coming out! We spoke together 
at the Antwerp Book Fair and it was 
fascinating to hear how she approaches 
her work and does so much to deliver a 
thrilling book to her many and growing 
readers out there. 
 
Also how much work she puts in spending 
time in all those places like Hawaii! I’m 
very envious, and very glad that we 
always get such rich and rewarding 
stories at the end. Congratulations 
Nathalie.. but where next? Will it be cold 
and rainy I wonder ;-) 
 
David Hewson 

Lieve ‘writer in crime’ Nathalie, 

Wat ben ik trots op je! Een paar jaar 
geleden zette je met De Toneelclub je 
eerste schreden op het thrillerpad en de 
afgelopen jaren heb je je met grote kracht 
en in een stomend tempo ontwikkeld tot 
een vaste waarde in het thrillerlandschap. 
Gefeliciteerd met Rio Grande, ik verheug 
me op een nieuw avontuur van Tara en 
Diego en misschien nog wel meer op wat 
je ons de komende jaren gaat laten zien. 
Het is fantastisch om zo’n inspirerende 
collega te hebben. Geniet ervan, you rock! 

 Liefs, Joyce Spijker 
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Nathalie, gefeliciteerd met je nieuwe boek 
en hopelijk mag het weer een bestseller 
worden… 

Bryan Fohler—De wereld van Bryan 

Wij willen je van harte feliciteren met je 
nieuwe boek!   
We genoten van Paradijsvogels, zagen 
samen met jou Casa Familia van de pers 
rollen en hoe bijzonder was dat! Nu is daar 
dan het prachtige Rio Grande...  
Wij wensen je vele lezers en gave recensies 
toe. Dat iedereen er maar net zo van mag 
genieten tijdens het lezen als jij tijdens het 
schrijven :) 

Karin Meinen & Corina Nieuwenhuis 
Samenlezenisleuker 

Lieve Nathalie, van harte gefeliciteerd met 
Rio Grande. We zijn benieuwd welke 
Storm Tara en Diego deze keer te 
doorstaan hebben en welke avonturen ze 
nog te wachten staan. Heel veel succes en 
schrijfplezier! 

Miriam, Amanda, Alexander, Yfke, 
Leontine, Ann, Heidi, Danielle, Brenda, 
Bianca & Manon 

Lieve Nathalie, van harte gefeliciteerd met 
deze derde thriller over het journalisten-
duo!. Heel veel succes! 

Mieke - Graag Gelezen  

Vanaf 2013 pas in de thrillerwereld 
verschenen en hoe… 

Inmiddels ben je een vaste waarde in de 
wereld van het spannende boek en heb je 
een welverdiende plek veroverd. 

Nu is Rio Grande aan de beurt en je 
felicitatie heb je zondag al bij Gianotten 
Mutsaers ontvangen. 

Toch nogmaals Nathalie, van harte 
gefeliciteerd met dit vijfde ‘kindje’ van je, 
een eerste handvol! 

Cees van Rhienen—WatCeesleest 

Beste Nathalie Pagie, van harte 
gefeliciteerd met de derde thriller uit de 
superleuke thrillerserie met Tara en Diego. 
Proost op dit nieuwe schrijfsel en dat er 
maar vele boeken van worden verkocht, 
want dat verdient het zeker. Hartelijk 
Mexicaanse groeten & maak er een mooi 
feestje van,  
 
Annette Overvoorde—Birdy’s Boeken 

Nathalie, ik wil je van harte gelukwensen 
met het verschijnen van je nieuwe thriller 
Rio Grande. Je hebt je de afgelopen jaren 
ontwikkeld tot een prima misdaadauteur 
en dat zal zonder enige twijfel bevestigd 
worden door dit nieuwe boek. 

Veel succes, Joop Liefaard—Pagina 85 

Wishing you all good fortune with the 
launch of Rio Grande, Nathalie. Only 
writers really know the work and fear and 
struggle that goes into bringing a book 
into the light of day; from one labourer at 
the coalface to another, I salute you.  
 
Alex Marwood 

Enhorabuena Nathalie, gefeliciteerd met je 
boek en wij zijn vereerd dat ons lied 
'Storm' je zo heeft weten te raken! 

Groeten Joris Linssen & Caramba 

Gefeliciteerd Nathalie met je nieuwste 
topper! Proost opdat er nog vele mogen 
volgen, al dan niet in Mexicaanse stijl ;-) 

Elsa Bakker—Lookie Books 

Lieve Nathalie, 
wij willen jou, ook namens Mustreads or 
not van harte feliciteren en heel veel 
succes wensen met je allernieuwste 
thriller “Rio Grande”. 
Hopelijk gaan we van deze roadtrip net zo 
genieten als van je andere boeken. 
 
Lieve groet, Moon en Caroline 
Mustreads or not 

https://www.facebook.com/#


stukken werd geslagen. Zinloos geweld 
doet iets met je. Het is anders dan een 
beroving, waarbij jij je geld afstaat en de 
belagers weggaan -niet dat ik de 
ervaringen van berovingen wil 
bagatelliseren. Maar in zinloos geweld 
ben jij het object van het geweld: jouw 
pijn is hun plezier. Daar kan je niet van 
ontkomen of ontsnappen. En de grote 
knak voor mij, het moment dat er iets in 
mij veranderde, dat de gebeurtenis 
traumatisch werd, is niet het moment 
geweest toen ze me sloegen en schopten, 
en ik achteraf gekneusde ribben, 
nekwervels en rugwervels had. Het was 
niet eens de pijn. De “knak” kwam voor 
mij op het moment dat ik op de 
Weteringschans opstond, richting 
Paradiso in Amsterdam rende en maar 
aan één ding dacht: ik moet naar een plek 
toe waar mensen zijn. Ik had toen al pijn. 
Was toen al geslagen. Maar wat me brak 
was hun honende gelach achter mij. Het 
daadwerkelijke plezier dat ze hadden om 
me pijn te doen. En ik besefte op dat 
afgrijselijke moment, dat glashelder in 
mijn geheugen geschrift staat – ik zag de 
bomen, de schaduwen tussen de 
stoeptegels – dat als ik zou vallen, ze alle 
drie boven op me zouden springen en dat 
ik hier niet meer geweest zou zijn om dit 
op te schrijven. En dit was niet angst, dit 
was een volledige besef. Geen fantasie. 
Het was, zonder enige twijfel in mijn 
lichaam, de realiteit geweest als ik toen 
was gestruikeld. 

Gelukkig werd ik geholpen door de 
mensen die in de rij stonden van Paradiso 

en heb ik dit deel ook afgesloten met een 
rechtszaak. Maar dat zijn de zaken aan de 
buitenkant. Aan de binnenkant was ik 
gebroken. Mensen die PTSS hebben zullen 
dit ook onmiddellijk herkennen: het 
verstikkende gevoel dat alles weer terug 
komt, dat je weer op de Weteringschans 
rent en dat honende gelach hoort. Je bent 
de pop in de handen van een ander. Zo 
een moment wordt met een mooi woord 
een “herbeleving” genoemd, hoewel ik 
niet weet of dit de juiste bewoording is. 
Het is meer, zoals een oude analoge 
muziekplaat, dat de naald in dezelfde 
groeve blijft steken en je steeds maar 
weer die gekmakende klank hoort. 

Veel van de klachten zijn gelukkig 
verdwenen. Door de therapie die ik heb 
gekregen, door de steun van mijn 
vrienden en familie; hoewel niet allen op 
de hoogte waren van de enorme impact 
deze ervaring had. Na de angstaanvallen, 
hoewel ik deze zo nu en dan nog steeds 
heb, zijn de meeste klachten verdwenen. 
Behalve de nachtmerries bleven. 
Verschrikkelijke nachtmerries die 
enerzijds los leken te staan van wat er 
was gebeurd, maar op een diepere laag 
ermee verbonden waren. Rond deze 
periode kwam ook mijn eerste fictieve 
boek uit, waarvan ik de verhalen jaren 
daarvoor had geschreven, Zwarte muren 
en hoewel ik geenszins van plan was een 
tweede, laat staan een derde boek te 
schrijven met korte verhalen die net zoals 
in Zwarte muren met elkaar in verband 
stonden, zijn deze door dit voorval toch 
tot stand gekomen. Niet met opzet. Ik 
wilde me eigenlijk op een roman richten, 
Toevluchtsoord. Maar ook romans die ik 
al had geschreven, maar nog niets mee 
had gedaan. Op een gegeven moment 
besloot ik de nachtmerries op te 
schrijven. Niet om een boek te schrijven, 
maar om mijn macht over de 
nachtmerries terug te krijgen. Ze hadden 
mij in hun greep. Ze hielden me wakker. 
Ik wilde hen in de greep hebben. Dus 
naast mijn bed had ik een notitieboekje 
en als ik wakker schrok schreef ik iets op: 
dat kon een beeld zijn, een kleur, een 
geluid of in sommige gevallen een heel 
verhaal of slechts een associatie. En na 
honderd van die briefjes begon ik te 
schrijven. Bijna op een manische manier, 
alsof dit uit mijn systeem moest. Daarbij 
ontdekte ik iets, wat intrinsiek is aan 
schrijven. Namelijk dat je plotseling uit die 
hele berg associaties een plot moest 
bedenken, met personage verdiepingen, 
een backstory, motieven, een thema etc. 
De dromen waren niet langer dromen 

Soms komen zaken op een vreemde 

manier bij elkaar. Op een manier dat ik 
zelf ook niet voorzien had. Deze column 
verscheen op 15 maart 2018. Precies 
zeven jaar geleden dat de bloederige 
oorlog in Syrië begon. En tevens een 
oorlog die nog niet is beëindigd. 

Er valt veel te zeggen over Syrië en de 
oorlog. Hoe deze tot stand is gekomen. 
Waarom Rusland zich er mee bemoeit, 
etc. Maar wat ik vandaag zal trachten te 
doen, is uit te leggen hoe mijn boeken 
Een bloedovergoten dageraad en In het 
kille ochtendlicht vervlochten zijn geraakt 
met deze gruwelijke en eindeloze 
moorden. 

Het begon voor mij in 2008. In mijn 
voorwoord van een Een bloedovergoten 
dageraad, het eerste deel van de 
tweeluik, leg ik uit dat ik slachtoffer werd 
van zinloos geweld – zie ook de link 
hierover. Het effect dat dit op me had was 
overweldigend. Ik had angst-aanvallen, 
controleerde de deur om drie uur in de 
nacht of deze op slot zat en had 
onbeheersbare paniekaanvallen en 
huilbuien. Zes weken na het incident ben 
ik dan ook gediagnosticeerd met Post 
Traumatische Stress Stoornis. Ik kan de 
volledigheid van deze ervaring dan ook 
niet goed omschrijven. Mijn vriendin was 
net zwanger, ik had te horen gekregen dat 
mijn (wetenschappelijke) boek In het 
gesteente van Ararat gepubliceerd zou 
worden en leefde bijna op een euforische 
wolk, totdat deze door drie jongeren in 
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meer maar instrumenten, materiaal. Gips 
dat ik in een vorm moest gieten. En het 
hielp. Door al deze associaties aan het 
papier toe te vertrouwen, werden ze 
wezenlijk, tastbaar, waren het niet slechts 
fantomen. Stel je dan ook (letterlijk) een 
werkkamer voor met honderden papieren 
propjes, waaruit ik verhalen distilleerde. 
84 om precies te zijn, waarvan vele het 
levenslicht niet zullen zien. 

Terwijl dit proces gaande was, zag ik twee 
soorten verhalen ontstaan: verhalen 
waarin het bevroren moment van angst 
centraal stond. Het moment waarin angst 
je geest knakt en verhalen waarbij de 
personages een openbaring kregen of 
door een gebeurtenis anders tegen het 
leven of dingen of mensen begon te 
kijken; de zogenaamde echo na de angst. 
Het was pas toen ik al deze verhalen had, 
dat ik besloot om er bundels van te 
maken. De eerste bundel, Een 
bloedovergoten dageraad over angst zelf 
en een bundel over de echo van angst 
met als titel In het kille ochtendlicht. 
Boeken die in hoge mate met elkaar zijn 
verbonden, naar elkaar verwijzen en 
eigenlijk de draden zijn wat ik tussen 2008 
en 2014 had gevoeld en gedroomd en aan 
elkaar heb gesponnen. Daarbij wilde ik 
een opbouw in de boeken hebben. Een 
spanningsboog die zich door de boeken 
voortbewoog: van een moment van angst 
dat vervolgens zou eindigen in een 
catharsis. Deze boeken waren dan ook 
super belangrijk voor mij en super 
persoonlijk, maar ik wilde er niet aan 
verdienen. Dat leek teveel op bloedgeld. 
Dus besloot ik, nog voordat ik uitgeverijen 
benaderde die dit experimentele project 
aandurfde, dat ik mijn royalty’s af zou 
staan. 

Het is hier waar een andere kant van mij 
met de creatieve kant in mij botste of 
eerder gezegd samenkwam. Zoals ik 

schreef, heb ik ook een weten-
schappelijke boek geschreven vanuit een 
sociologische en antropol-ogische 
invalshoek. Namelijk een boek over 
genocidaal, massaal en collectief geweld. 
Een fenomeen die ik op een 
sociaalwetenschappelijke manier 
bestudeer en waarover ik tevens in 
Engelstalige journals (en Nederlandse 
vakbladen) heb geschreven. Hoewel deze 
zaken los van elkaar lijken te staan, zijn ze 
eigenlijk nauw met elkaar verbonden. Ze 
gaan beide over geweld en beide over de 
zinloosheid ervan, maar ook het begrijpen 
ervan. Dit was in het najaar van 2014, 
toen door de gefragmenteerde 
burgeroorlog en de bemoeienis van 
Rusland, splintergroepering ontstonden – 
waarvan vele groeperingen, wat we nu 
vaak onder de verzamelnaam “rebellen” 
gooien, in het begin niets anders dan 
vrijheid, hervorming en democratie 
wilden, op een paar groeperingen na. Eén 
van deze groeperingen was ISIS. Een 
groepering die, zoals oorlogen vaak doen, 
steeds verder radicaliseerde en binnen 
het machtsvacuüm die Bush jr. in 2003 
heeft achtergelaten een Islamitische Staat 
wilde oprichten. Maar om dit te doen 
moest er gezuiverd worden en één 
specifieke groep leefde precies in het 
gebied die ISIS wilde toe-eigenen – de 
Yezidi. (Niet dat ze alleen de Yezidi 
hebben gezuiverd, maar ook andere 
Christelijke en Islamitische minderheden.) 
Maar in dat najaar waren de Yezidi 
genoodzaakt om de bergen in te vluchten 
omdat hun dorpen werden aangevallen 
doordat ze, wat we met een mooi woord 
noemen, “etnisch werden gezuiverd”. Nu 
weet ik als geen ander dat als de media 
over “etnische zuiveringen” begint te 
praten, ze het feitelijk over genocide 
hebben. Alle tekenen van genocide waren 
ook daar: het vernietigen van erfgoed, het 
verkrachten van vrouwen (en zelfs een 
slavernijcircuit opzetten om vrouwen 
door te verkopen, waarvan sommigen 
niet ouder waren dan zeven jaar), het 
doden van mannen, het ontnemen van 
bezit. Het waren alle fases die wij als 
genocide wetenschappers ook als een 
genocide beschouwen. De VN wilde 
echter het woord niet in de mond nemen. 
Want het woord gebruiken impliceert dat 
sommige resoluties in stand kunnen 
worden geroepen. Nederland wilde het 
woord ook niet in de mond nemen. De 
toenmalige minister van Buitenlandse 
Zaken, dhr. Timmermans, maakte destijds 
ook de bekende uitspraak “er is geen 
verschil in ernst tussen genocide, 
schending van mensenrechten en 

oorlogsmisdaden”. Iets wat uiteraard 
helemaal niet klopt. (Ze worden binnen 
de conventies specifiek uiteen gezet en 
hebben tevens binnen de ICC een andere 
strafmaat.) Dit veroorzaakte dat ik 
plotseling in een wervelstorm terecht 
kwam van radioprogramma’s, artikelen in 
het NRC, De Volkskrant, waarbij ik 
uitlegde dat het belangrijk was, vooral 
voor Nederland waar de ICC is gevestigd, 
dat we de daden van ISIS noemden voor 
wat ze waren: genocide. Iets wat 
overigens in 2016 door de VN nu ook 
eindelijk erkend is (en waar Timmermans 
zich nu verbazingwekkend achter 
schaart). Toen echter, in 2014, ben ik 
medeauteur geweest, tezamen met een 
andere genocidewetenschapper, waarin 
we een brief opstelde gericht aan de VN 
om een beroep te doen op de 
Genocideconventie van 1948 en de 
resoluties die vallen onder de benaming 
“responsibility to protect”. We hebben 
destijds bijna het onmogelijke voor elkaar 
gekregen: 100 wetenschappers over de 
hele wereld werkzaam in het gebied van 
genocide studies hebben de brief 
ondertekend en we hebben de brief 
zowel naar de VN, het congres in de VS en 
het Europese parlement gestuurd. Dit was 
ongekend. En hoewel het niet 
onmiddellijk tot het benoemen van een 
genocide leidde, zorgde het er wel voor 
dat er onderzoeksmissies kwamen 
waardoor vele massagraven zijn ontdekt. 

Maar de oorlog woedde door en mijn 
empathie en wanhoop voor de mensen in 
het gebied die nergens meer naartoe 
konden, gaf me een gevoel van 
machteloosheid. Als genocideweten-
schapper vocht ik. Als mens keek ik 
hopeloos toe. En het was op dat moment 
dat de twee paden elkaar begonnen te 
kruisen. 

Inmiddels had ik een uitgeverij gevonden 
en was ik in gesprek met War Trauma 
Foundation voor een goed doel. Jos 
Weimer van Zilverspoor, die helaas te 
jong is overleden, en het tweede deel van 
de tweeluik nooit heeft mogen 
meemaken, durfde dit experiment met 
mij aan. We publiceerden Een 
bloedovergoten dageraad en de royalty’s 
zouden naar een uiterst specifiek project 
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deze twee werelden zou staan. 

 
bron: Irak - therapie voor Jezidi meisjes en 
vrouwen 

Het is nu inmiddels 2018. Ik heb de 
royalty’s van 2017 overgemaakt. De 
wereld is nu anders. De VN heeft de 
genocide op Yezidi nu erkend en vandaag 
is deze oorlog al zeven jaar gaande. 
Nederland zit straks in de Veiligheidsraad 
en de vraag hoe we deze misdaad moeten 
bestraffen, hoe we de tribunalen dienen 
op te zetten zijn nu de onderwerpen die 
in landen (ook in Nederland) worden 
besproken. Mijn rol in dit geheel is maar 
klein. Ik ben geen politicus. Ik ben een 
schrijver van spannende en gelaagde 
verhalen die toevallig veel van genocide 
af weet. Bekijk de recensies, binnenkort 
ook te vinden bij Thrillers & More, 
Hebban en op mijn website. Het gaat me 
niet om naamsbekendheid. Het gaat me 
niet om roem (dan schreef ik wel een 
literair roman). Nee, het gaat me om de 
kleine dingen die we kunnen doen om 
elkaar te helpen, om van een nare en 
persoonlijke ervaring iets goeds te maken, 

om in een wereld waar we steeds verder 
van elkaar lijken af te drijven een 
menselijke gezicht te laten zien. Dat is 
waarom ik het doe. Dat is waarom ik hoop 
dat je mijn boeken koopt. (Ook uiteraard 
omdat je ze leuk vindt om ze te lezen en 
te weten dat je iets goeds met dat boek 
doet.) Deze vrouwen die geen stem 
hebben en straks misschien moeten 
getuigen, wil ik een stem geven. Ik wil dat 
ze hun belagers durven en kunnen 
aankijken, zoals ik mijn belagers heb 
aangekeken, en dat rechtvaardigheid, hoe 
minuscuul dan ook, zegeviert. Daarom 
doe ik het. En niet om iets anders. 

Het is mijn steentje. Hoe klein dat 
steentje ook is. 

Anthonie Holslag 

Kijk voor meer informatie over de auteur 
op www.anthonieholslag.com 

Steun het werk van War Trauma 
Foundation via www.wartrauma.nl 

Geïnteresseerd in het werk van Anthonie, 
neem dan contact op middels een email: 
http://www.anthonieholslag.com/email.html  

gaan. Op dat moment leefde de Yezidi 
nog steeds als nomaden in de gebergte, 
maar sommigen keerden ook weer terug 
naar de puinhopen die IS, maar ook het 
leger van Assad, had achtergelaten. 
Onder deze groep waren ook vrouwen, in 
sommige gevallen meisjes, die door geluk 
uit de slavernij waren ontsnapt en 
terugkwamen. Zwaar getraumatiseerde 
vrouwen die, omdat ze in leven werden 
gehouden tijdens de zuiveringen, de 
meest verschrikkelijke dingen hebben 
gezien en meegemaakt. Toch, omdat ze 
vrouw zijn, worden ze ook door hun eigen 
gemeenschap geschuwd. Ze werden als 
“bevlekt” beschouwd, wat WarTrauma 
een dubbele taak gaf; enerzijds binnen 
een oorlogsgebied steun geven om de 
verschrikkelijke trauma’s weg te nemen 
en anderzijds de gemeenschappen weer 
opbouwen en de vrouwen daarvan een 
onderdeel maken. Daar gingen mijn 
royalty’s naartoe. 

Niet dat de schrijversgemeenschap dit 
onmiddellijk verwelkomde. Ik ben wel 
eens uitgemaakt voor charlatan, iemand 
die misbruik maakte voor naams-
bekendheid over de ruggen van deze 
vrouwen. Ik liet het over me heen komen. 
Betaalde de royalty’s. Want ik wist dat 
veel schrijvers in de gemeenschap niet de 
gehele geschiedenis kende en dat ik als 
schrijver – enerzijds als niche schrijver 
binnen een specifieke genre en anderzijds 
als genocidewetenschapper – altijd tussen 

volledig in de soep door de epische 
griepgolf van 2018; de een na de ander 
lag onder een, al dan niet zelfgehaakte, 
sprei of werd met hoge koorts 
aangetroffen in een foute onesie (wat op 
zich een pleonasme is natuurlijk), rillend 
op de bank. Zo gebeurde het dat ik alleen 
de wei in trok en ik mijn zinnen had gezet 
om allebei de boekpresentaties bij te 
wonen. Wat kon er mis gaan… 

De korte autorit vanuit Nieuw-Vennep 
naar de Oosterdokskade in Amsterdam 
verliep wonderbaarlijk soepel gezien het 
tijdstip. De tactiek was om het centrum te 
vermijden, om na afloop zo snel mogelijk 
op de weg naar Hoorn te geraken. De 20 
minuten durende wandeling tussen de 
parkeergarage en boekhandel Scheltema 
had ik even over het hoofd gezien in mijn 
voorbereidingen – op Google Maps lijkt 
alles dichterbij. Met nog een half uur te 
gaan voor de boekpresentatie begon, 

nam ik even de tijd om door het ruime 
assortiment aan boeken te snuffelen. Ik 
bladerde aandachtig door vakantieboek 
Nach Holland en bekeek de kiekjes die 
door Duitse soldaten waren genomen, in 
de straten van Valkenburg (bij Leiden), 
waar ik ben opgegroeid. Inspiratie voor 
mijn eigen boek, research noem ik het 
maar. Ik noteerde het boek op de 
denkbeeldige lijst van aan te schaffen 
boeken en vervolgde mijn weg naar de 
bovenste etage, alwaar een hoek was 
ingericht met een podium en tientallen 
klapstoelen. 

De eerste hartelijke handdruk viel ten 
deel aan Roelant DeBy van De Perfecte 
Buren, een aangenaam weerzien in een 
vreemde omgeving, zeker als je in je 
eentje bent. Eerlijkheid gebied te zeggen 
dat ik toch enigszins zenuwachtig was: 
aangezien dit mijn eerste, langverwachte, 
kennismaking met Marelle Boersma zou 

Twee boekpresentaties, op dezelfde 

avond, bezocht door een en dezelfde 
persoon, 40 kilometer uit elkaar vandaan, 
met een uur speling. Niet te doen? Je zou 
het denken. Onmogelijk? Hou mijn koffie 
even vast… 

22 februari stond in het teken van de 
boekpresentaties van Chateau de 
Provence van Marelle Boersma en 
Meedogenloos van J. Sharpe & Melissa 
Skaye. Eerstgenoemde presentatie vond 
plaats in boekhandel Scheltema in 
Amsterdam, laatstgenoemde in 
boekhandel Stumpel in Hoorn. Op de 
landkaart gezien, niet al te ver uit elkaar 
vandaan. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat een aantal teamleden naar 
Hoorn zou gaan en ik eerst naar 
Amsterdam, om later op de avond aan te 
sluiten in Hoorn na de officiële 
boekoverhandiging. Dit liep echter 
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zijn, schoten de zenuwen er toch 
onbedoeld in. Deze werden meteen de 
das omgedaan door Marelle zelf. ‘Hé hé, 
eindelijk ontmoeten we elkaar. Dat heeft 
lang op zich laten wachten.’ Zo’n avond 
was het. 

Al snel waren alle lege stoelen in de 
presentatiehoek bezet en nam Ilse 
Karman van De Crime Compagnie ons 
mee naar het ontstaan van het 13e boek 
van Marelle en de start van een serie: ze 
kon zich nog goed herinneren hoe Marelle 
tijdens een bespreking met haar en 
Sanneke van Duijn, met het idee voor een 
‘Ik vertrek’ serie aankwam. Geïnspireerd 
door haar eigen ik-vertrek ervaring naar 
Portugal en de populariteit van het 
gelijknamige televisieprogramma, maar 
dan met een thriller sausje. Na de 
bespreking lieten ze tijdens de autorit 
naar huis hun fantasie de vrije loop: ‘Wat 
als ze…’, ‘Eigenlijk zou ze…’ Allemaal 
goede ideeën natuurlijk, maar Marelle 
koos haar eigen weg en maakte het leven 
van Luuc en Julia zuur in een omvangrijke 
thriller dat Chateau de Provence is 
geworden, verpakt in een superzacht 
omhulsel, waarbij de Franse 
lavendelvelden je tegemoet komen zodra 
je de wereld binnenstapt. Hoe het met 
Luuc en Julia afloopt, zul je zelf moeten 
ondervinden. En maak je maar alvast op 
voor het volgende deel. Mocht je toevallig 
op Sicilië lopen en denken ‘Hé, die 
mevrouw lijkt wel erg veel op Marelle 
Boersma,’ dan kan dat kloppen. Voor 
research. Heel vervelend, het leven van 
een schrijver. 

Onder toeziend oog van partner Jan, die 
via een Skype verbinding de avond mee 
beleefde, werd het eerste exemplaar aan 
Marelle overhandigd door Ilse en 
Sanneke, en na een korte toespraak van 
Marelle, was er tijd om een praatje te 
maken en je boek te laten signeren – en 
de geur van lavendel op te snuiven. 
Samen met Nathalie Pagie, auteur van 
o.a. Paradijsvogels en Linda Samplonius, 

auteur van 
Koelcel, genoten 
we van een 
glaasje wijn – of 
water, waarna het 
alweer tijd was 
om te vertrekken. 
Ik had graag nog 
uitgebreid met 
Marelle willen 
praten, maar 
weet zeker dat dit 
een volgende keer 
gaat gebeuren. 

De terugweg naar de parkeergarage ving 
later aan dan gepland en ik vreesde dat 
mijn missie om op tijd in Hoorn aan te 
komen, gedoemd was te mislukken. Met 
flinke pas manoeuvreerde ik me langs 
hordes toeristen – menig vakantieganger 
zal bij thuiskomst een verhitte 
photobomber aantreffen op de vakantie-
kiekjes. Bij het uitrijden van de garage 
twijfelde ik of het überhaupt nog zin had; 
op tijd komen zat er in mijn ogen niet 
meer in – ik denk voornamelijk in halflege 
glazen. Ik nam een hap van een boterham 
met pindakaas uit het voedselpakket dat 
ik die ochtend had samengesteld, dacht 
met weemoed terug aan mijn mislukte 
carrière als schaatser, en vond 
hernieuwde kracht: niet gaan is geen 
optie. 

Ik negeerde de naald van de 
benzinemeter die bijna in het rood stond, 
sloeg de weg in richting Purmerend en 
passeerde een bord “volgende 
benzinestation, 24km”. Geen tijd om te 
stoppen, dat red ik nog wel. Degenen die 
mij kennen, zullen het gelijk doorhebben: 
“Hij negeerde de naald?”. Inderdaad, dat 
kon ik dus niet. Gevoel voor drama is mij 
niet vreemd, dus in mijn denkwereld 
stond ik enige tijd later langs de kant van 
de weg te bellen met de wegenwacht: 
“Nee, hij doet het echt niet meer. Ik 
begrijp ook niet waarom.” De bocht naar 
links duwde de naald nog verder richting 
het rood. Na 24 kilometer vulde ik de tank 
voldoende om mijn bestemming te halen, 
10 minuten later stond ik voor een 
gesloten spoorwegovergang te wachten 
tot een voorbij kruipende stoptrein 
station Hoorn was binnengerold. De 
presentatie was al begonnen. ‘Had ik nu 
maar niet…’ 

Rijkelijk te laat parkeerde ik de auto op 
een van de vele lege parkeerplekken 
naast de Hoornse Schouwburg, nadat een 
automobiliste haar auto met groot geduld 
achteruit had ingeparkeerd tussen twee 
auto’s. ‘Natuurlijk, doe maar rustig aan. 
Ze wachten wel op me.’ Ik trok een 
sprintje vanaf de parkeerplaats richting 
boekhandel Stumpel, vergrootte de verse 
blaar op mijn enkel en strompelde de 
straat in, waar ik overging op een 
wandeltempo om niet al te zwaar hijgend 
de winkel binnen te stappen. Nee joh, 
niets aan de hand. Boekpresentatie? Oh, 
is dat vanavond? Ik greep naar de 
dichtstbijzijnde boekenkast om niet om te 
vallen en om op adem te komen. 

Theo van Rijn van uitgeverij LetterRijn zat 
midden in het voorlezen van zijn 

inleidend praatje. ‘Eigenlijk was er geen 
ruimte voor….’ Gelukkig, ze waren later 
begonnen, dus ik was niet de enige die te 
laat was. De opluchting leek wederzijds. 
Mijn poging tot stille binnenkomst ging 
niet onopgemerkt voorbij. Terwijl Joris 
aandachtig naar Theo luisterde, ontving ik 
een blijk van herkenning van Melissa en 
zus Mascha. Ken je dat, het gevoel van 
thuiskomen. Snel nam ik nog wat 
onscherpe foto’s met mijn mobiel op het 
moment dat Melissa en Joris uit handen 
van Theo een mok kregen overhandigd 
met daarop de cover van Meedogenloos. 
Missie geslaagd. 

Melissa nam het woord om het eerste 
exemplaar uit te reiken. ‘Een eerste boek 
uitreiking is altijd een bijzonder moment. 
En toen bedacht ik, aan wie zal ik het deze 
keer uitreiken. Mijn moeder heb ik vorige 
keer gedaan, mijn beste vriendin de keer 
daarvoor. Boekenbloggers zijn een 
belangrijk onderdeel. En er is iemand die 
er altijd bij is.’ Wat leuk, dacht ik bij 
mezelf terwijl ik naar Cees van Rhienen 
keek die naast mij zat. Volgens mij heeft 
hij het niet door, maar ik denk dat hij het 
eerste exemplaar krijgt. Gaaf hoor. 
‘Eentje die van die leuke verslagen maakt. 
En dat is Alexander...’Eh, wat nou?? 
Compleet verrast en overweldigd, ontving 
ik uit handen van Melissa het eerste 
exemplaar. Wat een eer om zoiets mee te 
mogen maken. Uiteraard voel ik dat ik het 
niet waard ben, maar ben ik ontzettend 
trots en had ik dat moment graag met de 
rest van de groep willen delen. Gelukkig 
hebben we de foto’s nog. 

Het was daarna nog erg lang gezellig, met 
heerlijke hapjes en evenzo gesprekken. 
Het feest ging door tot sluitingstijd en al 
strompelend vond ik mijn weg weer naar 
de auto, verdwaalde op weg naar huis en 
viel met een avond vol indrukken in slaap. 
Wat een avond. 

Soms zijn er van die dingen die je totaal 
niet ziet aankomen. Juist als je het niet 
verwacht, gebeurt het onverwachte, 
zeker als je er geen rekening mee houdt. 

Tekst & Foto’s: Alexander Roessen 
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als inspiratie voor het Het kwaad in ons, 
in combinatie met publicaties van 
emiritus-hoogleraar René Hoksbergen, die 
na jarenlang onderzoek tot de conclusie 
kwam dat adoptiekinderen een hoger 
risico lopen in de criminaliteit te 
belanden. Met die uitgangspunten ben ik 
aan de slag gegaan, waarbij het verhaal 
uiteindelijk vooral ook draait om de 
nature/nurture-vraag. Een onderwerp dat 
daar mooi bij aansluit. 

Sander Alexander (Sander de Boer): 'Als 
u geboren was als man, welke auteur 
had u dan willen zijn?'  
Stephen King, is mijn eerste ingeving. En 
na langer nadenken kom ik nog steeds uit 
bij de auteur van onvergetelijke thrillers 
als Misery, De Marathon en Apt Pupil. De 
fantasie van die man, en de manier 
waarop hij personages kan neerzetten… 
echt zo sterk. Dichter bij huis, in eigen 
land, zou ik het eigenlijk zo niet weten, 
misschien een jonge, nog onbekende 
auteur, met het talent om een mooie 
carrière te beleven. Dat is ook wel 
spannend: het nog niet weten hoe en wat 
en of het wel zal lukken. Bij Stephen King 
ging het ook echt niet allemaal van een 
leien dakje, en daar hou ik wel van. 
Mensen bij wie het allemaal komt 
aanwaaien, zijn meestal niet zo 
interessant. 

Amanda De Leeuw van Weenen: 
'Waarom heb je ervoor gekozen om voor 
de trilogie 3 waargebeurde verhalen als 
basis te nemen? In hoeverre komen de 
verhalen overeen met de echt verhalen? 
En waarom juist deze verhalen?' 
De drie gebeurtenissen waarop de 
verhalen zijn geïnspireerd, triggerden me 
genoeg om er een plot omheen te willen 
bouwen. Bij Een vlaag van waanzin was 
dat een detail in de moord zelf, die van de 
man op zijn vrouw, omdat die werd 
beschreven als een woedeuitbarsting - 
een vlaag van verstandsverbijstering - 
maar hij nam tijdens de daad wel de tijd 
om een van zijn kinderen naar de buren 
te brengen. Dat leek me nogal absurd en 
ik wilde met het schrijven van een 
soortgelijk verhaal proberen begrip te 
krijgen voor zijn daad. Bij Sluipend gif 
sprak me vooral aan dat een vrouw in 
Frankrijk haar hele leven (!) misbruikt 
werd door haar man, maar uiteindelijk 
nam ze heel resoluut het heft in eigen 
hand en pakte het jachtgeweer. Er ging 
plotseling een lichtje bij haar aan, zei ze in 

een interview. Niet uit, maar aan. Het 
verhaal van de Twentse Bonnie & Clyde 
sprak tot mijn verbeelding vanwege het 
adoptie-element erin. Voor alle drie 
verhalen geldt: zo’n gebeurtenis vormt 
alleen een basis, een inspiratie, om het 
één op één over te nemen in een roman 
vind ik niet zo boeiend. Ik wil daar dan 
graag mijn eigen draai aan geven, de plot 
interessanter maken, voor mijn gevoel 
althans. True crime is boeiend als 
research, maar bij een roman mag je je 
eigen fantasie gebruiken. Dat geldt voor 
mij, als schrijver, maar ook voor de lezer. 

Berendina Jaasma: 'Als u vastzit in het 
verhaal, wat doet u dan om de zinnen te 
verzetten zodat u daarna weer verder 
kunt schrijven?'  
Het vastlopen in een verhaal is iets wat je 
echt niet wilt meemaken als schrijver. 
Dan is de kans namelijk groot dat er iets 
heel erg mis is met de plot. Dan heb ik het 
niet over een dagje geen puf of te moe, 
zodat het niet wil, maar over echt 
vastlopen, dus. Dat heb ik een paar keer 
meegemaakt, al een flink eind onderweg 
met een manuscript, en daar ben ik dan 
wel een paar dagen heel beroerd van. 
Dan moet de plot echt op de schop, en 
dat is een stuk lastiger dan een plot 
bedenken, opnieuw beginnen is zelfs een 
keer de beste optie gebleken. Pas later 
komt het besef van het waarom, wat er 
fout ging, en verandert het in een 
leermoment. Al is dat geen garantie dat ’t 
nooit weer gebeurt. Maar ja. Het houdt 
het proces ook voor mij spannend, zullen 
we maar zeggen. 

Leontine Meijer-Tisseur: 'Wat zijn jouw 
favoriete auteurs? Lees je zelf ook graag 
thrillers of kies je dan voor totaal iets 
anders?'  
Dan kom ik toch nog even terug op 
Stephen King. Ik hou niet van zijn 
horrorverhalen, maar wat heb ik onlangs 
weer genoten van 22-11-1963. Een 

Corine Hartman was auteur van de 

maand maart. Wij vroegen onze leden 
een vraag in te sturen die ze altijd al 
hadden willen vragen aan haar, die Corine 
dan ook openhartig voorzag van 
antwoorden. 

Ans Stier: Heeft u zelf wel eens iets mee 
gemaakt waarvan u dacht ‘daar kan ik 
wel een goede thriller over schrijven?’ 
Jawel. Een aanranding, ooit, toen ik begin 
twintig was, en die ik heb verwerkt in In 
vreemde handen. Ik werkte toen zelf bij 
de politie, ben na het incident keihard 
terug naar het hoofdbureau gefietst en de 
collega’s zijn en masse op jacht gegaan… 
een uur later konden ze hem in de kraag 
grijpen en was ik de sterkste: ik kon hem 
identificeren vanachter de confrontatie-
spiegel. En natuurlijk mijn eigen adoptie, 
die ik op heel andere wijze in Het kwaad 
in ons heb verwerkt, maar waar ik toch 
zeker ook kon putten uit eigen ervaring en 
emoties. 

Elsa Bakker: 'Heb je vaak nachtmerries? 
Oftewel, slaap je goed ‘s nachts of doe je 
dan juist de meeste inspiratie op?'  
Naast mijn bed ligt een notitieboekje met 
een pen (met ingebouwd lampje, heel 
handig!), ik word nog weleens wakker 
met een lumineus idee en dan moet ik dat 
natuurlijk snel opschrijven anders ben ik 
het de volgende ochtend vergeten. ’s 
Morgens blijkt dat idee trouwens niet 
altijd zo geweldig, maar toch. 
Met de nachtmerries valt het wel mee. 
Wel heel veel gehad, maar de laatste 
jaren gelukkig redelijk rustig.  
Na het wakker worden, ’s morgens, lig ik 
graag een tijdje te mijmeren en dan willen 
er nog weleens nieuwe ideeën in me 
opkomen. Dus ik wacht het liefst altijd 
een tijdje voor ik opsta.  

Bianca Maartense: 'In je laatste boek is 
adoptie het hoofdonderwerp van je 
verhaal. Hoe ben je hiertoe gekomen? 
Overigens wel een zeer realistisch 
verhaal. Heb je de hechtings-
problematiek van adoptiekinderen van 
dichtbij meegemaakt?'  
In dit geval ben ik een zogenaamd 
ervaringsdeskundige, ik ben zelf een 
adoptiekind en ik werd in 2014 zeer 
getriggerd door het verhaal oaver het 
Twentse Bonnie & Clyde-duo. De 
mannelijke helft ervan is namelijk ook een 
adoptiekind. Dat gegeven heb ik gebruikt 

IN GESPREK MET: CORINE HARTMAN 
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meesterverteller. Groot respect voor de 
man. Ik volg wat er aan thrillers verschijnt 
en lees in de vakantie meestal een aantal 
titels die goed zijn ontvangen in de pers, 
waarbij ik ook selecteer op de 
onderwerpen die me boeien. Naast 
researchmateriaal lees ik verder graag iets 
van Wieringa, Verbogt of Koch. In hun 
verhalen proef ik vaak ook wel iets van 
een thrillerelement, trouwens. Ik lees 
graag verhalen met een goed 
doorwrochte plot en een dosis spanning, 
en die mag ook alleen onderhuids 
voelbaar zijn. Maar het belangrijkste vind 
ik dat ik mezelf kan verliezen in een 
verhaal, me een tijdje in een andere 
wereld kan wanen. Bij een goed boek 
vergeet ik de techniek van de schrijver 
erachter. 

Ann Maes: Bij het schrijven van een boek 
is het belangrijk dat de karakters van de 
verschillende personages goed worden 
uitgewerkt. Staan die karakters op 
voorhand al helemaal vast of evolueren 
zij mee met het verhaal tijdens het 
schrijfproces zodat je hen ook als auteur 
als het ware beter leert kennen? 
Om het verhaal te kunnen beginnen, 
moet ik de personages wel enigszins 
kennen, weten hoe ze praten om een 
dialoog te schrijven, hoe ze zich gedragen, 
in grove lijn hun mogelijke ontwikke-
lingen, enz. Maar tijdens het schrijven 
evolueren ze zeker mee, ze krijgen als het 
ware een eigen stem. Dus ik leer ze ook 
gaandeweg het verhaal steeds beter 
kennen, tot ze dag en nacht in mijn hoofd 
spoken en er niet meer uit willen ;-) 

Amanda De Leeuw van Weenen: Ik heb 
de Jessica Haider-serie helemaal gelezen 
en die vond ik geweldig (gruwelijk). De 
trilogie behoort tot een ander 
(sub)genre, dat van de domestic noir, en 
andere schrijfwijze. Waarom heb je 
hiervoor gekozen? Ik moest echt 
omschakelen na Jessica.  
Na een serie van vijf Haiders was ik toe 
aan iets compleet anders. Ik wil de lezer 
kunnen verrassen, maar ook mezelf. Om 
dan tien keer hetzelfde boek te schrijven, 
als het ware, met vergelijkbare plots en 
personages, brrr, nee, dan wordt het een 
kunstje. Het is ook weer niet iets wat ik 
van tevoren kan voorspellen, het is een 
proces, waarbij ik luister naar mijn gevoel. 
De ene keer dringt zich een onderwerp 
aan me op, de andere keer een nieuwe 
protagonist (zoals nu het geval is). 

Danielle: Zit er in de toekomst nog een 
serie a la Jessica Haider in de pen?  
Nou, de nieuwe serie waarvoor ik nu de 

eerste stappen zet, zou zomaar een 
mooie opvolger kunnen worden. Het 
vrouwelijke hoofdpersonage heeft zeker 
potentie. Maar laat ik niet te voorbarig 
zijn. Eerst maar eens hard aan het werk! 

Nel Crea (en Nathalie Bottinga): Ik zou 
aan Corine willen vragen of ze het wel 
eens moeilijk heeft met al die heftige 
scènes in de boeken?  
Nee hoor, geen enkele. Vaak vermaak ik 
me daar juist enorm mee, omdat ik ze al 
lang van tevoren voel aankomen, en als 
het dan eindelijk zover is, ben ik blij dat ik 
‘los’ mag. 

dingen die dan moeten gebeuren, of 
hang je nog enorm in je verhaallijn?  
In het begin van een verhaal lukt het me 
aardig om af en toe afstand te nemen, 
maar hoe verder in het verhaal, hoe 
moeilijker dat wordt. Dan ga ik met m’n 
personages naar bed, bij wijze van 
spreken, en sta er mee op. 

Miriam Bakker: Heb je een verhaal van 
tevoren in je hoofd of laat je je leiden 
door de personages?  
Een mix van die twee. In grote lijnen heb 
ik de plot wel voor ogen, en wat op 
papier, bijvoorbeeld enkele sleutelscènes, 
maar gaandeweg het verhaal gaan de 
personages wel steeds meer leven, 
krijgen ze echt hun eigen stem, en eigen 
mening. Daar laat ik me graag door 
verrassen, hoewel ik ze soms wel 
terugfluit. Ik blijf wel de baas over het 
verhaal. 

Amanda De Leeuw van Weenen: 'Weet 
je al wat je volgende boek gaat worden? 
En in welke hoek moeten we het zoeken, 
de gruwelijke hoek of meer de 
psychische? Of wordt het weer iets 
helemaal anders?'  
Ja, ik weet al wat het volgende boek gaat 
worden, en dat wordt zelfs de eerste van 
een nieuwe serie rondom een boeiende 
protagonist. Als alles gaat zoals ik hoop, 
tenminste. Het enige wat ik er op dit 
moment verder over kan en wil zeggen 
dat ik me er enorm op verheug om me 
daar komende zomer en winter - na de 
drukte rondom het verschijnen van Het 
kwaad in ons - helemaal in te gaan 
verliezen. 

Jenny Brands: Hebben je familieleden 
wel eens kritiek gehad op wat je had 
geschreven, en wat is je reactie dan? 
Nee, geen kritiek van familiezijde, dus 
daar kan ik - helaas? - niets spannends 
over vertellen. 

Beertje van Beers: U bent een van mijn 
favoriete auteurs wie is u favoriete 
auteur?  
Dank voor het compliment! Ik heb niet 
echt één favoriet, er is geloof ik ook niet 
een waarvan ik alles heb gelezen en het 
hangt van mijn stemming af wat ik wel of 
niet graag lees, maar van een aantal 
auteurs koop ik vrijwel ‘blind’ al hun 
nieuwe titels e/o heb ik aardig wat titels 
in de kast staan, als ik me dan beperk tot 
het thrillergenre zijn dat onder andere 
Stephen King, Michael Connelly, Elisabeth 
George, Ruth Rendell, Tomas Ross en 
Charles den Tex. 
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Heidi de Jonge: Schrijf je in rust of mag je 
graag muziek luisteren tijdens het 
schrijven? Luister je dan bij de heftige 
scenes ook een ander soort muziek? Of 
maakt dat geen verschil?  
Als er muziek in een boek zit, zoals Pink 
Floyd bij de Haider-serie, dan kun je ervan 
op aan dat ik tijdens het schrijven 
diezelfde muziek luister. Ik ben nu bezig 
met een manuscript waarin de 
protagonist veel naar Kate Bush luistert. 
Heerlijk. Maar ik kan me nog herinneren 
dat ik bij Hels verlangen naar Suicide 
Commando of zoiets moest luisteren 
omdat een van de personages daar fan 
van was. Ik vond het vreselijke rotherrie, 
maar het bracht me wel in de (duistere) 
sfeer die ik nodig had. 

Miriam Bakker: Wat zou je doen 
wanneer je wakker werd en alles 
mogelijk zou zijn?  
In feite is dat voor mij elke ochtend het 
geval. Het ligt aan mijzelf wat ik met de 
dag ga doen, met de week, het jaar dat 
voor me ligt. En je mag er dus genoeglijk 
vanuit gaan dat ik erg tevreden ben met 
mijn schrijversleven. 

Hester Horden: Als je aan het schrijven 
bent, en je moet stoppen, kun je jezelf 
dan makkelijk resetten naar jezelf en de 
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Marelle Boersma is auteur en schrijfdo-
cent. Ze heeft al ruim tien boeken geschre-
ven, waaronder de bestseller Vals Alarm 
(>100.000 verkocht) 
Ze heeft ruim dertig jaar aan onderwijser-
varing en weet hoe ze het beste in jou 
naar boven kan halen. 
Haar schrijfonderwijs is officieel geregi-
streerd bij het CRKBO (centrale registratie 
kort beroepsonderwijs) 

https://marelleboersma.nl/schrijfvakantie
-in-de-algarve/ 

 

VOLLEDIG VERZORGDE SCHRIJFCURSUS IN PORTUGAL 

Ben je al heel lang van plan om serieus 
aan de slag te gaan met jouw boek? Wil je 
heel graag schrijven, maar vind je er nau-
welijks tijd voor? Of loop je misschien 
tegen allerlei schrijfproblemen aan? 

Ga mee op schrijfvakantie in de Algarve; 
een paradijselijke landgoed in het rustige 
achterland van Zuid-Portugal. Op deze 
prachtige plek ga ik jou helpen om, door 
middel van diverse coachingssessies ge-
combineerd met de juiste trainingsmo-
menten, verder te komen met jouw boek. 
Wij verzorgen alles, je hoeft alleen maar 
te schrijven. 
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