
   

David Baldacci 

 

David Baldacci, geboren in 1960 in Virginia. Had hij ooit 

kunnen bedenken dat hij 37 jaar later een boek (Absolute 

power) zou schrijven dat een instant bestseller zou worden, en 

bovendien verfilmd met Clint Eastwood als acteur én regisseur? 

Zeer waarschijnlijk luidt het antwoord 'nee'. En hij zou zeker 

niet hebben bedacht dat hij minstens 25 boeken zou gaan 

schrijven die stuk voor stuk nationale en internationale 

bestsellers zouden worden. Zijn verhalen worden gelezen in 45 

talen en verkocht in meer dan 80 landen. Wereldwijd zijn er 

ruim 110 miljoen boeken uitgegeven die zijn naam als schrijver 

dragen. Groot voorvechter van het bestrijden van 

ongeletterdheid en in voor innovatieve ideeën en producten – 

zoals het signeren van een E-book bijvoorbeeld. De reden 

waarom hij een uitgebreid bezoek bracht aan bol.com 

donderdag 11 april. En omdat 23 april zijn nieuwste en 26ste 

boek uitkomt: De aanslag (The hit). Voordat hij zijn naam 

vereeuwigde in digitale inkt, nam David alle tijd voor een 

interview. 

 

‘Ik schrijf nu zeker 20 jaar, en zeker niet direct succesvol. Ik 

begon met het schrijven van korte verhalen die in tijdschriften 

werden gepubliceerd. Ze ‘betaalden’ me met vijf 

bewijsexemplaren die naar mijn huis werden gestuurd. Helaas 

is papier weinig voedzaam, dus ik besloot rechten te gaan 

studeren. Tijdens mijn studie bleef ik in mijn vrije tijd altijd 

schrijven. Tegen de tijd dat mijn eerste boek werd gepubliceerd, 

had ik een goede baan als advocaat en was ik getrouwd met 

mijn vrouw. Ik was heel gelukkig met hoe mijn leven er uit zag, 

dus in die zin heeft het succes mij niet veranderd. We hebben 

nog steeds dezelfde vrienden, ik heb dezelfde vrouw. Ja, ok, we 

zijn wel verhuisd. Mijn dagen zijn typisch vanwege hun 

atypische verloop. Geen dag is hetzelfde. Ik heb een kantoor in 

de stad waar mensen mijn agenda en alle inkomende post en 

fanmail beheren. Als ik op kantoor ben, ben ik niet altijd aan 

het schrijven. Als ik werk, dan schrijf ik meteen heel veel. Er 

zijn schrijvers die zichzelf opleggen om 5.000 woorden per dag 

te schrijven. Dan maak ik er grap over: ‘Oh, en dan stop je na 

die 5.000 woorden om te gaan sporten, terwijl je juist in een 

goede flow zit? En wat als alles slecht is? Dan moet je de 

volgende dag weer opnieuw beginnen.’ Ik schrijf zolang het 

goed gaat, soms schrijf ik drie, vier dagen niet, dan denk ik na 

over het boek. Het is zonde van je tijd om naar een leeg vel te 

staren. Mijn advies: ga onder de douche staan. Niets laat de 

gedachten beter vloeien dan water dat langs mijn hoofd 

stroomt. Ik heb de beste ideeën gekregen onder de douche. En 

ik ben lekker schoon!’  

 



   

Serieuze antwoorden wisselt David graag af met relativerende 

grapjes. Hij moet al een zillion keer zijn geïnterviewd, maar uit 

niets blijkt dat hij verveeld raakt door een vraag die hij 

waarschijnlijk al talloze keren heeft horen stellen. Hij zit, met 

zijn handen gevouwen op zijn schoot, soms in de lucht om een 

uitspraak kracht bij te zetten. Asblond haar, netjes gekamd, 

rustige blik, een gezicht waar de jaren al wat tekening op 

hebben aangebracht. Sympathiek en professioneel op het juiste 

moment. Hij zou inderdaad, zoals weleens is opgemerkt, een 

onbekende zoon van de Kennedy’s kunnen zijn. 

 

‘Benader elk schrijfproject met angst. Dat is misschien wel de 

belangrijkste tip die ik heb gekregen. Geloof het niet als ze 

zeggen dat je fantastisch bent, geloof het niet als iemand je zegt 

dat het waardeloos is wat je hebt geschreven. Geloof in je eigen 

kracht. Mijn grootste angst is dat op een dag iedereen wakker 

wordt en zich realiseert dat ik geen idee heb waar ik mee bezig 

ben. Dat ik door de mand val. Ik heb namelijk geen vast 

stramien, ik wil elke keer weer iets anders doen. Anders is het 

een kwestie van de namen veranderen, bij wijze van spreken. 

Mijn schrijven is in de loop van de tijd wel wat veranderd, ik 

wilde efficiënter schrijven. Abraham Lincoln schreef tijdens de 

Civil War een brief aan iedere moeder die een zoon verloor aan 

het front. Zo schreef hij ook een brief aan een moeder die vijf 

zonen moest begraven. In de openingsbrief schrijft hij: “De 

reden dat ik deze brief moet schrijven, spijt mij zeer. Als ik meer 

tijd zou hebben om te schrijven, zou hij veel korter zijn 

geweest.” Wat ik wil zeggen is, je kunt schrijven, schrijven en 

nog meer schrijven, maar het echte meesterwerk komt wanneer 

je dat ene perfecte woord hebt gevonden om iets te zeggen in 

plaats van die eerste tien woorden die je gebruikte om datgene 

te beschrijven. Je moet een verhaal zo sharp and lean maken als 

mogelijk, like a knife. Al het overbodige moet je wegsnijden. 

Jouw verhaal moet de lezer in tweeën snijden, hem achterlaten 

met een gevoel dat hij niet weet wat hem is overkomen. 

Hopelijk ben ik in de loop der jaren sharper and leaner 

geworden. Het schrijven van filmscripts helpt daarbij: je hebt 

een zeer beperkte ruimte om je verhaal te vertellen. Dat dwingt 

je om goed na te denken over hoe je iets formuleert. Film 

maken is zo duur dat elke scène minstens twee functies moet 

hebben. Door die begrenzingen leer je creatief en bovendien 

zuinig met woorden omgaan.  

 Scripts schrijven vind ik geweldig, het enige lastige is 

dat je met zoveel mensen en meningen te maken hebt. De 

regisseur, de acteurs… iedereen heeft er iets over te zeggen. Als 

ik aan een boek werk, ben ik als het ware de koning. Ik bepaal 

en ik hoef met niemand rekening te houden. Mijn vrouw leest 

altijd als eerste de eerste versie van mijn boek. Zij is, net als 

mijn moeder en mijn zus, een sterke, onafhankelijke vrouw 



   

wiens advies en opmerkingen ik altijd zeer serieus neem. Ik wil 

dat ze me vertelt wat er niet goed is aan het boek, wat niet 

lekker loopt. Ze leest twee, drie boeken per week, ze heeft een 

goed oog voor wat werkt. Ik vraag haar ook niet het probleem 

op te lossen, maar het te signaleren.’ 

 

Kan hij de kritiek van zijn vrouw goed verdragen? Hij drinkt 

veel, zo zegt hij, om de discussies te verdragen. I really do. Hij 

houdt er van zijn gesprekspartner op het verkeerde been te 

zetten. Zijn neef produceert wijn in Californië, dus het zou 

kunnen … iets genetisch misschien… Nee, David respecteert 

haar beschouwingen, en ze hebben een gezamenlijk doel: een 

zo goed mogelijk boek maken. Dat zijn vrouw zo intensief 

meeleest is overigens niet de reden dat zijn boeken altijd goed 

aflopen; er vindt simpelweg al genoeg ellende plaats in zijn 

boek, lang niet ieder personage haalt de laatste bladzijde.  

Om geld in te zamelen voor liefdadigheidsinstellingen 

worden er weleens een paar personages op veilingen verloot. 

Baldacci verbindt de naam van de hoogste bieder aan een 

bepaald personage in een nieuw boek waar hij op dat moment 

aan werkt. Met een grijns vertelt hij dat vooraf wel op papier 

wordt gezet dat de betreffende persoon er geen probleem mee 

heeft dat zijn personage een buitengewoon vervelend, naar, 

pedofiel iemand is die een evenzo vervelende dood zal sterven. 

Nog nooit heeft iemand bezwaar gemaakt.   

Behalve naar zijn vrouw luistert David goed naar zijn 

Britse en Amerikaanse redacteuren, al gaan hun opmerkingen 

vaak weer over de verschillen in taalgebruik: lift in plaats van 

elevator, cell phone in plaats van mobile phone. Het woord pike 

zorgde voor de nodige verwarring bij een Japanse redacteur, die 

na vijf keer lezen maar niet begreep waarom een boek over een 

vis moest gaan. David doelde op een soort touw, a sort of rope. 

Het Engels is nog niet zo makkelijk. Terug naar de kritiek en 

zijn lezers. David heeft twee kinderen van 17 en 20. Ze groeien 

op met de naam Baldacci, een naam die vrij zeldzaam is en dus 

opvalt. 

 

‘Toen mijn kinderen nog klein waren en ze werden gevraagd 

naar wat ik deed, was hun antwoord steevast “Our dad signs 

books.” Tijdens een signeersessie in een boekhandel begon 

mijn zoon plotseling rond te rennen en te roepen: “My dad will 

sign ANY book, if you pay him two dollars!” De oudste, onze 

dochter, studeert nu. Onze zoon van 17 komt er wat langzamer 

achteraan. Zoals bekend zijn jongens meestal wat langzamer 

dan meisjes, maar hij is nu ook aan het onderzoeken wat hij wil 

gaan studeren. Toen onze dochter net ging studeren, wilde ze 

niet dat iedereen wist dat ik haar vader ben. Maar ze kon niet 

verhelpen dat in boekwinkels vaak boeken met mijn naam 

lagen. Als mensen vroegen of ze misschien familie was van 



   

David Baldacci, zei ze: Nee, mijn vader heet Skip. Dat had ze 

me niet verteld en toen ik haar een keer bezocht op de campus 

was ik dus nogal verbaasd toen iedereen me plotseling met Skip 

aansprak en ze me vroegen of ik niet liever die andere Baldacci 

was geweest!  

Of ik ze zou aanraden om schrijver te worden? Ik zou ze 

willen adviseren vooral te doen waar hun hart naar uit gaat. 

Als dat schrijven is, goed. Maar schrijven kan erg frustrerend 

zijn, mensen sabelen je neer, het kan pijn doen. Als je het echt 

wilt, deert dat allemaal niet. Dan is het schrijven zo belangrijk 

voor je dat je hoe dan ook doorgaat. Of je nu gelezen wordt of 

niet. Naarmate de tijd verstrijkt, laat je afwijzingen en 

vervelende recensies makkelijker van je af glijden, maar je 

moet een olifantshuid ontwikkelen. Overigens, opmerkingen als 

“We zouden je boek graag willen uitgeven , maar helaas geven 

we alleen goede boeken uit” blijven gruwelijk. Als je hier echt 

niet tegen kunt, als het voelt als een kogel door je hart, dan 

moet je misschien maar bedenken dat het leven te kort is voor 

deze narigheid. Als je onvermurwbaar bent, dan wapen je jezelf 

met een onzichtbaar schild en laat je je niet ontmoedigen, dan 

doet het even pijn en ga je weer door. Ik heb ook veel 

afwijzingen gehad op korte verhalen, boeken, scripts… Er is 

een man, hij was ook op de première van Absolute Power 

(verfilming van Baldacci’s debuut) en hij zei tegen me zich 

kennelijk in mij had vergist. Ik sloeg hem neer en … nee hoor, 

maar ik zei hem eerlijk dat hij misschien toen wel gelijk had, en 

dat wat ik hem heb laten lezen ook nog niet goed genoeg was, 

maar dat ik beter ben geworden. Net als elke andere kunstvorm 

is schrijven ook iets dat je niet zomaar leert. Je bent je hele 

leven bezig met het perfectioneren van jouw stijl. Maar als mijn 

kinderen willen schrijven, dat echt zouden willen, dan moedig 

ik ze alleen maar aan. Dat zou ik doen bij elke keuze die ze 

maken.’ 

 

Als kind krijgt David van zijn moeder een schrift. Hij praat 

zoveel, heeft zovele verhalen die hij haar vertelt, dat het haar 

een goed idee lijkt als David alles in het schrift gaat 

opschrijven. Hij is zo blij, geeft haar duizend kusjes en bedankt 

haar uit de grond van zijn hart. Later, als hij het volgeschreven 

schrift aan haar laat zien, zegt ze hem dat het vooral bedoeld 

was geweest om hem zijn mond te laten houden. En dat werkte. 

David heeft de oude schriften nog steeds. Hij bewaart ze op zijn 

kantoor en bladert er soms nog wel eens in. Altijd is hij al 

gefascineerd geweest door wat mensen beweegt. Een biografie 

over één persoon ligt voorlopig nog niet in het verschiet. Hij is 

vooral geboeid door hoe mensen met elkaar communiceren; het 

liefst zit hij achterin een zaal om interacties te observeren. Er is 

niets moeilijker dan dialogen schrijven. Dat wordt vaak 

onderschat. Maar nu over De aanslag. De hoofdreden waarom 



   

David Baldacci in Nederland is. 

 

‘De aanslag is het tweede boek waarin Will Robie de hoofdrol 

speelt. In dit boek krijgt hij als opdracht een ex-collega, Jessica 

Reel, op te sporen en uit te schakelen. Ze is zo mogelijk nog 

gevaarlijker dan Will Robie en heeft een paar mensen 

omgebracht van de organisatie waar Will voor werkt, en zij in 

het verleden dus ook. Robie is een moordenaar die een 

moordenaar moet doden. Hij traceert haar, maar hij is verward 

… waarom heeft ze die mensen vermoord, wat zijn haar 

motieven? Hij komt er uiteindelijk achter dat niets is wat het 

lijkt en hij besluit haar niet neer te schieten op het moment dat 

hij de mogelijkheid heeft. In het eerste boek over Will Robie 

komt er een jong meisje in zijn leven. Ik vond het interessant om 

te kijken wat voor invloed zij zou kunnen hebben op een 

ogenschijnlijk koelbloedige huurmoordenaar. Het ligt niet in 

onze aard om een ander persoon koud te maken, daar is een 

trigger voor nodig. Huurmoordenaars worden getraind om hun 

emoties uit te schakelen. Ze moeten door. Het zijn machines. Ze 

worden gecreëerd. Robie ook. Hij vraagt zich nooit af waarom 

hij iemand moet omleggen.’ 

 

En dan ontmoet hij de pure onschuld, in de vorm van Julie 

Getty. David denkt dat hij zelf alleen in staat zou zijn iemand te 

doden op het moment dat zijn gezin of hijzelf in gevaar is, 

wanneer het een kwestie van leven en dood is. Hij zegt het zo 

kalm, alsof hij het over golfen heeft. Hij schuift niet naar het 

puntje van zijn stoel, maar vervolgt zijn verhaal. David heeft 

een hekel aan verhalen waarin een seriemoordenaar, tja, 

gewoon maar een seriemoordenaar is, simpelweg gek is. Wat 

zijn zijn motieven, wat is er gebeurd in zijn jeugd?  

David heeft zelf regelmatig bezoeken gebracht aan 

gevangenissen en met FBI-profilers gesproken om inzicht te 

krijgen in achtergronden en beweegredenen van serial killers. 

Bij de meeste speelt een traumatische jeugd mee, mishandeling, 

maar bij mensen als bijvoorbeeld Ted Bundy blijkt er werkelijk 

een defect in de hersenen te zijn waardoor hij heeft gedaan wat 

hij heeft gedaan. Niet dat het een excuus is, maar hij had 

eigenlijk geen invloed op zijn gedrag. (Bundy’s werkwijze was 

even uniek als brutaal: hij benaderde zijn slachtoffers vaak in 

het openbaar en vroeg ze om hulp. Eenmaal bij zijn auto 

werden ze bewusteloos geslagen, geboeid en meegenomen. 

Bundy vermoordde zijn slachtoffers meestal op een vooraf 

gekozen afgelegen plek en veel slachtoffers werden 

teruggevonden met ernstig schedelletsel. Ook vertoonden 

slachtoffers sporen van verwurging en verkrachting. Vlak voor 

zijn terechtstelling bekende hij meer dan 20 moorden, maar de 

schattingen lopen op tot meer dan 100 vrouwen die hij om het 

leven zou hebben gebracht. Hij werd door zijn advocate 



   

omschreven als 'puur kwaadaardig'. – Wikipedia)  

Er komen ook minder kwaadaardige mensen in De 

aanslag voor, zoals The Blue Man. Gelijk aan Billy, de 

personificatie van bol.com. 

 

‘Zijn echte naam is Roger Water. Ik wilde ook iets met niveaus 

doen en bedacht toen kleuren om een rang aan te geven. Net 

zoals het Pentagon bijvoorbeeld is verdeeld in ringen. De plek 

waar je buiten kunt lunchen noemen ze met veel humor Ground 

Zero. The Blue Man is meer een grapje van en voor mezelf. Het 

heeft ook te maken met het feit dat ik liever people driven in 

plaats van plot driven boeken schrijf. Een personage beklijft 

uiteindelijk beter dan het einde van een boek. Als lezer 

identificeer je je met een personage, of je krijgt er een hekel 

aan. Er gebeurt meer mee dan met het plot. Niet dat een goed 

plot niet belangrijk is, dat is onontbeerlijk, maar de mensen in 

het boek spelen voor mij de hoofdrol. Als je zelf terugdenkt aan 

jouw favoriete boeken, herinner je je meestal de hoofdpersoon. 

To kill a mockingbird is bijvoorbeeld een van mijn meest 

geliefde boeken, Jean Louise “Scout” Finch is wie ik me dan 

direct herinner. Bij Hannibal Lector denk je direct aan 

Clarice…  

 

De hoofdpersoon uit zijn eigen boeken die hem het meest 

aanstaat is Oliver Stone uit de Camel Club-serie. Ze zijn 

vrienden, gaan samen wel eens wat drinken. David praat met 

hem en Oliver praat terug. Maar het wordt minder, de medicatie 

slaat aan. Voor sommige dingen wordt David misschien wel te 

oud, zoals hij Will Robie in De aanslag laat verzuchten over 

zijn werk als huurmoordenaar. Niet voor het schrijven, maar 

misschien wel voor het veldonderzoek, zoals de zware 

trainingen met het leger waarbij hij uit een toren moest 

springen waarbij de lijnen van zijn parachute zijn oor bijna 

afsneden. Maar niet voor het schrijven. 

 

Kijk hier voor meer informatie over het boek De aanslag. 

 

 

Janneke Siebelink 

Redacteur Boeken 

  

Redactie Silvie van der Zee 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bol.com/nl/p/de-aanslag/9200000010047284/

