
Inge Ipenburg (61) is vooral bekend als Martine 
Hafkamp uit Goede Tijden, Slechte Tijden, maar 
die rol begon voor haar alweer bijna een half le-
ven geleden. Binnenkort brengt de schrijvende 
actrice een boek uit. Twee zelfs: Moordenaars-
storm en De Mannen Vallen, twee thrillers die 
haar Siciliaanse kronieken vormen. ‘Bekend 
zijn stelt geen reet voor, het is vooral ontzettend 
veel gedoe. Het is herkenning, geen erkenning.’
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inspiratie is bij mij nooit een excuus. Gewoon 
zitten en je focussen, dan maak je gebruik van je 
vakmanschap. Soms kom je er de volgende dag 
achter dat het inderdaad allemaal geleuter is en 
je de helft kunt weggooien, maar er zijn altijd 
kleine dingen die wel lukken. Ik vind het heel 
belangrijk dat de spannende verhalen die ik 
schrijf plotmatig goed in elkaar zitten. Met de 
simpele schurk die slechte dingen doet en dom-
me meisjes die toevallig op het verkeerde 
moment op de verkeerde plek zijn, heb ik niet 
zoveel. Ik laat me tijdens het schrijfproces graag 
verrassen. Zo wist ik dat het eerste boek moest 
eindigen met een dode man onderaan de kathe-
draal, maar kwam ik er gaandeweg achter dat 
hij te belangrijk was voor het verhaal. Hij heeft 
het dus alsnog overleefd.’

Het eerste te verschijnen boek, Moorde-
naarsstorm, in een notendop:
‘Het plot heeft te maken met je verleden dat je 
altijd maar met je mee torst, omdat je de publie-
ke opinie lastig kunt bespelen wanneer 

Je brengt twee boeken in één 
keer uit. Toe maar.

‘Het schrijven heeft dan ook drie jaar lang mijn 
leven beheerst. Elk jaar ben ik twee of drie keer 
op Sicilië geweest, ik schreef van ’s morgens 
vroeg tot het eind van de middag. Ik dwong 
mezelf om elke dag aan de slag te gaan. Soms is 
dat letterlijk het aanwenden van je zintuigen 
om het op gang te helpen, maar een gebrek aan 
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‘Ik heb me vaak 
een overbodig 
mens gevoeld’



‘Er zijn periodes geweest 
dat ik aan zelfmoord heb 
gedacht. Mijn keuze was: 
nooit zolang mijn ouders 
nog leven, dat kan ik ze 
niet aandoen’
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ONTMOET 
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Waar? In Soho 
House Amsterdam. 
Wat is dat? Een plek 
die in 1995 (in Lon-
den) werd opgericht 
voor mensen werk-
zaam in de creatieve 
sector. 
Verder nog wat? 
Inge schreef hier-
voor ook al twee 
boeken. In 2014 
verscheen haar 
debuut Het Gerecht 
en in 2015 kwam 
Schitterend Ongeluk 
uit. Ook maakte 
ze in 2016 voor 
Storytel Original de 
audioserie Als An-
deren Slapen. In april 
verschijnt Moorde-
naarsstorm, in juni 
De Mannen Vallen.
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deze al gevormd is. Dat kan zeer bepalend zijn 
voor je verdere leven. Wil Heerema is een poli-
tie-inspecteur die zijn verplichte vrije dagen 
doorbrengt in een Siciliaans dorp. In een opwel-
ling geboekt omdat er niets anders te beleven 
valt dan wijn drinken op een terras en het de 
absolute vakantiehel is voor kinderen, bejaarden 
en feestende idioten. Wat hem betreft de hemel 
op aarde. Maar Wil heeft weinig talent voor 
vakantie vieren. En dat komt goed uit als er een 
dood meisje op het strand gevonden wordt. Hij 
kan direct weer aan het werk. Ik ken de plek 
goed omdat ik er deels het boek geschreven heb; 
er spreekt daar bijna niemand Engels, maar 
gelukkig deed de lerares waarvan ik een huisje 
huurde dat wel. Ze vertelde me dat haar dorpje 
de enige plek op Sicilië is waar de maffia nooit 
haar intrede heeft gedaan, omdat dit altijd werd 
tegengehouden door twee invloedrijke families. 
Ik heb daarop bedacht dat het voor de lokale 
bevolking wel handig is om via die familie van 
alles te ritselen om zo de lamlendige bureaucra-
tie een beetje te omzeilen. Je fantasie loslaten op 
feiten is namelijk het leukste dat er is. Op de 
plek waar de inspecteur verblijft, leidt toevalli-
gerwijs ook een andere Nederlandse al jaren een 
teruggetrokken bestaan. Gevlucht, nadat een 
politicus in haar huis zelfmoord pleegde; men 
dacht dat zij er iets mee te maken had en ze 
moest noodgedwongen ergens anders een nieuw 
leven opbouwen. Ze raakt er bevriend met een 
klusjesman die in Nederland een aanklacht 
wegens pedofilie aan zijn broek heeft hangen. 
Op een dag worden beiden ontdekt op een foto 
in De Telegraaf en duikt de stichting Bescherm 
Onze Kinderen er direct bovenop. Ook vinden 
locals een dood Nederlands meisje op het strand. 
Een oud lokaal spreekwoord – in het boek dan, 
want ik heb het verzonnen – luidt: “Als de siroc-
co waait in juni, dan steelt hij een vrouw.” Wan-
neer de stofwolken zijn opgetrokken, blijkt dat 
inderdaad zo te zijn.’

En daar gaat boek twee, De Mannen Val-
len, verder?
‘Dat start met het levenloze lichaam van een 
man op het plein voor de Dom. Is hij gespron-
gen, gevallen, geduwd? En wat doet de kleine 
jongen met zijn grote bange ogen helemaal 
alleen in het appartement daarboven? En waar 
is de eerder genoemde klusjesman? De ogen-
schijnlijke harmonie in het dorp wordt hier-
mee wreed verstoord en de enorme toestroom 
aan vluchtelingen op het eiland lijkt dit kleine 
dorpje bewust over te slaan. Maar waarom 
eigenlijk?’

Was het de butler met de kandelaar?
‘Dat ga ik niet verklappen, maar ik probeer je 
wel voortdurend op het verkeerde been te zet-
ten. Ik heb me ook hierbij weer laten inspireren 
door mijn omgeving. Zo begon ik elke schrijf-
dag om 06.45 uur met een rondje sporten op het 
strand, waar ik steeds dezelfde man tegen-
kwam. Hij had echt zo’n stemgeluid zoals Italia-
nen kunnen hebben: laag, korrelig, alsof hij 
rechtstreeks uit de rotsen was gehakt. Ook had 
hij een joekel van een neus. Ik besloot hem te 
gebruiken in mijn verhaal en noemde hem Il 
Labbro, oftewel: de lip. De ongekroonde koning 
van het dorp. De neus was nog beter geweest, 
maar er is al een crimineel die zo heet. Na elkaar 
een paar keer vriendelijk gegroet te hebben, 
nodigde hij me uit voor een drankje, maar dat 
ging echt niet – ik laat hem in het boek de vrese-
lijkste dingen doen en denken, hoe zouden we 
dan ooit samen een espressootje kunnen drin-
ken? Steeds wanneer ik hem op de boulevard 
zag, dook ik snel een zijstraatje in.’ 

Die man zal wel gebaald hebben. Hoe 
staat het eigenlijk met de liefde?
‘Ik heb verschillende vriendjes en hele fijne 
relaties gehad. Er zaten ook bijzondere 
afspraakjes tussen. In de horeca leerde ik eens 
een Zweed kennen die me trakteerde op een 
etentje in de Oesterbar en direct alle tafeltjes 
om ons heen ook maar had afgehuurd. Lekker 
rustig. Later bleek hij te handelen in diamanten 
en drugs. Ook ontmoette ik eens een jongen in 
Zandvoort met wie ik een avond ging stappen in 
Haarlem. Daar kreeg hij het in een café aan de 
stok met een groep studentjes die hem de hele 
avond racistische leuzen toewierpen omdat hij 
donker was. Het ging van kwaad tot erger, tot 
hij uiteindelijk maar een mes tevoorschijn 
toverde en woedend riep: “Is dit wat jullie wil-

len? Dit is wat jullie van me verwachten, toch?” 
Hij was helemaal over z’n toeren, maar het liep 
gelukkig met een sisser af. Ik schrok enorm van 
het feit dat mensen elkaar soms op grond van 
wat dan ook in categorieën indelen en daarom 
bij voorbaat een hekel aan elkaar hebben of 
bang voor elkaar zijn.’

Heb je jezelf ooit een buitenstaander 
gevoeld?
‘Ik heb me mijn hele leven een buitenstaander 
gevoeld. Als kind was dat niet vervelend. Ik was 
heel vaak erg ziek, veel thuis daardoor, maar 
vond dat heerlijk. Weken in bed, koortsig of 
niet, ik had genoeg aan mijn eigen fantasie en 
gedachtes. Ik had wel vriendinnetjes, maar we 
verhuisden vaak en ik vond het prima. Nieuwe 
omgeving, nieuwe vriendinnetjes. Vanaf mijn 
twaalfde woonden we in Amsterdam-Noord en 
werd het leven vergelijkbaar met dat van ande-
ren, al lag ik qua scholing wel weer ver voor. 
Wederom een uitzondering waar ik me prima 
bij voelde. Ik ben altijd eigenzinnig geweest en 
ging al snel alleen op vakantie. Je suf neuken in 
Benidorm, zoals vriendinnen deden, leek me 
niets. Ik huurde liever een caravannetje op 
Zuid-Corsica. Ik had vriendjes, was regelmatig 
verliefd, maar maakte het ook altijd weer uit als 
het klaar was. Uitgaan deed ik in m’n uppie en 
dat was oké tot aan mijn academietijd. Daar 
maakte ik een gruwelijke seksuele ervaring mee 
die me diep raakte en blijkbaar langer nawerkte 
dan ik ooit had kunnen bedenken. De essentie 
van het misbruik, dat seksueel was, is dat ik ver-
liefd werd en dat daar door de persoon in kwes-
tie vervolgens vreselijk misbruik van is 
gemaakt. Het is moeilijk in woorden te vatten, 
maar misbruik blijft misbruik. Ik heb vervol-
gens een groot deel van mijn leven geprobeerd 
zo te zijn als anderen, maar dat lukte niet echt. 
Ik heb mezelf altijd de schuld gegeven van 
tegenslagen. Had ik maar niet zo vreemd moe-
ten zijn en me meer moeten aanpassen.’

Hoe ver ging die zelfbeschuldiging?
‘Er zijn periodes geweest dat ik serieus over zelf-
moord heb nagedacht, omdat ik mezelf een vol-
ledig overbodig mens vond. Mijn keuze was uit-
eindelijk echter altijd: nooit zolang mijn ouders 
nog leven. Dat kan ik ze niet aandoen. Ik her-
kende pas hoe een staat van ongeluk veel van 
mijn leven bepaalde toen het verdwenen was. 
Dat ik me overbodig voelde, heeft ook met mijn 
beroep te maken. Als acteur ben je erg afhanke-

lijk. De periodes zonder audities of screentests, 
en het tegelijkertijd mislopen van eigen initia-
tieven, is gruwelijk frustrerend. Maar ik heb het 
altijd mijn eigen schuld gevonden. Het kwam 
doordat ik er niet in slaagde te zijn zoals de 
anderen. Nu schrijf ik, ben nooit meer echt 
afhankelijk, heb die nare seksuele ervaring kun-
nen loskoppelen van mijn fijne relaties met 
mannen en ben ik met terugwerkende kracht 
trots geworden op het rare kind dat ik was.’

Hoe verliep de groeiende bekendheid 
tijdens die zoektocht naar jezelf?
‘Ik kwam in de meest opmerkelijke situaties 
terecht. In de tram werd mijn naam eens omge-
roepen en begonnen passagiers spontaan de 
tune van GTST te zingen. Op Koninginnedag gin-
gen mensen met elkaar op de vuist als ik ze geen 
aandacht gaf. Op de dag waarop twee broeders 
mijn overleden vader thuis kwamen ophalen, 
vroeg een van hen nog net geen handtekening 
aan me... en dan vooral omdat zijn collega hem 
daarvoor behoedde. Op Zanzibar bekeek ik op 
een oud, vervallen gebouw de zonsondergang. 
Toeristen maakten echter geen foto’s van de 
zon, maar van mij. Redelijk bizar en gelukkig 
ging mijn reisgenoot op dat soort momenten 
steevast voor me staan om het beeld te blokke-
ren.’

Hoe ging je daarmee om?
‘Ik schuilde op feestjes altijd maar een beetje bij 
de voetballers, omdat ze min of meer in hetzelf-
de schuitje zaten. Er gaat tegenwoordig zoveel 
geld om in het voetbal, en die jongens wor-
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Inge Ipenburg 
alias Martine 

Hafkamp in 1991.
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is herkenning. Geen erkenning. Daardoor weet 
ik nu dat het echt geen reet voorstelt en het 
vooral ontzettend veel gedoe is.’

Mensen willen simpelweg hun helden 
ontmoeten, lijkt me?
‘Fans zijn vaak direct en eisen van alles, colle-
ga’s juist het tegenovergestelde. Niet lang voor 
GTST bezocht ik de Actors Studio in New York, 
waar je als bezoeker sessies mocht bijwonen 
zolang je je er maar niet mee bemoeide. Er hing 

den al heel vroeg opgepikt. Ik had dan nog de 
mazzel al 32 jaar oud te zijn toen ik doorbrak 
als Martine Hafkamp, maar als je zestien bent, 
iedereen je ineens te gek vindt en mensen een 
kleur krijgen wanneer ze je zien, dan kan het 
ook bijna niet anders dan dat je op een gegeven 
moment echt gaat geloven dat je bijzonder bent. 
Ik ben blij dat ik nooit in die val ben getrapt. Ik 
werkte al jaren als actrice, was niet veranderd, 
wel beter geworden en interessanter... de bui-
tenwereld reageerde alleen anders. Het was en 

die dag een soort rare onrust omdat de grote 
baas zou langskomen. Op een gegeven moment 
stapte er een klein mannetje binnen met een 
petje en zonnebril op, z’n hand in het verband 
en druk om zich heen kijkend. Pas toen hij zijn 
bril afzette, dacht ik: fuck, dat is Paul Newman! 
Toen hij vervolgens naast me kwam staan, werd 
ik stiknerveus en durfde ik niets te zeggen. Na 
af loop tijdens het roken van een sigaretje bui-
ten ook niet, overigens. Hij stond op twee meter 
afstand, maar niemand durfde het woord tot 
hem te richten. Later, na mijn GTST-ervaring, 
besefte ik: goh, dat is het dus. Dit werk geeft je 
best een eenzaam bestaan. Ook ik heb het 
namelijk meegemaakt dat ik in de pauze van 
een theatervoorstelling een kopje koffie bestel-
de en iedereen in een kringetje om me heen 
stond te kijken hoe ik dat opdronk. Mensen vin-
den het blijkbaar eng om je aan te spreken.’

Je bent de zestig reeds gepasseerd. Tijd 
om af te bouwen?
‘Ik ben echt de laatste die dat zal doen. Ik ben 
bewust kinderloos en vrijgezel, en de conse-
quentie van die manier van leven is dat het gros 
van mijn vrienden jonger is. Ik ken mensen 
waarvan de kinderen net de deur uit zijn en zij 
denken inderdaad aan afbouwen, terwijl ik juist 
denk: mijn mooiste tijd moet nog komen. Op 
het moment dat ze kinderen kregen en daarmee 
de volgende generatie werden, zijn ze in hun 
belangstelling naar buiten toe vaak stil blijven 
staan. Ik niet. Als de nieuwe Arctic Monkeys uit-
komt, ben ik een paar weken van tevoren al ner-
veus. Ik heb geen talent voor nostalgie en ben er 
inmiddels al zo’n twintig jaar achter dat ik echt 
een leuker mens ben als ik geen relatie heb. Wat 
wil ik, wat wil de ander, dat is iets waar ik altijd 
een beetje in moet zoeken. Ik ben gewoon het 
gelukkigst zonder, en blij met mijn groep vrien-
den die elk een ander deel van mij bestrijken. 
Wat ik wel merk is dat, zodra je de 45 gepas-
seerd bent, de primaire belangstelling en seksu-
ele aantrekkingskracht die je als vrouw op een 
man hebt, wel verdwijnt. Dat is maf, maar ook 
iets dat ik neem zoals het is.’

Zijn je ouders trots op hun dochter?
‘Mijn moeder zeker, en mijn vader bij leven ook. 
Hij overleed in 1999 tijdens de opnames voor de 
dramaserie Westenwind. Een dag voor zijn dood 
stond ik nog voor de camera, net als twee dagen 
erna. Dat had alles te maken met het feit dat 
zijn overlijdensdag van tevoren al bekend was 
en hij zijn lichaam ter beschikking had gesteld 
van de wetenschap. Er was daardoor dus ook 
geen rouwdienst of crematie. Het ging allemaal 

heel snel. Mijn vader had kanker en koos voor 
euthanasie. Hij had met zijn ziekte misschien 
nog wel een half jaar zonder extreem grote pro-
blemen verder kunnen leven, maar hij besloot 
al snel dat het wel mooi geweest was. Hij is altijd 
een vrij actieve man geweest en wilde de aftake-
ling niet afwachten. Ik vond dat heel heftig en 
heb hem ook gevraagd: “Papa, kun je niet een 
klein beetje pijn hebben, zodat je wat langer bij 
ons bent?” Uiteindelijk respecteerde ik zijn keu-
ze wel en was het mooi om te zien hoe hij en 
mijn moeder in die laatste fase dichter tot 
elkaar kwamen. Daarentegen kwam ik juist wat 
meer van hem af te staan, terwijl het tussen ons 
toch altijd wel dikke mik was. Ook in het ver-
driet daarna kwam ik een beetje buiten het 
gezin te staan. Rouw is een heel ingewikkeld 
proces dat kan verbinden, maar de boel ook uit 
elkaar kan slaan. Mijn troost was dat je dit hoort 
mee te maken, je hoort als kind je ouders te ver-
liezen. Iedereen maakt dat mee, als het goed is. 
Andersom is helemaal niet goed. Mijn vader had 
een zeer onafhankelijke geest en was altijd veel 
zelfstandiger dan mijn moeder, maar na zijn 
dood gebeurde er iets wonderbaarlijks; mijn 
moeder bloeide helemaal op en staat nu op haar 
86ste volop in het leven met vriendinnen en een 
mobieltje. Blijkbaar waren ze in hun, overigens 
fantastische, huwelijk dus toch in een soort rol-
verdeling verzeild geraakt.’

Hoe was je eerste werkdag na zijn dood?
‘In de eerste scène die ik na het overlijden moest 
opnemen, moest mijn karakter huilen en haar 
atelier kort en klein slaan vanwege de dood van 
haar dochter. Op mijn verzoek hebben we dat 
toen wat ingebonden, omdat ik dat op dat 
moment echt niet aan kon. In de anderhalf jaar 
die volgden, is het geleidelijk aan helemaal mis-
gegaan. Onverwerkt verdriet. Ik parkeerde mijn 
privéverdriet om mijn rol goed te kunnen spe-
len. Weg, was het enige wat ik op een gegeven 
moment nog wilde. Weg van alles, weg van 
Nederland. Ik werd depressief, sliep slecht, 
kreeg hartklachten en liep rond met een ontzet-
tend kort lontje. Mijn plan was om drie maan-
den in Londen te gaan wonen, voorstellingen 
zien en even loskomen van alles. Ik ben er uit-
eindelijk anderhalf jaar gebleven. Het mooiste 
cadeau aan mezelf. Ik heb er de basis voor de 
rest van mijn leven gevonden.’   ✖

‘Zodra je de 45 gepasseerd bent, 
verdwijnt de seksuele aantrek-
kingskracht die je als vrouw op 
een man hebt’

GROOT INTERVIEW INGE  IPENBURG


