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rij Uitzicht, luidt de titel 
van het boek waarmee 
Anya Niewierra in 2013 
haar entree maakt. De 
debuutroman – een 

echte pageturner – wordt door colle-
ga-auteurs de hemel in geprezen. Het 
verhaal draait om Tess Clement, die 
na het overlijden van haar moeder de 
vlucht neemt naar Zuid-Frankrijk om 
met zichzelf in het reine te komen. In 
Mosset, een klein dorpje in de Pyre-
neeën, stuit ze op een groot mysterie.

Knap geschreven
Niewierra slaakt een zucht als het 
boek ter sprake komt. Vrij uitzicht 
mag dan knap geschreven zijn; vol-
gens haarzelf was het slechts een 
vingeroefening voor haar alom ge-
prezen tweede boek - Het Dossier 
(2017).
Schrijven is voor Anya Niewierra 
(Kerkrade 1964) een middel om te 
ontsnappen aan de drukte. ,,Ik ge-
bruik mijn creativiteit om los te komen 
van het tempo waarin we tegenwoor-
dig leven”, vertelt ze aan een tafeltje 
in Pure, het restaurant van Thermae 
2000. ,,Ik schrijf en ik schilder. Crea-
tiviteit betekent voor mij vreugde, re-
flectie, educatie.”

Onbedorven
Thermae 2000 ligt misschien wel op 
de mooiste plek van Nederland, stelt 
ze. ,,Kijk eens naar die kleuren, de zon, 
de planten, de begroeiing. Vroeger 
was ik hier vaste klant. 
Dat zou ik nog wel willen, maar door 
mijn werk kan ik hier niet onbekom-
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Anya Niewierra, directeur van 
Visit Zuid-Limburg laat zich graag verwennen in 

de inspirerende omgeving van Thermae 2000. 
Vaak zoekt ze ontspanning ook gewoon thuis, met 

de telefoon uit. Of verder weg, in Zuid-Frankrijk, 
waar ze de rust vindt om te schrijven.

merd in mijn badpak rondlopen. 
Gelukkig heb ik tegenwoordig thuis 
een sauna.”
Zelf woont ze op een stille plek in 
datzelfde heuvelland. ,,Ver weg van 
alle materiële dingen, maar toch 
zo dicht mogelijk bij mijn werk. Als 
mensen mij vragen wat mijn vak is, 
zeg ik: ik verkoop vrije tijd. Als ik me 
niet van tijd tot tijd zou terugtrekken, 
zou ik 24 uur per dag geconfronteerd 
worden met dingen die mijn werk 
raken.”

Onbereikbaar
‘Afschakelen’ betekent in het geval 
van Anya Niewierra dan ook bijna 
letterlijk ‘even onbereikbaar’ zijn. ,,De 
samenleving is heel materialistisch, 
vol en druk. Als ik klaar ben met mijn 
werk zet ik mijn telefoon uit. Elke och-
tend ga ik hardlopen. Om mijn hoofd 
leeg te maken, maar ook om inspiratie 
op te doen. Rust en stilte zijn in de 
24-uurseconomie een onderschatte 
waarde. Mensen vinden dat ze ook in 
de avonduren en weekeinden actief 
moeten zijn. Maar waarom moet dat 
eigenlijk en van wie?”
Het streven naar rust in haar privétijd 
komt ook voor uit zelfbescherming. 
,,In mijn werk heb ik te maken met 
maatschappelijke druk. Mensen staan 
snel klaar met een oordeel. Welke 
beslissing je ook neemt, je doet het 
nooit voor iedereen goed. Afstand 
nemen helpt dan soms.”

Natuurschoon
Op vakantie gaat Anya  nauwelijks. 
Wel reist ze regelmatig voor haar werk 

of om research te doen voor haar 
boeken. Én ze gaat vijf tot zes keer per 
jaar naar haar huisje in Zuid-Frankrijk. 
We komen al bijna 20 jaar in de Pyre-
neeën, het meest ongerepte deel van 
Frankrijk. Het is er ruw en wild, maar 
in zekere zin ook lieflijk, met eindeloos 
natuurschoon.”

Aanvankelijk had ze een huisje in 
Mosset, waar haar eerste boek zich 
afspeelt. ,,Na het verschijnen van 
Vrij uitzicht zijn heel wat mensen in 
Mosset gaan kijken. De laatste tijd is 
dat wat minder, maar laatste appte 
een van de bewoners me: ‘Er loopt 
hier weer eentje met je boek’.” 

Haar huidige Franse woning staat 
in Estoher, een dorpje dat met 150 
inwoners ongeveer de helft zo klein is 
als Mosset. ,,We hebben het kunnen 
kopen voor een prijs waarvoor je in 
Nederland bij wijze van spreken nog 
geen bankstel hebt.”   

Derde thriller
In januari 2020 verschijnt haar der-
de thriller, Het Bloemenmeisje. Ook 
dit verhaal speelt zich af in de Pyre-
neeën, dit keer in een gehucht met 
de fictieve naam Bernice. ,,Deze elf-
jeswereld  bestaat echt maar ik heb 
gekozen voor een andere naam, om 
dit kleine paradijs te beschermen. Ik 
was er voor het eerst in 2004, op de 
dag dat ik veertig werd. Wat me on-
middellijk opviel was de Lord of the 
Rings-achtige sfeer. Een perfecte 
plek voor een spannend verhaal. En 
bovendien een plek om helemaal tot 
rust te komen.” 
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