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Roman De stilte van het water – een ontluisterende blik in de
schokkende wereld van mensenhandel
Het indrukwekkende en aangrijpende verhaal De stilte van het water is het schrijversdebuut van
Norman Jansen. In de roman beschrijft Norman het waargebeurde verhaal over een jonge moeder
uit Haïti die in handen valt van mensenhandelaren. Na de aardbeving in 2010 ontstaat bij Ladymia
de behoefte om te vluchten voor de armoede en de slechte toekomstperspectieven, een zoektocht
naar een beter leven. Een tocht waarin niet alleen haar leven op het spel staat, maar ook dat van
haar kinderen, haar zus en haar nichtje.
Norman Jansen is werkzaam vanuit de Koninklijke Marechaussee bij het Expertisecentrum
Mensenhandel en Mensensmokkel. Bij zijn vorige werkplek in het Caribisch gebied werd Norman
op het Britse Maagdeneiland Tortola geconfronteerd met een aantal opvarenden, waaronder
Ladymia, die uit het water zijn gehaald door de kustwacht. Hebben haar kinderen, haar zus en diens
dochter het overleefd? En waar zijn de verantwoordelijke daders? Ladymia doet haar verhaal…
Over De stilte van het water (ISBN: 9789492221933)
Waargebeurd en deels autobiografisch, wordt in deze roman het leven
beschreven van een jonge vrouw op zoek naar een veiliger en beter
bestaan voor zichzelf en haar gezin. Ongewild komt ze terecht in de
meedogenloze wereld van mensensmokkelaars. Angst en uitbuiting zijn
dagelijks aanwezig in haar leven.
Dan moet zij in een fractie van een seconde een onmogelijke keuze maken.
Een keuze met desastreuze gevolgen voor haarzelf en voor haar gezin. Zal
haar droom van een normaal leven zonder gevaar, angst en armoede ooit
werkelijkheid worden?
De roman De stilte van het water geeft een ontluisterende blik in de
wereld van de mensenhandel.
Over de auteur
Norman Jansen is werkzaam voor de Koninklijke Marechaussee, en is een expert op het gebied van
mensenhandel en mensensmokkel. Met zijn gezin heeft hij langere tijd in het Caribisch gebied
gewoond, waar hij vooral werkzaam is geweest binnen het domein justitie en opsporing. Inmiddels
is hij terug in Nederland en heeft hij zich toegelegd op het schrijven van fictie en non-fictie. Vooral
de ervaringen van het werken onder bijzondere en zware omstandigheden, maar ook het leven met
verschillende culturen in diverse landen, gebruikt hij als bron voor zijn boeken.
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