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Rinske Hillen ontving voor haar debuutroman
Houtrot de Debutantenprijs 2018. Haar tweede
boek Mannenmaal verschijnt volgend jaar. ‘Ik heb
omwegen nodig gehad.’

BOEKEN TIPS
Marjolijn de Cocq

1
REMCO & FRITZI
Op woensdag 5 september is in De Kleine
Komedie de presentatie van Een knipperend ogenblik – portret van Remco Campert van Mirjam van Hengel, verschenen bij
Camperts eigen uitgeverij De Bezige Bij.
Daarin komt ongetwijfeld ook Jagtlust aan
de orde, de buitenplaats waar zijn voormalige geliefde, de intrigerende Fritzi
Harmsen van Beek, resideerde – Annejet
van der Zijl schreef er het boek Jagtlust
over. Over Harmsen van Beek verschijnt,
eveneens bij De Bezige Bij, een biografie:
Hemelse mevrouw Frederike door Maaike
Meijer (november).

2
KLEIN GELUK
Alle werkdagen is Guus Luijters in Het
Parool te vinden met zijn column Klein
geluk, waarin hij schrijft over de stad van
toen en nu. Lezers reageren massaal met
eigen observaties en herinneringen. Na de
bundeling Klein Geluk Amsterdam (Nieuw
Amsterdam, 2016) volgt in november een
nieuwe selectie onder de titel Klein geluk –
In de stad. Luijters brengt daarin opnieuw
een liefdevolle kroniek van het dagelijkse
leven en een ode aan Amsterdam.

3
3 X BUWALDA
Eindelijk dan de nieuwe roman van Peter
Buwalda, acht jaar na zijn gelauwerde debuut Bonita Avenue. Op 25 september verschijnt Otmars zonen, het eerste deel van
een romancyclus over familiebanden, seksualiteit, ambitie, en ‘wat het betekent om
dit alles te ontberen’. Buwalda’s uitgeefschema vermeldt dat het tweede deel,
De jaknikker, op 25 september 2020 volgt.
De cyclus wordt afgesloten met Hysteria
siberiana, verschijningsdatum 25 september 2022.

Rinske Hillen:
‘Sommigen
kunnen al op hun
22ste een boek
schrijven, ik heb
er kennelijk 42
jaar op gebroed.’
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De zegen
van een instortend
grachtenpand
TEKST MARJOLIJN DE COCQ
FOTO TAMMY VAN NERUM
‘Sprankelende observaties die getuigen van authentiek
schrijfplezier’ – een van de kenschetsen uit het juryrapport van de Debutantenprijs over Houtrot. Ja, dat schrijfplezier kan Rinske Hillen (1975) bevestigen. “Ik heb het ervaren als prettige waanzin. Jezelf schrijver kunnen
noemen is twee keer leuk, maar daar doe je het niet voor.
Het gaat echt om het genoegen van het scheppen zelf. Het
min of meer verdwijnen in het verhaal. Ik heb me veel teruggetrokken – stilte kan zo ﬁjn zijn en altijd dient zich
dan weer iets aan, een stem, of een scène.”
Hillen, geboren in Rotterdam, studeerde ﬁlosoﬁe in
Cambridge en Amsterdam en rechten in Utrecht. Van
jongs af aan zag ze zichzelf voor zich als schrijfster. “Aan
een lege tafel aan het raam. Maar ik heb die omwegen nodig gehad. Ook om de moed te vinden: als je zó van verhalen houdt en zo veel ontzag hebt voor boeken als ik, is het
heel wat om zelf je verhalen te gaan vertellen. Sommigen
kunnen al op hun 22ste een boek schrijven, maar ik heb er
kennelijk 42 jaar op gebroed.”
Daarbij kwam: ze wilde kinderen. Die zijn nu 13, 11 en 8
jaar oud. “Na mijn studie ﬁlosoﬁe was ik in de journalistiek
beland. Eigenlijk wilde ik iets anders: boeken schrijven én
een groot gezin. Geen lekkere combinatie. Eerst het een,
dan het ander dacht ik, en dan maar heel oud worden.
Toen heb ik mijn schrijven gevoelsmatig een decennium
in de ijskast gezet.”

Wankel fundament
Zes jaar geleden besloot ze naar de Schrijversvakschool te
gaan. Daarin vond ze structuur, ze kon zeggen: ‘Jongens,
ik moet nu aan de slag want ik moet iets inleveren voor zaterdag.’ En zo schreef ze in één ruk aan wat haar debuut
zou worden. “Het waren aanvankelijk dertien hoofdstukken, elke week een nieuw hoofdstuk. Voor mijn kinderen
was het best pittig. Mijn oudste zei: vroeger hadden we een
moeder die luisterde. Ik hoorde niets meer. Het was als een
verliefdheid, ik was totaal bezeten.”
Houtrot speelt zich af in een monumentaal pand op de
Keizersgracht. Zes generaties lang familiebezit, de voorouders in de tuin begraven. De huidige bewoner, Bram
Wenksterman, heeft zich lang blind gehouden voor de vervallen staat van het erfgoed, palenpest en houtrot ondermijnen de fundering. Hoe wankel ook het fundament onder zijn bestaan is, blijkt in de drie dagen voorafgaand aan
zijn 55ste verjaardag als zijn dochter Amber thuis komt en
een familiegeheim aan het licht komt.
Het pand aan de Keizersgracht, bekend als het ‘huis met

‘Het is een bezopen
proces geweest,
het was als een luik
dat openging’

de gouden ketting’, bestond echt – het stortte in 1998 in en
is inmiddels herbouwd. In de achttiende eeuw was dit het
beroemdste spookhuis van Amsterdam; de weduwe van
de bij een brand in de schouwburg omgekomen directeurgeneraal Rauws (in Houtrot Wenkstermans betovergrootvader) zou er nadat ze zich had verhangen, hebben rond
gewaard. “Dat beeld van die tuin met graven kwam als in
een droom bij me op. Maar ik was ook gefascineerd hoe in
het verloop van generaties wat bij de ene niet wordt opgelost gaat drukken op de volgende. Hoe erﬂust erﬂast wordt
en de invloed van die oude patriarch van vier eeuwen geleden zich nog steeds doet gelden.”
Een episch verhaal wilde ze schrijven, a la Buddenbrooks
van Thomas Mann, over de opkomst en neergang van een
oud geslacht. “Zoals ze zeggen: ‘It takes three generations
to make a gentleman’ geldt dit misschien ook andersom: it
takes three generations to break a gentleman. Maar uiteindelijk speelt mijn roman zich in drie dagen af, de laatste
dagen van deze geschiedenis. Dat was een grote verrassing
in het schrijfproces. Ik ben ﬁlosoof, ik had gedacht dat ik
een gedegen, beschouwelijk, rustig werk zou schrijven.
Maar het kreeg een heel ander temperament.”
Ze dwong zichzelf in ‘dat huis’ te blijven als eenvoudige
kern met een eenheid van tijd, plaats en handeling. De gebeurtenissen worden beschreven vanuit verschillende
perspectieven, die van de onthechte Wenksterman, zijn
gulzige minnares Ella en zijn dolende dochter Amber.
“Dat is de verrassing van de scheppende kamer in jezelf
die iets anders doet dan je had verwacht. Dat huis met de
gouden ketting geeft precies die mooie, maﬀe verwevenheid van verbeelding en werkelijkheid weer.”
“Ik had al een huis bedacht dat steeds meer vervallen
raakte – en ik had het al gesitueerd aan de Keizersgracht
omdat ik dat de beste gracht vond als het gaat om het patriarchaat. Maar toen ik ging googelen kwam ik drie huizen
tegen die de afgelopen vijftien jaar zijn neergegaan. Dit
kwam voor mij als geroepen, met die vloek van die zelfmoord generaties eerder. En die gouden ketting was veelzeggend, dat monumentale erfgoed is als een gouden
keten: je zit eraan vast.”

Oprekken van conventies
Waar Houtrot een klassieke opbouw heeft, kiest ze een
vrijere vorm voor haar tweede boek, Mannenmaal, over
een driehoeksverhouding tussen een journaliste, een kunstenaar die blind wordt en een arts die pleit voor euthanasie bij baby’s. “Maar de boeken hebben ten diepste hetzelfde thema: vrijheid en het oprekken van conventies. In
Houtrot gaat het om het heilige huisje van familie, in Mannenmaal over het oprekken van de heiligheid van monogamie. En over de dood, de maakbaarheid van het leven.”
Ze heeft niet van haar debuut naar een blanco pagina
hoeven gaan: Mannenmaal schreef ze direct nadat ze de
eerste versie van haar debuut af had. “Het is een bezopen
proces geweest, het was als een luik dat openging. Ik dacht
na die dertien oorspronkelijke hoofdstukken van Houtrot:
laat ik even iets anders doen, en begon aan een kort verhaal. Toen gebeurde hetzelfde, al was het schrijven een ander proces. Houtrot heb ik van begin tot eind geschreven,
als een estafette. Bij de tweede ben ik in het midden begonnen en daaromheen rondjes gaan draaien. En toen stond
het ook. Uiteindelijk ben ik met twee zo goed als voltooide
boeken bij de uitgever gekomen.”
De debutant voorbij: door het succes van Houtrot en de
optredens die daaruit voortvloeien, komt ze nu niet aan
schrijven toe. “Als ik een praatje heb gehouden, kan ik niet
schrijven, dan ben ik twee dagen afgeleid. Dat is toch een
heel ander beroep, je moet je veel extraverter opstellen en
ik ben niet voor niets schrijfster geworden. Maar ik heb al
wel een idee voor een derde, het stuwt in me. Wat ik leuk
vind is iets te bedenken waarvan ik dan zelf denk: nou, dat
kan echt niet, dat is echt te gênant. En daar wil ik dan verder mee. Maar dan moet ik eerst weer mijn hele leven radicaal leegvegen.”
Rinske Hillen: Houtrot, Querido, €18,99, 256 blz.

