
Schrijfster Rinske Hillen is in haar eigen hoofd behoorlijk radicaal
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Behoorlijk
radicaal in
eigen hoofd
Het midden houden is niet aan schrijver Rinske Hillen besteed. „Mijn hele leven ben ik

al gefascineerd door mensen. Ik luister niet alleen naar wat er gezegd wordt, maar ook

naar wat er onder de woorden schuilgaat. Veel gesprekken vinden plaats in het

middengebied, dat vind ik minder boeiend. Ik wil de thema’s in mijn verhalen

overstijgen. Of ik duik in de onderstroom om te ontdekken wat er echt aan de hand is.

Wat is de vraag achter de vraag, wat zijn de drijfveren achter deze uitgesproken

mening. In het dagelijks leven verstoppen we onszelf, laten we het achterste van onze

tong niet zien. In mijn romans kan ik meer blootleggen.”
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bij. „Ik beschouw het als mijn werk
leegte te creëren. Een leeg bureau, een
lege dag, een wandeling in de natuur,
niet teveel nadenken. Zo maak ik
ruimte om het verhaal uit zichzelf te
laten ontstaan. Ik kan totaal in de ban
van een onderwerp raken. Als ik meer
van een onderwerp wil weten, blijf ik
graven. Elk boek, elk bericht, kortom
alles wat over het thema op mijn pad
komt, lees ik dan. Ik noem dat thema-
tische fascinatie.”
„Zo was er voordat ik Mannenmaal
schreef een gedachte die me maar niet
losliet: Stel dat je ergens heel erg in
gelooft en je wil niet voor een boter-
ham met tevredenheid gaan maar
voor veel meer dan dat. Waar loop je
dan tegenaan?”

Ultieme vrijheid

In Mannenmaal strijdt een arts voor
euthanasie bij ongeneeslijk zieke,
ernstig lijdende baby’s. Zijn vrouw
Eva ontmoet haar ex, de schilder Ben
Roovers. Eva verlangt naar vrije liefde
met beide mannen. De kunstenaar
zoekt de ultieme vrijheid in zijn
kunst. Alle drie zijn ze op zoek naar
een groots en meeslepend leven. 
„Zelf ben ik van nature een roman-
tisch mens. Al lukt dat me makkelij-
ker in boeken en fictie dan in de con-
crete realiteit. Mensen kunnen diep
bij mij binnenkomen, in het dagelijks
leven zoek ik eerder rust, in mijn
kunst ben ik vrijer. Ik denk dat ik om
met mijn gevoeligheid om te kunnen
gaan al jong mijn eigen wereld heb
gecreëerd. Ik voelde me soms onbe-

grepen. Het is een zoektocht geweest
om te komen waar ik wilde en moest
zijn. Niet alleen maar pijnlijk, hoor.
Er zijn en waren genoeg mooie din-
gen in mijn leven.”

Zintuigen

„Als kind begreep ik niet goed waar-
om mensen zo zwaar hadden en zo
moeilijk deden. Waarom kon het
leven niet gewoon leuk zijn? ’Er moet
toch een manier zijn die ervoor zorgt
dat je anders gaat kijken’, dacht ik,
’waardoor je ontdekt dat er toch geluk
in jezelf zit’. Ik vond mijn troost in de
literatuur, ontdekte schrijvers als
Milan Kundera en werd bevestigd in
mijn gedachte dat geluk ook afhangt
van de manier waarop je naar de we-
reld kijkt. Zie je nou wel, leerde ik
toen, er is veel meer mogelijk. Vanuit
zo’n gedachte ontstond de fascinatie.
Ander voorbeeld. Op een gegeven
moment dacht ik na over onze klas-
sieke vijf zintuigen: zicht, reuk,
smaak, gehoor en tast. ’Is dat nu echt
alles’, wilde ik vervolgens weten. Zo
kwam ik op het spoor van paranorma-
le verschijnselen, waarover ik vervol-
gens alles stuk las. Misschien is er een
werkelijkheid achter de werkelijk-
heid, dat vond ik interessant.”
Na de vraag hoe of waardoor zo’n
fascinatie naar de achtergrond ver-
dwijnt, blijft het even stil. „Dat ge-
beurt gewoon.” Na een nieuwe korte
stilte: „Ik heb het vermogen om me
ergens compleet in te verliezen en kan
iets enorm te bewonderen. Zo heb ik
een periode gekend, dat was na mijn

studie filosofie, waarin ik veel las over
oosterse wijsbegeerte. Toen vond ik
dat heel interessant maar ook dat ging
weer voorbij.”
Een nieuwe vraag: die seriële fascinatie
voor een thema, speelt dat ook in
vriendschappen? „Ik heb een paar hele
trouwe vrienden. Stuk voor stuk men-
sen die anders zijn dan ik. Ik denk dat
ik zo in mijn verbeelding kan zitten,
dat het heel prettig is om vrienden om
me heen te hebben die op hun manier
de wereld om zich heen durven te
duiden. Daarnaast - toevallig heb ik
daar laatst lang met mijn man over
gesproken - ken ik intense periodes
met mensen. Alsof je samen met 180
kilometer per uur over de snelweg
rijdt. Achteraf, als die rit gereden is,
kun je pas duiden wat die verbonden-
heid is geweest.”
Het is bij haar alles of niets. „Grijs is
niet mijn kleur. Ik kan wel genuan-
ceerd denken, maar ik wil me niet
aanpassen omdat dit van me wordt
verwacht. Daar ben ik te gepassioneerd
voor. Daarom schrijf ik zo graag.”

Pijnlijk

Ze is niet zwaarmoedig, geeft ze aan.
„Ik ben vrolijk van aard. Maar wat is
het heerlijk om karaktertrekken die
ver bij mij vandaan liggen toch te
kunnen ervaren. Ik zit me gewoon te
verkneukelen op dat nieuwe boek. Zo
van: dit wordt pijnlijk, dit wordt erg
en hoe heerlijk is dat om te beleven. Ik
vind het spannend en leuk om donke-
re dingen te bedenken.”
„Ik zei net al dat ik mezelf moet af-
remmen. Zo’n thema moet eerst verder
indalen. Daarom moet ik nog niet aan
dat boek beginnen. Bovendien wil ik
ook weer even de wereld in om nieuwe
dingen tot me te nemen. Als ik schrijf
luister ik vooral naar mijn eigen ver-
haal. Ik bedenk niets, ik laat het ont-
staan.”
Ze was voor het schrijverschap be-
stemd. Dat heeft ze altijd zo gevoeld.
„Ik had al jong een beeld van een lege
kamer met een raam waarin ik vol
overgave zou zitten werken. Dat is tot
mijn grote dankbaarheid werkelijk-
heid geworden.”

Filosofie

Toch koos ze aanvankelijk voor een
studie rechten. „Toen ik afstudeerde
was ik begin twintig en wist ik zeker
dat de advocatuur niets voor me was.
Ik ging als griffier bij de strafrecht-
bank werken om daarnaast een nieuwe
studie te volgen. Ik was als kind al
geïnteresseerd in filosofie.”
Wijsbegeerte geven haar romans extra
kleur, lees je in de recensies. Uit ’Man-
nenmaal’: ’Er kwam een gevoel dat hij
vroeger in zijn studententijd had
gehad, in de periode dat hij, alleen op
zijn kamer, Marcus Aurelius vereerde.
(...) De filosoof die overdag veldslagen
leidde en ’s nachts zijn geweten suste,
zichzelf toesprak. Het was niet de

opmerkelijke filosofie van de man,
eigenlijk een losse uitvoering van de
stoïcijnen, die hij bewonderde, maar
de combinatie van keizer en filosoof,
wereldleider en kluizenaar. De man
nam overdag zijn verantwoordelijk-
heden, maar ’s nachts beschouwde hij
zichzelf in de eerste plaats als filosoof,
keerde hij terug naar zichzelf. Is dat
niet het hoogste, de combinatie?’
„Ik ben blij dat ik uiteindelijk toch
nog filosofie ben gaan studeren. Als
kind dacht ik: ’Als ik die studie doe,
gaan mensen me heel gek vinden.
Dan kan niemand me meer volgen.
Een redenatie van een jong brein.
Toen ik de studie eenmaal deed, voel-
de dat als thuiskomen. Ik gaf mijn
verwondering vrij spel. Maar toen ik
de kans kreeg om te promoveren
realiseerde ik me dat ik niet verder
wilde. Opeens had ik meer dan ge-
noeg gezien van het universitaire
wereldje. Allemaal moeten ze een
plasje over het werk van een ander
doen. ’We zitten hier alleen maar
wedstrijdjes te doen. Iedereen wil
laten zien dat hij de slimste is’ dacht
ik. ’Maar ik wil mensen raken, harten
openbreken en dat ga ik op die ma-
nier niet bereiken’. Ik wilde schrij-
ven.”
„Ik hoor vaak terug dat je in mijn
boeken proeft dat ik filosofie heb
gestudeerd. Dat gaat onbewust en
vindt op een natuurlijke manier zijn
weg in het verhaal. Elke beschouwing
moet in de dramatische lijn van het
verhaal passen en mag geen stukje
van mijn omgevallen boekenkast zijn.

Het gaat niet om mij maar om mijn
personages. Als lezer houd ik ook niet
van boeken waarin de auteur zichzelf
voor het verhaal plaatst.”
Voordat in 2017 haar (bejubelde) de-
buutroman ’Houtrot’ verscheen, werk-
te ze als journalist voor verschillende
media. Ook schilderde ze met woorden
portretten van mensen die jong stier-
ven. „Bij toeval belandde ik in een
circuit van jonge ouders die op sterven
lagen en die hun jonge kinderen nooit
meer zouden spreken. Het was mooi
werk om - dwars door de pijn van het
lijden - hun levensverhaal, hun waar-
des goed op papier te krijgen voor de
kinderen.”

Toewijding

Nu is er die absolute toewijding voor
het schrijverschap. „De ruimte die ik
daarvoor nodig heb, is er nu. Dat heeft
tijd gekost. Aanvankelijk heb ik me
intensief op de kinderen toegelegd. Op
mijn 28e was ik voor het eerst zwan-
ger. Ik wist dat ik een schrijver was. Ik
zocht naar voorbeelden van vrouwen
die schrijver- en moederschap combi-
neerden maar vond er niet veel. Toen
dacht ik: ik wil het beide dus dat bete-
kent dat ik sowieso heel oud moet
worden. De eerste tien jaar heb ik me
intensief op onze drie kinderen ge-
richt. Een rijkdom. Het heeft me veel
inzichten geschonken. Toen ik klaar
was voor mijn rol als schrijver, knalde
’Houtrot’ er ook uit en kon ik aan
mezelf de belofte doen dat ik voor de
rest van mijn leven toegewijd zal zijn
aan de literaire kunst.”

A
l jong zocht Rinske Hillen
haar toevlucht in verbeelding.
Dan kon ze zich terugtrekken
in boeken of in haar eigen

hoofd. „Een schatkamer vol gedach-
ten.” 
„Als schrijver kan ik behoorlijk radi-
caal zijn en heb ik de behoefte om
pijnlijke zaken in mijn verhalen juist
bloot te leggen. In tegenstelling tot
wat we in het dagelijks leven doen,
daar neigen we juist naar afdekken en
de schone schijn ophouden. ’Hoe gaat
het?’ ’Goed hoor.’ Om te voldoen waar-
aan je denkt te moeten voldoen. Een
vraag die me bezighoudt in mijn werk
is kunnen mensen in vrijheid zichzelf
zijn? Op allerlei manieren experimen-
teer ik daarmee. Mijn kunst is mijn
laboratorium.”
In haar debuut Houtrot ging het om
het vermogen om je te bevrijden van
zware familiebanden, in haar nieuwe
roman Mannenmaal om hoe vrij we
kunnen zijn in liefde en dood, een
leven zonder conventies en compro-
missen. Best interessant voor een au-
teur die al jaren samen is met haar
partner, vanwege het moederschap de
ontembare drang om te schrijven
lange tijd beteugelde en totaal geen
behoefte heeft om telkens ’los te gaan’. 
„Ik heb rust en ruimte nodig. Ik ben
zo gevoelig voor indrukken. Als ie-
mand om 10 uur in de ochtend bij me
aanbelt, kan ik daarna eigenlijk niet
meer lekker werken.”
Als je eigen hoofd zo vol zit, heb je
leegte nodig. Het hoofd van Rinske
Hillen zit vol, al kan er altijd nog meer

’Ik heb het
vermogen
om me
ergens
compleet in
te verliezen
en kan iets
enorm
bewonderen’

’Ik had al
jong een
beeld van
een lege
kamer met
een raam
waarin ik
vol overgave
zou werken’
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Rinske Hillen (1975) is schrijver. Dat
was ze innerlijk altijd al, maar ze
begon niet meteen literaire romans
te publiceren. Eerst studeerde ze
rechten in Utrecht en Cambridge,
daarna filosofie in Amsterdam. 
Met haar man, die ze als begin
twintiger had leren kennen in
Cambridge, heeft ze een dochter
die nu 16 is en twee zoons van 14 en
11 jaar oud. Het gezin woont in
Haarlem.
In 2017 debuteerde Rinske Hillen
met Houtrot. Voor deze familiero-
man, die is geïnspireerd op de
waargebeurde geschiedenis van
twee grachtenpanden in Amster-
dam, spelen schuld, verraad en
loyaliteit een rol. Met het boek
won ze de ANV Debutantenprijs en
werd ze genomineerd voor de
Belgische debutantenprijs De Bron-
zen Uil. Houtrot werd ook in het
Duits lovend ontvangen. 
Nu is haar tweede roman verkrijg-
baar: Mannenmaal. 

rinskehillen.nl

Rinske Hillen in het kort


