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Interview

Wat lezen
Nederlandse
thrillerschrijfsters?

Schiffmacher. Wat het thriller-genre betreft, de absolute koning
is voor mij Michael Connelly wiens boeken ik verslind. Dat geldt
ook voor het werk van Patricia Cornwell, Karin Slaughter en
'good old' Agatha Christie. Haar 'Death on the Nile' ben ik aan
het herlezen. En ik bewonder het werk van Saskia Noort.’

Door Rory Ceulen

Het spannende boek is al jaren aan een opmars
bezig. Nederland kent enige tientallen succesvolle
thrillerauteurs. Ter gelegenheid van de maand
van het spannende boek vroegen we negen
thrillerschrijfsters naar hun literaire voorkeuren
en waar zij de inspiratie voor hun werk vinden.

Q1 Patricia Snel: ‘Tijdens mijn studie Italiaans moest
ik tot vervelens toe zoveel Italiaanse schrijvers en
dichters lezen, dat hun beeldend taalgebruik mij zeker
heeft beïnvloed’
Q2 Simone van der Vlugt: ‘Ik ben niet door een
bepaalde auteur beïnvloed, het is een optelsom’
Q3 Heleen van Royen: ‘Er valt veel te stelen uit het
dagelijks leven als je goed naar mensen luistert’
1.Wat zijn uw voorkeuren als het om literatuur en
thrillers gaat?
Patricia Snel: ‘Van Nederlandse auteurs lees ik graag
Grunberg (alles), Annejet van der Zijl (Sonny Boy), Oek
de Jong (Hokwerda's kind) en Reve. Maar non-fictie
boeken als Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien
Cornelisse en Lelystad van Joris van Casteren mag ik
ook graag lezen.

Van de buitenlandse auteurs zijn favoriet Michel
Houellebecq (alles), Niccolo Ammaniti; ‘Ik ben niet
bang’ (is trouwens een spannend boek), en Kathryn
Stockett (‘Keukenmeidenroman’).
Wat me bijvoorbeeld aanspreekt in een boek als Sonny
Boy is dat het op ware feiten berust en er research is
gepleegd. Als lezer steek je er wat van op. En wat me
in al deze verhalen aanspreekt zijn de psychologische
spanningsbogen, zonder moord en doodslag. De
beklemming. Deze elementen pas ik graag in mijn
eigen werk toe.’
Judith Visser: ‘Ik lees voornamelijk Engelstalige
thrillers, en mijn favoriete schrijvers zijn R.J. Ellory,
Jeffrey Archer, Barbara Erskine en Natsuo Kirino.
Natsuo Kirino is eigenlijk de enige auteur die ik in
vertaalde vorm lees, omdat haar oorspronkelijke
boeken in het Japans verschijnen. Verder mijd ik
vertalingen liever, het is zoveel mooier om het
oorspronlijke werk en woordkeus van een schrijver
te lezen. En de Engelse taal ligt mij beter dan
Nederlands.’

Judith Visser

Simone van der Vlugt: ‘Ik lees van alles, maar ik heb
op dit moment een hele rij boeken die ik nog moet
lezen in de kast staan. Ik lees alles waar ik van op
de hoogte wil zijn, maar ook veel buitenlands werk
interesseert mij.’
Lieneke Dijkzeul: ‘Sinds ik ze zelf schrijf, lees ik
minder thrillers dan vroeger. Dat klinkt misschien
vreemd, maar het is verklaarbaar uit het feit dat ik me
niet wil laten beïnvloeden. Niet door opbouw of stijl,
en al helemaal niet door thema. Vergeet niet: over elk
onderwerp is al eens geschreven, en alles wat je kunt
doen, is te proberen een thema te benaderen vanuit
je eigen invalshoek. Dus “beperk” ik me tegenwoordig
voornamelijk tot wat literatuur wordt genoemd,
en daaronder vallen voor mij ook boeken met een
filosofische inslag. Op dit moment lees ik Alain de
Botton, en ik beleef daar enorm veel plezier aan.’

Patricia Snel

Carla de Jong: ‘Van mijn dertiende tot mijn veertigste heb ik
vooral Nederlandse en Amerikaanse literatuur en enorm veel
thrillers gelezen. Nu ik zelf spannende boeken schrijf, lees ik
heel gericht en veel minder. Enerzijds omdat ik er minder
tijd voor heb, anderzijds ook wel omdat ik op een andere
manier lees nu ik zelf schrijf. Ik ben meer aan het analyseren
wat de auteur doet, welk effect beoogd wordt en of dat ook
bereikt wordt. Ik ben meer technisch gaan lezen zou je kunnen
zeggen. Als ik zelf volop aan het schrijven ben, vind ik dat soms
lastig, omdat het me teveel beinvloedt. Dat probeer ik dus te
voorkomen.’

Simone Kortsmit: ‘Er zijn een aantal schrijvers
van wie ik blindelings een boek koop. Mijn laatste
ontdekking is Niccolò Ammaniti. Deze Italiaanse
auteur weet zijn personages levensecht neer te zetten.

inkt!

Daarnaast hou ik van de boeken van Tim Krabbé. Het Gouden
Ei vind ik nog steeds een van de spannendste thrillers ooit
geschreven. Ook Milan Kundera en Leon de Winter lees ik erg
graag. Van de thrillerschrijvers vind ik Arnaldur Indridason
geweldig. Zijn thrillers zijn niet alleen spannend maar hij weet je
ook echt te raken. Natuurlijk lees ik ook graag vrouwenthrillers.
Nicci French staat wat mij betreft nog steeds aan de top. Verder
zijn Camilla Läckberg, Karin Slaughter en -van Nederlandse
bodem- Esther Verhoef toch wel mijn favorieten.’
Griselda Molemans: ‘Op mijn tafel ligt een behoorlijk
eclectische keuze: Dave Eggers, Nikolai Lilin, Alfred Birney
en Marion Bloem naast de tatoeage-encyclopedie van Henk

Xenia Kasper: ‘Ik lees eigenlijk een beetje van alles, afhankelijk
van hoe ik me voel. Graag thrillers, die van Peter James, Camilla
Läckberg, Jussi Adler-Olsen en Saskia Noort bijvoorbeeld maar
ook historische romans zoals die van Noah Gordon. Op het
moment lees ik een Duitse roman van Moritz Rinke: Der Mann,
der durch das Jahrhundert fiel.’
Heleen van Royen: ‘Qua literatuur lees ik graag het werk
van cynische mannen, zoals Arnon Grunberg, Herman Koch
en Michel Houellebecq. Recentelijk bleef de dikke pil Vrijheid
van Jonathan Franzen me zolang bij dat ik nu zijn eerdere
roman, De correcties, heb aangeschaft. Ben benieuwd! Een
keukenmeidenroman van Kathryn Stockett vond ik erg mooi, net
als Het tragische lot van de familie Meijer van Charles Lewinksy.
Thrillers lees ik niet of nauwelijks, behalve Saskia Noort, omdat
ik haar ken en haar ontwikkeling als schrijver met plezier volg.’

Patricia Snel: ‘Tijdens mijn studie
Italiaans moest ik tot vervelens
toe zoveel Italiaanse schrijvers en
dichters lezen, dat hun beeldend
taalgebruik mij zeker heeft
beïnvloed’
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Patricia Snel: ‘Tijdens mijn studie Italiaans moest
ik tot vervelens toe zoveel Italiaanse schrijvers en
dichters lezen, dat hun beeldend taalgebruik mij zeker
heeft beïnvloed. Ook de dialogen van Grunberg, net
als zijn heldere korte zinnen, inspireren mij. Geen
woord is overbodig. Zijn observaties en scherpe humor
vind ik heerlijk.’
Foto: Merlijn Doomernik
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2.Is uw werk beïnvloed of geïnspireerd door een
bepaalde auteur, en zo ja: door welke?

voor het persoonlijk leven van de politiemannen die
hun hoofdpersonages zijn. Daarnaast heb ik bijna alles
gelezen van Ruth Rendell en haar alter ego Barbara
Vine, maar ook van John Harvey en Donna Leon.
Ze schrijven allemaal op totaal verschillende wijze,
en toch denk ik bij elk van hen: zo moet het! Wat
meteen betekent dat ik me niet door hen moet laten
beïnvloeden, maar wel inspireren.’
Simone Kortsmit: ‘Ik lees ontzettend veel en ik denk
dat je als auteur elke keer weer bij leert. Maar ik kan
niet echt een specifieke schrijver noemen waardoor
ik ben geïnspireerd. Wel is het zo dat Emile en ik in
onze thrillers zoveel mogelijk een eigen stijl proberen
te creëren. We houden allebei erg van beschrijvend
schrijven. Niet te veel emoties ook daadwerkelijk
benoemen. En alles wat overbodig is, komt er niet in.
Je zult in onze boeken geen uitvoerige achtergronden
tegenkomen. We willen dat de lezer doorleest. In

Simone van der Vlugt: ‘Niet door een bepaalde
auteur en ook niet door een bepaald boek. Ik heb
er even over nagedacht en ik dacht:”Ja, je wordt
natuurlijk je hele leven beïnvloed door alles wat
je leest en het zou wel erg veel eer zijn als dat één
bepaalde auteur of één bepaald boek zou zijn.” Ik kan
hem in ieder geval niet noemen, het is een optelsom.’
Lieneke Dijkzeul: ‘Grote bewondering heb ik voor
bijvoorbeeld auteurs als Sjöwall&Wahlöö, die een heel
nieuw soort policiers hebben geschreven, met veel oog

respectievelijk rechercheur Harry Bosch - voluit: Hieronymus
Bosch! - en advocaat Mickey Haller spelen zich af in Los
Angeles en zijn daarom zeer herkenbaar voor me. Wat me sterk
inspireert, is Connelly's gave om actuele thema's in zijn boeken
te behandelen zoals in het recente 'De Vijfde Getuige'. En het
feit dat hij een fantastische filmdeal met een Hollywoodstudio
heeft gesloten. Ik moet hem toch maar eens in Florida gaan
opzoeken.’
Carla de Jong: ‘Ik hou van krachtige verhalen en ronde
personages. Elisabeth George en Ruth Rendell zijn mijn favoriete
schrijfsters uit het genre. Daarnaast inspireren romanschrijvers
zoals Ann Tyler, Jonathan Franzen, Philip Roth, Iain McEwan, en
John Updike me. Als de personages me langer bij blijven en iets
van hun pijn me geraakt heeft, voegt een boek voor mij echt iets
toe.’

appartementencomplex waar ik woon en booming Azie bieden
genoeg stof voor een volgend boek.’
Judith Visser: ‘Mijn thema's zijn vaak uit het leven gegrepen:
prostitutie, pesten, eetstoornissen, gijzeling, rouwverwerking,
hondengevechten. Het zijn allemaal dingen die actueel en
meestal ook maatschappelijk zijn. Maar dat doe ik niet bewust,
meestal zijn het gewoon onderwerpen die mij persoonlijk raken
en waar ik me in wil verdiepen of andere mensen over wil doen
nadenken.
Ik denk van tevoren niet bewust na over welk thema ik dit keer
eens zal gaan kiezen, zodra iets in mijn hoofd ontstaat en het
idee spreekt me aan ga ik ermee aan de slag. Als het een verhaal
blijkt waarin ik me als schrijver kan verliezen, waar ik echt in
kan opgaan, dan ga ik ermee door. Dan weet ik dat het goed zit.
En dat kan met hele uiteenlopende thema's zijn.’

Xenia Kasper: ‘Ik bewonder J.K Rowling omdat ze een heel
eigen wereld verzonnen heeft, dat lijkt me heel moeilijk.
Natuurlijk neem ik altijd iets mee uit de boeken die ik lees en
die mij goed bevallen, maar echt beïnvloeden zou ik het niet
noemen. Als het mij ooit zou lukken om een boek te schrijven
als die van Jussi Adler-Olsen dan ben ik tevreden. Mijn volgende
thriller wil ik niet meer in de ik-vorm schrijven, ook omdat ik
dan ook zonder dialoog de gevoelens van andere personages
beter kan beschrijven. Dat zie ik bij veel auteurs. Ik vind de
uitdaging leuk om steeds mijn grenzen een stuk verder te leggen
en gelukkig heb ik een uitgever die mij alle ruimte hiervoor geeft
en me ondersteunt.’

Simone van der Vlugt
Judith Visser: ‘Auteurs als R.J. Ellory kan ik eindeloos
bewonderen, ik vind zijn stijl onevenaarbaar, maar er
is bij mij altijd een duidelijke grens tussen wat ik voor
mijn ontspanning lees en wat ik zelf schrijf. De boeken
die ik lees kunnen me inspireren om het beste uit
mezelf te halen, en dat is een heerlijke stimulans, maar
ze beinvloeden het verhaal of de onderwerpen verder
niet.’

Simone van der Vlugt: ‘Ik ben
niet door een bepaalde auteur
beïnvloed, het is een optelsom’

Lieneke Dijkzeul
een soort sneltrein terecht komt en zich constant
afvraagt: hoe gaat dit verder? Het afgelopen jaar zijn
Emile en ik allebei erge fan geworden van Arnaldur
Indridason. In onze nieuwe thriller, die in mei 2012
verschijnt, proberen we voor de eerste keer bij de lezer
een beklemmende emotie op te wekken zoals ook
Indridason dat zo goed kan. We zijn momenteel druk
aan het schrijven en ik hoop dat we daarin slagen.’
Griselda Molemans: ‘Ik mocht willen dat ik het
talent van Michael Connelly bezat. Zijn boeken met

inkt!

Heleen van Royen: ‘Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik heb mijn
eigen stijl, ongetwijfeld is die beïnvloed door alles wat ik lees, zie
en hoor, maar uiteindelijk is het mijn geluid. Het moet niet lijken
op een andere auteur, het moet uniek zijn, op zichzelf staan,
hopelijk doet dat het ook.’
3.Waar haalt u de thema’s voor uw werk vandaan?
Patricia Snel: ‘De thema's haal ik uit het alledaagse leven,
uit de maatschappij. Zaken die me verwonderen of opvallen.
Mijn levensstijl en nieuwsgierigheid (naar wat mensen
beweegt, waarom ze dingen doen die ze doen) helpen me
daarbij. Op dit moment woon en werk ik in Singapore.
Spraakmakende verhalen van expat vrouwen, taxichauffeurs, het

Simone Kortsmit
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Heleen van Royen: ‘De thema's vloeien voort uit mijn eigen
obsessies en fascinaties.
Romans geven me de vrijheid om die obsessies uit te leven en te
onderzoeken. Ik houd ook altijd mijn oren en ogen wijd open, er
valt veel te stelen uit het dagelijks leven als je goed naar mensen
luistert.’

Xenia Kasper

Simone Kortsmit: ‘Hoe ontstaat een idee? Dat kan
op allerlei manieren: door een bericht in de krant,
door wat je ziet op straat, door iets wat iemand tegen
Griselda Molemans
je zegt, etc. Emile en ik discussiëren wat af voordat we
uiteindelijk het thema voor ons nieuwe boek kiezen.
Uit een tiental ideeën kiezen we er drie die we verder
uitwerken. De beste blijft uiteindelijk over en dat wordt
onze nieuwe thriller. Zelf willen we graag dat het
een origineel idee is, dus niet iets wat al tien andere
thrillerschrijvers voor ons hebben gedaan. Voor onze
nieuwe thriller hebben we gekozen voor een actueel
thema: kindermishandeling. Maar dan wel op een
spannende én originele manier uitgewerkt.’

Carla de Jong

Xenia Kasper: ‘Ik haal veel uit het dagelijks leven, ik vind het
belangrijk dat kleine dingen voor mijn lezers herkenbaar zijn. En
ik heb geluk dat een rechercheur tot mijn vriendenkring hoort.
Bij hem mag ik altijd met vragen langskomen en hijzelf komt af
en toe ook met geweldige ideeën, zoals bij Chimaera. Voor het
volgende boek zijn we nu ook alweer uren aan het bellen.’

Foto: Roy Beusker

Lieneke Dijkzeul: ‘Dat kan een actueel thema
zijn, maar dat hoeft niet per se. Bij mijn laatste
boek, Verloren zoon, was dat wel zo. Het geval van
klokkenluider Fred Spijkers, die weigerde te liegen
over de dood van een explosieven-specialist, en daarna
door Defensie het leven 26 jaar lang op schokkende
wijze is zuur gemaakt, vormde een – zij het zeer
summiere – basis voor dit boek. Maar meestal is het
zo dat ik een beeld zie dat zich niet laat verdrijven, of
er vormt zich een zin die opgeschreven wil worden.
Dat kan een eerste zin zijn, maar ook een slotzin.
Soms moet ik dus bijna achterstevoren werken, wat
de puzzel alleen maar spannender maakt. Want een
puzzel is het, en daarvan reik je de lezer de passende
stukjes maar mondjesmaat aan.’

Foto: Petra van Vliet
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Simone van der Vlugt: ‘Nou dat komt door alles wat
er om mij heen afspeelt, wat ik mee maak.
In mijn nieuwe roman “Dromen” gaat het bijvoorbeeld
over Marokkaanse jongeren die radicaliseren, een hot
topic in de media.’

Griselda Molemans: ‘Voor de serie 'De Pizarro
Dossiers' met journaliste Fay Pizarro in de hoofdrol
heb ik gekozen voor steeds een andere Amerikaanse
stad als decor. 'Oog van de Naald' speelt zich af in
Los Angeles waar een crimineel, bijgenaamd de
'Tattoo Maniak', jonge vrouwen drogeert, ontvoert
en in het gezicht tatoeëert. Het volgende deel, 'Tot
op het bot', speelt zich af in New Orleans met haar
begraafplaatsen, voodoo en forensische archeologie
als elementen. Het is 'faction' door de mengeling van
fictieve en bestaande personen. Ik heb nog een aardig
aantal steden op mijn lijstje staan.’

inkt!

Carla de Jong: ‘Mijn thema's liggen voor het oprapen. Ik
schrijf vooral over dynamiek tussen mensen en in groepen.
Die thematiek is overal te vinden, zowel in werk als
privésituaties. Het helpt me dat ik niet alleen auteur maar ook
organisatieadviseur ben. In dat werk ontmoet ik veel mensen
en zie ik allerlei patronen in relaties ontstaan, die soms mooie
eigenschappen van mensen naar boven halen, maar niet zelden
ook minder nobele eigenschappen aanboren. Wat me mateloos
intrigeert is de wetmatigheid dat mensen situaties altijd vanuit
hun eigen perspectief bekijken en interpreteren. Dezelfde situatie
kan door twee mensen totaal verschillend worden ervaren en
vooral worden geïnterpreteerd. Al die interpretaties van mensen,
die vaak niet uitgesproken worden, kunnen tot enorm destructief
gedrag leiden, als mensen zich vastbijten in hun eigen waarheid.
Deze wetmatigheid leidt voor mij tot een onuitputtelijk reservoir
aan plots.’

Heleen van Royen

Heleen van Royen:
‘Er valt veel te stelen uit het
dagelijks leven als je goed
naar mensen luistert’
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