SPANNENDE BOEKEN WEKEN

Thrillerschrijver Charles den
Tex (1952) verruilde Den Haag
voor de Achterhoek, prefereert
een simpel koffiepotje boven
een professioneel apparaat en
heeft niks met de hype van
emotie en gevoel. Aanstelleritis!
TEKST: MINOU OP DEN VELDE
BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN

‘Ik vind dat
mensen geheimen
moeten hebben.
Al die openheid,
dat is niets voor mij’

HEEL RARE VRAAG

“Al mijn boeken begin ik met de hand,
met vulpen. Heerlijk. Zodra ik achter de
computer zit, verandert mijn denken. Met
pen en papier kan ik makkelijker in losse
zinnen denken. Het hoeft nog niet allemaal een verband te hebben, het is vrijer.
Of ik iets voor wil lezen? Nee zeg! Dat is
een heel rare vraag. Want dit is van mij.

Als je iemand anders dat laat zien, dan
is het niet echt, dan valt het uit elkaar.
Eekhoorntje op stille weg... tja doe er
maar wat mee. Sommige ideeën worden
nooit wat, die wonen alleen in mijn
schriftjes. Meestal heb ik zo’n tien A4’tjes
voor ik voel: dit wordt een verhaal, nu ga
ik achter de computer zitten. Maar alles
moet eerst groeien in mijn schrift.”
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‘Al mijn boeken
beginnen in
mijn dagboek,
met losse gedachten
en observaties’

VERSTROOIDE PROFESSOR

“Met dit zakmes trok mijn vader over
de hele wereld. Hij was mineraloog
en petroloog. Maar wat dat precies
betekent, zover ben ik nooit gekomen. Hij sprak er nooit over. Binnen
de familie was er niemand geïnteresseerd in zijn vak. Elk jaar ging hij af
en toe een maand naar Italië of
Frankrijk met studenten, het veld in.
Hij was dol op die grootse natuur.
Wij bleven thuis, met zijn zessen en
mijn moeder. Of ik hem miste? Ach,
het hoorde bij zijn werk. Het opvoeden deed mijn moeder. Mijn vader
bemoeide zich er alleen mee als er
ruzie was. Een verstrooide professor
die zich terugtrok met zijn boeken.
Mijn vader overleed vier jaar
geleden. Ik denk met veel genegenheid aan hem terug. Omdat hij rustig
en open was, en anderen ruimte
bood. Heel anders dan de strenge
vaders van mijn vriendjes. Nooit
boven op een ander zitten, dat heb
ik van hem. Dat ik schrijver werd
vond hij heel moeilijk, vanwege
de onzekerheid. Maar ik zag het
probleem niet. Ik ben vrijwel mijn
hele leven zelfstandige geweest.”

CHARLES DEN TEX (1952)
werkte als copywriter, schrijver/
scenarist en fusiemanager tot hij in
1995 debuteerde met de thriller Dump.
Hij won driemaal de Gouden Strop,
met Schijn van kans (2002), De macht
van meneer Miller (2006) en met Cel
(2008). Die laatste twee werden
verfilmd voor televisie. Zijn nieuwste
thriller Bot, is nu verkrijgbaar.

AFSTAND BEWAREN

“Al mijn boeken beginnen
in mijn dagboek, met losse
gedachten en observaties.
Voor Bot, mijn laatste boek,
verzamelde ik een aantal
ideeën over hoe je jezelf blijft
in de grote stromen van
de familie en de informatiemaatschappij. Mijn uitgever
vindt dat ik moet twitteren,
maar ik wapen me tegen
sociale media om mijn werk
te beschermen. Als ik schrijf
zet ik het liefst internet en de
telefoon uit. Ik moet afstand
bewaren, ook van mensen.
Voor ik het weet ben ik alleen
maar met andere dingen bezig
dan met schrijven.
Mijn eerste boek verscheen
pas op mijn 43ste. Daarvoor
was ik copywriter in de
reclame. Later ben ik in het
fusie managen gerold. Dat
was intens. Als drie bedrijven
moeten fuseren, moet je de
planning voelen en ruiken.
Het is een soort omgekeerd

thriller schrijven. Je moet de
hele tijd bedenken wat er mis
kan gaan, en dat voor zijn.
Mijn eerste boek kwam uit
in 1995, drie maanden na de
fusie voor Eneco. Maar in
1998 begon ik fouten te
maken, omdat ik met mijn
kop bij het schrijven was. Er
liep iets fout, en toen ben ik
uit het project gezet. Dat
fusiewerk vond ik aanvankelijk bere-gaaf. De lol is dat
je met een heleboel groepen
mensen iets heel complex
voor elkaar krijgt. Bij fusies
komen emoties los, maar het
heerlijke van fusie managen
is dat je daar overheen kunt
denderen. (lacht) Want iedereen weet dat als het werk op
die datum niet af is, er iets
mislukt dat groter is dan zijzelf. Als schrijver hoef je niet
te communiceren, dat is het
leuke. Er zit geen druk op, en
je bent vrijer. Met elke scène
die ik schrijf, beslis ik welke
kant ik op wil gaan.”
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AL 36 JAAR

AANSTELLERITIS

“Mijn oom Piet was groot verzamelaar
van porselein en beeldjes. Toen hij
overleed mochten alle neven en nichten
iets uitzoeken. Zo kreeg ik dit oude
beeldje uit China. Dit gebaar past zo bij
hem. Hij was een familieman, emotioneel en betrokken, in tegenstelling
tot de Den Texen. Mijn vader was
gereserveerd, liep niet te koop met
wat hij voelde. Wat ik daarvan vond?
Prima. Ik vind dat mensen geheimen
moeten hebben. Al die openheid, dat
is niets voor mij.
Als ik werk aan scenario’s voor tele
visie, merk ik bij de rest van het team
een sterke gerichtheid op emotie. Vaak
geef ik tegengas, maar dat wordt snel
afgewezen. Bij het eerste seizoen van
VPRO’s De fractie was het een sterke
eis dat het ook emotioneel moest zijn.
De hoofdpersoon gaat de politiek in, en
heeft een vriendin, maar kiest hard
voor zijn carrière. Dat was te sterk,
vonden de anderen. De regisseurs wilden character drama, wie is die man,

wat heeft hij meegemaakt? Uiteindelijk
is er een moeder geïntroduceerd. Stel
je voor, die jongen is een politicus van
begin 30. En dan zie je hem de hele dag
sms’en met zijn moeder. Op dat soort
tenenkrommende scènes kom je uit,
als je coûte que coûte de emotie zoekt.
Als misdaad en spanning vanuit de
literaire hoek bekeken wordt is het
oordeel snel: bordkartonnen karakters.
Maar ik vind emotie behoorlijk een
dimensionaal. Emotie en gevoel zijn
nu een hype. Het overlijden van André
Hazes was een hoogtepunt. Het publiekelijk tonen van emotie is de norm,
anders ben je gebrekkig. Wow, wat een
afbraak. We komen van een volk dat
het waardevol achtte dat je je kop
hield, respect toonde, en doorging. Als
ik kijk naar al die aanstelleritis, al die
mensen die zo bang zijn voor moslims,
dan denk ik: jongens, je hebt je allang
overgegeven. De uitdragerij van
emoties hebben jullie al overgenomen
uit de zuidelijke landen. Waar ben je in
godsnaam nog bang voor?”

EEN ECHTE WERKKAMER

“Mijn eerste boek heb ik overal
en nergens geschreven. Toen dat
uitkwam, zei Mai Spijkers: ‘Ik
proost op je tweede boek.’ Shit
dacht ik, mijn tweede boek? Ik
zei tegen Anneloes: ‘Nu wil ik
een echte werkkamer met een
schrijftafel.’ We hadden toen al
een huisje in Frankrijk. Deze
oude eettafel vond ik op de
zolder van een boer. Aan mijn
stoel van Charles Eames ben ik
erg gehecht. Ze zijn heel duur.
In 1988, toen ik geld begon te
verdienen met reclame dacht ik:
nu kan ik het uitgeven. En ga ik
het ook doen! Ik hoop maar dat
hij het uithoudt.”

‘Anneloes
was heel
mooi, en ze
draaide niet
om dingen
heen. Zij
is het,
dacht ik’
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“Toen ik Anneloes tegenkwam, op
mijn 27ste, is er iets opgehouden in
mijn hoofd, namelijk het kijken
naar andere vrouwen. Daar voelde
ik me enorm gelukkig bij. Ze was
heel mooi, en draaide niet om
dingen heen. Zij is het, dacht ik.
Dat thriller schrijven komt door
haar. ‘Probeer het! Goed plan!’ zei
ze. Zonder haar was ik waarschijnlijk in het bedrijfsleven gebleven, in
plaats van te bedenken: wil ik dit
nou echt? Hoe we onze toekomst
voorstellen, daar praten we al 36
jaar over. Het is onderdeel van wat
er zo leuk is aan onze relatie. Wat
ouder worden doet tussen ons?
Nou, je moet iets harder praten
(lacht).”

RESTJE HERINNERING

SIMPEL GELUK

“Heel vroeg had ik al zo’n
professioneel espressoapparaat.
Dat ging steeds maar kapot.
Ik kreeg er genoeg van. Van
Anneloes kreeg ik dit simpele
potje, je zet hem gewoon op
het vuur. Ik ben er helemaal
weg van. Weg met die grote
apparaten!”

“Mijn moeder was vroeger een heel
energieke vrouw. Nu is ze 94 en dementerende. Soms raakt ze in paniek. Het
is heel hulpeloos, dat ze maar blijft
v ragen waar haar vader is. Hij is in
1969 overleden. Je ziet iemand die zich
probeert vast te houden aan een steeds
kleiner restje herinnering. In het begin
ging ik er te veel op in. Ik probeerde
haar te corrigeren: nee mam, dat is niet
zo. Maar je weet toch wel mam… Het
duurde even voordat ik in de gaten had
dat ik juist minder betrokken moet zijn.
En haar minder moet duwen naar de
herinneringen die ze niet meer heeft. Ik
moet het laten zijn wat het is, en hopen
dat als ze rustig wordt, ze ook weer
vrolijk wordt. Op zeker moment dringt
het tot je door dat het verschil dat jij
zelf kunt maken, er niet is. Of ergens

anders ligt, eigenlijk. Af en toe neem ik
nog een familiealbum mee. Dan gaan
we oude foto’s kijken, in de hoop dat er
herinneringen boven komen, en dat je
het ergens over hebben kunt.
Toen ik Anneloes leerde kennen, belde
haar familie vaak. Ze kwamen ook vaak
langs. Als we ergens naartoe gingen zei
Anneloes: ‘Even mijn moeder bellen
dat we veilig zijn aangekomen.’ Oh
dacht ik, ik kan mijn moeder ook wel
bellen dat we goed thuis zijn gekomen!
Maar dan zei mijn moeder (op abrupte
toon): ‘Waarom bel je? Is er iets?’ (lacht)
Pas later, misschien hoort dat bij
dementeren, is ze sentimenteler
geworden. Ze vindt het heerlijk als ik er
ben, en vindt het vreselijk als ik wegga.
Terwijl ze dat vroeger helemaal niet
had. Flikker op, het huis uit! Je eigen
leven doen.”

‘Amsterdam vind ik
vreselijk. Het is één
grote kermis, een
pretpark vol toeristen
en evenementen’

VRIJ VAN IMPULSEN

WINNEN?
We geven 10
exemplaren weg van
Bot, de nieuwste van
Charles den Tex.
Kans maken? Kijk snel
op Zin.nl/wineenboek
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“Ik ben heel blij dat ik sinds
november weg ben uit Den Haag en
in de Achterhoek woon. Ik vind de
stad te druk. Amsterdam vind ik
vreselijk. Het is één grote kermis,
een pretpark vol toeristen en
evenementen. De rust en ruimte
hier zijn bevorderlijk voor mijn
concentratie. Zodra ik de deur
u itloop ben ik vrij van impulsen.
Ik heb geen hobby’s en doe niet aan
sport. Elke dag zitten Anneloes en
ik allebei te schrijven in onze eigen
werkkamer, van 7 uur tot de lunch.
Voor je het weet kom je de deur niet
meer uit en zit je in je uppie in het
bos. Maar zolang je een hond hebt,
moet je wandelen. En onderweg
kom je altijd wel iemand tegen.” ■

