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Wat doe je als ouder
als je kind antisoci-
aal gedrag ver-
toont? Het is een
thema dat aan de

orde komt in het prijswinnende
boek Het Diner van Herman Koch
en de bejubelde speelfilm We Need
To Talk About Kevin, maar ook in
het nieuwe boek Hellekind van de
Vlaamse succesauteur Bram De-
houck. In het begin van het boek
neemt vader Chris een nogal rigou-
reuze beslissing: hij besluit zijn on-
handelbare zoontje Sam om het
leven te brengen.
Dehouck bedacht het plot

voor het boek 4 jaar gele-
den. ,,Ik was op een
feestje en raakte met
vrienden aan de
praat over onze
vroege jeugd. Over
kattenkwaad uit-
halen. Op een ge-
geven moment
nam het gesprek
een wending en kwa-
men we te spreken over
jongens die daarin over de
schreef gingen. Een vriend van
mij is zo’n jongen later tegengeko-
men op de universiteit, waarbij hij
opmerkte dat die voormalige pest-
kop nog steeds iets angstaanjagends
had. En zo was het thema ontstaan.’’
Dehouck heeft maandenlang re-

search voor het boek gedaan. Hij
bestudeerde veel vakliteratuur met
het thema ‘psychopathie bij kinde-
ren’. ,,Wat mij fascineerde aan anti-

sociaal gedrag bij kinderen is hoe de
ouders ermee omgaan. Ik zag bij
jullie bijvoorbeeld die Joran van der
Sloot die door zijn ouders in be-
scherming werd genomen, net als
die ouders in het boek Het Diner
van Herman Koch dat doen. Ik weet
ook van een belangrijke zaak in Bel-
gië, waarbij ouders tevergeefs heb-
ben geprobeerd om hun antisociale
kind op te laten nemen in een in-
richting. Maar in dit soort gevallen
ging het toch over tieners of nog ou-
dere kinderen. Ik wilde een verhaal
over een echt jong kind, waarbij de
problemen al rijzen voordat hij

daadwerkelijk iets ergs heeft
misdaan.’’

Dehouck heeft zelf
geen kinderen. Hij
heeft zich dus puur
moeten baseren
op verhalen en ge-
beurtenissen ‘uit
tweede hand’. Niet
erg, volgens De-
houck, die zegt dat

hij geen hobby’s
heeft en zijn vrije tijd

volledig opoffert aan het
schrijverschap. ,,Ik ben eigen-

lijk fulltime in dienst van een Bel-
gisch ziekenfonds. Ik schrijf brochu-
res en artikelen voor ledenbladen. ’s
Avonds werk ik vaak aan mijn boe-
ken. En vaak is dat niet eens letter-
lijk schrijven. Het verhaal moet
eerst helemaal in mijn hoofd zitten,
voordat ik mijn eerste letter op pa-
pier zet. Of ik fulltime schrijver zou
willen zijn? Nu in ieder geval niet.

Het schrijverschap is in de eerste
plaats een financieel onzeker be-
staan. Daarnaast helpt mijn baan
me met het verzetten van mijn ge-
dachten en brengt het me in contact
met de buitenwereld.’’
Wat opvalt aan Hellekind is dat

het qua aanpak een heel ander boek
is dan zijn met De Gouden Strop
gelauwerde voorgangersDe min-
zame moordenaar (2009) en
Een zomer zonder slaap
(2011). Vooral dat laatste
boek is een vreemde vogel
binnen zijn oeuvre. Het
verhaal, over de
Vlaamse dorpsge-
meenschap Blaas-
hoek die volle-
dig doordraait
nadat er
enorme windmo-
lens worden ge-
plaatst, combineert de
droge humor van Alex van
Warmerdam met het absurde
bloedvergieten van Quentin Taran-
tino. Vooral nadat de dorpsslager in
zijn prijswinnende paté in slaap is
gevallen, waarna het hele dorp bui-
kloop krijgt en van het padje raakt,
lees je het verhaal met een glimlach,
in één ruk uit. Dehouck: ,,Tijdens
het schrijven van dat boek sloop de
humor er vanzelf in. Maar humor in
een thriller is niet eenvoudig. Het
werkt tenslotte ontspannend en kan
dus de opgebouwde spanning in je
plot teniet doen.’’
Dehoucks boeken worden vaak

‘whydunnits’ genoemd, een afge-

leide van de ingeburgerde term
whodunnit. Het draait in de boeken
van Dehouck kortom niet om wie
de moord heeft gepleegd, maar
waarom de moord is gepleegd. ,,In
Deminzamemoordenaar draait het
om een agent die wegpiraten ver-
moordt, in Een zomer zonder slaap
over een slager die doordraait en in
Hellekind over een vader die zijn
kind wil doden. Ik vind het interes-
sant om me te verdiepen in de mo-
tieven van een moordenaar. Ik lees
vaak ‘whodunnits’, waarin de psy-
chologische motieven op de laatste
pagina afgeraffeld worden. Ik vind
die moord an sich niet zo interes-

sant. Het gaat mij om het ver-
haal erachter. Ik wil wat

dat betreft iets anders,
mijn eigen weg

volgen.’’

Met zijn eerste twee boeken sleepte de Vlaamse auteur Bram Dehouck
(34) de jaarlijkse thrillerprijs De Gouden Strop in de wacht. Ook zijn derde
boek Hellekind, een vernuftig geconstrueerde pageturner vol suspense
en plotwendingen, is weer een kanshebber. ‘Eigenlijk vind ik moord an
sich helemaal niet zo interessant.’

MARK ROOS

Dehouck
met zijn eerdere
prijswinnende thriller Een zomer
zonder slaap.
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Hellekind van Bram Dehouck
is verschenen bij uitgever De
Geus.
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gaat mij om
het verhaal
achter de
moord’
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