
10 11 BOEKEN  MAGAZINE BOEKEN  MAGAZINE

LITERAIRE THRILLER

Nicci Gerrard &
Sean French

Maak kennis met het schrijvers-
duo achter Nicci French
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Van jongs af aan was Nicci Gerrard gefascineerd door lezen en 
schrijven. Ze groeide op in Worcestershire en studeerde En-
gelse literatuur aan de Universiteit van Oxford. Ze werkte 
enkele jaren als journaliste voor kranten en magazines en lan-
ceerde ook een nieuw tijdschrift. Nadat haar eerste huwelijk 
op de klippen liep en ze weer vrijgezel was, ontmoette ze Sean 
French. Ze werkten allebei op de redactie van The New State-
sman. 

PASSIE VOOR LITERATUUR
Diezelfde passie voor literatuur beheerst ook het leven van 
Sean French. Hij studeerde, net zoals Gerrard, Engelse litera-
tuur aan de Universiteit van Oxford. Vreemd genoeg hebben 
ze elkaar daar nooit ontmoet. Na zijn studie begon ook hij 
aan een journalistieke carrière. Toen hij startte voor The New 
Statesman ontmoette hij Nicci Gerrard. In 1990 trouwde het 
koppel en ze kregen samen twee kinderen. 

NICCI FRENCH 
Zowel Nicci Gerrard als Sean French droomden er altijd al van 
om fictie te schrijven. Ze besloten uiteindelijk als één stem en 
dus ook als één auteur naar buiten te komen. Op aanraden van 
hun uitgeverij begonnen ze spannende boeken te schrijven met 
krachtige vrouwen in de hoofdrol. De meeste thrillers worden 
namelijk door vrouwen gelezen. Daarom gaven ze er ook de 
voorkeur aan om hun boeken onder een vrouwelijke naam te 
publiceren. Het pseudoniem Nicci French werd geboren.  

Opvallend is dat op de achterflap van de eerste drie romans en-

kel een foto van Nicci Gerrard stond. Pas later poseerde haar 
man Sean French naast haar en werd ook voor het grote pu-
bliek duidelijk dat het om een schrijverspaar ging. 

SAMEN ÉÉN STEM 
Hoewel Nicci French één stem en één stijl heeft, schrijf het 
koppel niet samen. Op voorhand bespreken ze samen uitvoe-
rig de personages en de  plot. Daarna is er telkens iemand die 
zich terugtrekt en begint met een hoofdstuk. Dat wordt dan 
via mail doorgestuurd naar de andere, die het dan herleest en 
herwerkt. Dat literaire pingpongspel blijft zo even doorgaan 
totdat hun persoonlijke stijl uitgewist is en ze tot een nieuwe 
stijl komen: die van Nicci French. In hun landhuis in de buurt 
van Londen hebben de auteurs elk hun eigen werkkamer: Nicci 
op de eerste verdieping, Sean in een veredeld tuinhuisje. 

Het succes van het duo is helemaal niet vanzelfsprekend.  De 
auteurs geven toe dat schrijven op zich al een opdracht is. Maar 
samen met iemand anders een roman schrijven, dat is pas echt 
lastig. De onenigheid en discussie die je anders enkel met je-
zelf hebt, moet je nu ook voeren met je partner. Schrijven is 
namelijk een heel intiem proces.  Door samen met je partner te 
schrijven, kom je veel te weten over zijn of haar onderbewust-
zijn, dingen die je soms liever niet weet. 

DRIE GOUDEN REGELS 
Toch bewijst Nicci French dat die samenwerking net erg 
mooie resultaten kan opleveren. Dit komt onder meer door de 
nauwkeurige naleving van drie regels die ze zichzelf opgelegd 

Al bijna 25 jaar lang publiceert het wereldberoemde schrijversduo 
Nicci French literaire thrillers. In totaal schreven ze samen al 
negentien boeken. Hun bekendste werk is de achtdelige reeks met 
Frieda Klein in de hoofdrol. Ook hun nieuwste literaire thriller ‘Huis 
vol leugens’ prijkt alweer op de bestsellerlijsten. Een overzicht van 
hun professionele schrijverscarrière.

“Een goed boek moet je iets geven 
dat je niet verwacht, zoals een 

gauwdief die iets in je tas stopt in 
plaats van er iets uit te nemen.”



12 13 BOEKEN  MAGAZINE BOEKEN  MAGAZINE

LITERAIRE THRILLER

In 1997 brachten Nicci Gerrard en Sean French hun eer-
ste thriller uit als Nicci French. Bijna 25 jaar later zijn ze 
nog altijd even succesvol. We bieden u een kijk op hun 
professionele carrière en laten hun alomtegenwoor-
dige passie voor literatuur zien. 

Hoe zijn jullie schrijver geworden?  
Sean: Ik groeide op in een huis vol met boeken. Mijn 
vader was journalist en criticus en mijn  moeder vertaal-
ster. Ik heb nooit serieus overwogen om iets anders te 
doen dan schrijven. Als twintiger richtte ik mij vooral op 
journalistiek, maar mijn droom was altijd om fictie te 
schrijven. 

Nicci: Als kind zat ik altijd met mijn neus in de boeken en 
werd ik voortdurend opgeslorpt door één of ander ver-
haal. Ik wilde alleen maar schrijfster worden. Ik schreef 
kortverhalen in mijn bed en richtte zelfs mijn eigen 
tijdschrift op als jong meisje: Gerrard’s Journal.  Maar ik 
verloor het vertrouwen om te schrijven in mijn tiener- 
en twintigerjaren. Ik heb veel verschillende dingen ge-
daan vóór ik opnieuw begon te schrijven. Zo stond ik in 
het volwassenonderwijs en heb ik in een tehuis gewerkt 
voor kinderen met gedragsproblemen. Daarna werd ik 
journalist. Ik werd ook moeder, dan single moeder. En 
pas daarna ontmoette ik Sean. Mijn eerste roman was 
niet mijn eigen roman, maar een roman geschreven 
door Nicci French. Dat zette me ertoe aan om ook mijn 
eigen stem te vinden en eindelijk ook onder mijn eigen 
naam te schrijven. 

Hoe zou je literatuur in enkele woorden omschrij-
ven?  
Sean: Het leven bijzonder maken.
Nicci: Ontsnappen aan de werkelijkheid, ontsnappen 
aan jezelf en jezelf terugvinden.

Was het moeilijk om een uitgever te vinden voor 
jullie eerste boek? 
Sean: Toen we aan het schrijven waren aan onze eerste 
roman ‘Geheugenspel’ hadden we al een literair agent. 
Een schrijver moet tegenwoordig veel uitdagingen 
overwinnen. Een boek schrijven is niet voldoende.  Je 

moet ook nog een publiek hebben dat je boek wil lezen. 

Wat is uw schrijfroutine? 
Nicci: Routine klinkt misschien een beetje optimis-
tisch. Toen de kinderen nog thuis woonden, had ik een 
zekere structuur door hun schooldagen. Nu zijn ze al 
volwassen. Ik sta meestal vroeg op en drink een rijkelijk 
aantal kopjes thee. Dan ga ik zwemmen of lopen om 
mijn dag te starten. Als ik terug ben, drink ik minstens 
twee koppen zwarte koffie en ga aan mijn bureau zit-
ten. Dan schrijf ik, of probeer ik het toch. Ik drink nog 
meer koffie.  Dan nog meer thee. Ik ga voor de koelkast 
staan en bestudeer de inhoud. Ik schrijf. Ik probeer een 
cryptogram op te lossen, meestal zonder succes. Ik bel 
met mijn moeder, minstens een keer per dag. Ik spreek 
mijn kinderen. Ik maak soep voor de lunch. Ik schrijf, ik 
maak brood. Schrijf. Ga wandelen om mijn hoofd leeg te 
maken.  Beantwoord mails. Koffie, thee, thee. Schrijf. Ik 
stoor Sean. Ik word gestoord door Sean. Denk aan het 
avondmaal. Voel me hopeloos en leeg. Voel me vrolijk 
en opgewonden. De woorden stromen eruit. Ik staar uit 
het raam. Zie het donker worden… 

Hoe vier je het als een boek af is?  
Nicci: Er is geen eenduidig antwoord op die vraag. 
Maar mijn favoriete manier is gaan zwemmen. Niet in 
een zwembad, maar in een meer, een rivier of de zee. 
Het is de beste manier om je volledig vrij te voelen. 

Wat is jullie favoriete quote? 
Sean: Wittgenstein: “Als een leeuw kon spreken, zou-
den we hem niet kunnen begrijpen”.
Nicci: Verkeerdelijk toege-
schreven aan Plato: “Wees 
vriendelijk. Iedereen die je 
ontmoet, vecht een harde 
strijd.”

Waarom schrijven 
jullie samen?  Wat 
zijn de voordelen als 
je samen aan een ver-
haal werkt?

NICCI FRENCH OVER HET 
GEHEIM VAN HUN SUCCES
“We delen onze passie voor schrijven en we 
helpen elkaar om die passie ook om te zetten 

in de praktijk.”

We hebben allebei literatuur gestudeerd en delen onze 
passie voor schrijven. We helpen elkaar om die passie ook 
om te zetten in de praktijk. Er is een bekende uitdrukking 
die goed bij ons past: folie à deux, waarbij twee mensen 
elkaar aansporen om ergere misdaden te plegen dan ze 
alleen zouden doen. Wij doen hetzelfde, maar dan met 
boeken in plaats van met misdaden. 
Het is zeker een voordeel om met twee aan hetzelfde ver-
haal te werken, net zoals het een voordeel is om met twee 
te werken aan de bouw van een machine.  Nog belang-
rijker is dat als we samenwerken, we in staat zijn om tot 
resultaten te komen die we niet zouden kunnen bereiken 
als we alleen zouden schrijven. Individueel zijn we namelijk 
erg verschillende schrijvers.  
Samenwerking gaat ook om wederzijds vertrouwen. Het is 
belangrijk om te beseffen dat het geen machtsstrijd is, dat 
we elkaars beste lezer en eindredacteur zijn. Dat we, net 
zoals in een huwelijk, geen gevecht kunnen winnen. Wat 
we doen, doen we als Nicci French en voor Nicci French. 

Jullie hechten veel belang aan de psychologische 
diepte van de personages en van de plot.  Waarom 
kozen jullie in de serie van Frieda Klein voor een 
psychoanalist als hoofdpersonage?  
Soms hebben we het gevoel dat Frieda ons koos in plaats 
van omgekeerd. Zodra we aan haar dachten als een 
gecompliceerde, mysterieuze vrouw met veel angsten, 
wisten we dat we over haar moesten schrijven. En dat 
één roman niet genoeg zou zijn. En hoe meer we erover 
nadachten, hoe meer we beseften dat een psychoanalist 
eigenlijk een soort detective is. Een neurose is een soort 
crime scene met de psychoanalist die de clues zoekt. 
Frieda wil geen detective zijn, maar ze is vervloekt met die 
gave. 

Wat inspireert jullie?  
Sean: Vreemde dingen, dingen die ik niet verwacht. 
Nicci: Behalve Sean, bedoel je? Die onverwachte, intieme 
connecties met vreemden: het zijn net elektrische ladin-
gen die je leven opfleuren.  

Is muziek belangrijk in jullie creatieve proces? 
Ja, op veel verschillende manieren. Sommige mensen 
hebben misschien al opgemerkt dat de Engelse titels van 
de Frieda Klein-serie niet alleen verwijzen naar dagen van 
de week, maar ook vernoemd zijn naar liedjes. We luiste-
ren allebei voortdurend naar muziek, dus het is moeilijk 
om geen soundtrack te plaatsen bij het Londen van Frieda 
Klein: Miles Davis, Joni Mitchell, The Kinks, punkrock, The 
Small Faces, Joy Division en nog veel meer… 

Wat maakt een boek goed volgens jullie? 
Sean: Stephen Sondheim beschrijft het heel goed in een 
lied over de ambitie van een schrijver: “Tell them things 
they don’t know”. Een goed boek moet je iets geven dat 
je niet verwacht, iets verrassends, zoals een gauwdief die 
iets in je tas stopt in plaats van er iets uit te nemen. 
Nicci: Ik denk dat lezers heel snel afhaken als iets niet 
authentiek is.  Ze hebben het door als een auteur de 
wereld die hij probeert te beschrijven niet helemaal heeft 
ingebeeld. Daarnaast heeft een auteur ook een eigen stem 
nodig, iets verfrissends dat boven de rest uitspringt.  

Welk personage zou je in het echt willen ontmoeten? 
Sean: Hamlet. Het meest fascinerende, onuitputtelijke 
personage dat ooit uitgevonden is. Maar ik zou bang zijn 
voor wat hij met mij zou doen. Kijk maar naar wat hij met 
Rosencrantz en Guildenstern deed. 
Nicci: Astrid Lindgrens Pippi Langkous: niet alleen het 
sterkste kind in de wereld, maar ook het meest onweer-
staanbare.

Hebben jullie een bepaald publiek in gedachten als je 
schrijft? 
Sean: Wanneer ik schrijf als Nicci French heb ik drie soor-
ten publiek in gedachten.  Eerst en vooral mezelf, want 
je schrijft het soort boek dat je zelf wil lezen. Daarnaast 
schrijf ik voor Nicci. Ik probeer iets te creëren dat haar 
verrast, aanspoort, schokt, maar ook niet te veel. En ten 
derde schrijf ik voor een ingebeelde alerte lezer die alles 
moet begrijpen. Ik denk dan: zal dit haar verwarren? Zal dit 
te duidelijk zijn? Toch is het belangrijk dat je niet het soort 
boek schrijft dat je lezer wil lezen. Als lezer wil ik namelijk 
dat een schrijver me zijn kijk op de wereld geeft en niet 
schrijft wat hij denkt dat mijn visie zal zijn. 
Nicci: Neen, als ik schrijf denk ik helemaal niet aan een 
publiek. Wanneer ik iets geschreven heb, probeer ik wel 
afstand te nemen en van buitenaf te kijken naar wat ik 
neergepend heb. Maar ik ga akkoord met Sean dat je niet 
moet proberen te schrijven wat een lezer wil lezen, want 
dan ben je er snel klaar mee. 

Hoe zien jullie de toekomst van het fysieke boek? Zal 
dat vervangen worden door e-books? 
Sean: Ik denk dat een aantal uitvindingen té goed zijn om 
ooit vervangen te worden. De fiets is er een van, het boek 
is een andere. Een e-book is handig, zeker als je op reis 
gaat. En ik vind het heerlijk om te lopen op luisterboeken. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat dat allemaal niet opweegt 
tegen het gevoel van een echt papieren boek in je handen. 
Nicci: Er zullen altijd boeken blijven.
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Boek vol leugens
—

‘Huis vol leugens’, de nieuwst thriller van Nicci French, ligt sinds kort in de winkel. Het eerste boek na de populaire Frieda Klein-serie 
slaat weer in als een bom. Het schrijversduo slaagt er opnieuw in om de lezer onmiddellijk in het verhaal te trekken. 

De vijfenveertigjarige Neve lijkt de perfecte vrouw. Ze leidt samen met haar man en kinderen 
een ogenschijnlijk gelukkig leventje. Niets is echter wat het lijkt, want Neve heeft een geheime 
affaire met een getrouwde man. Plots treft ze haar minnaar dood aan in het appartement waar 
ze regelmatig afspraken. Ze wil absoluut niet dat haar affaire aan het licht komt en neemt een 
gevaarlijke beslissing: ze maakt de plaats delict schoon om haar eigen sporen uit te wissen. Van-
af dat moment moet ze blijven liegen. Tegen haar gezin, haar collega’s, haar vrienden… Maar als 
snel wordt duidelijk dat ze niet de enige is die leugens vertelt… 

‘Huis vol leugens’ is geen pageturner zoals we van Nicci French gewoon zijn, maar wel een diep-
gaande psychologische thriller die de lezer aan het denken zet. 

Achter de naam Nicci French gaat het Britse echtpaar Nicci Gerrard en Sean French schuil. 
Dit wereldberoemde duo beheerst al jaren de internationale bestsellerlijsten. Alleen al in 
ons land heeft Nicci French meer dan zes miljoen thrillers verkocht. Hun bekendste werk is 
de achtdelige reeks met Frieda Klein in de hoofdrol. Het echtpaar schrijft niet samen. Eén 
van hen begint met een hoofdstuk dat vervolgens door de ander bewerkt wordt. Om de 
beurt bewerken zij een hoofdstuk net zolang totdat hun persoonlijke stijlen uitgewist zijn 
en er een derde stem ontstaat: de stem van Nicci French. Nicci en Sean zijn in oktober 1990 
getrouwd en samen kregen zij twee kinderen. Momenteel wonen ze in het dorp Suffolk, 100 
km van Londen.
—
€ 21,99 – ISBN 9789026343315 – reeds verschenen
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hebben. Zo plannen ze nooit op voorhand wie wat zal schrij-
ven én nog belangrijker: ze zullen nooit openbaar maken wie 
wat geschreven heeft. Een tweede regel is dat wanneer een van 
de twee iets schrapt, de andere het niet opnieuw in het verhaal 
mag brengen. Tenslotte hebben ze beslist dat ze nooit bij el-
kaar zitten om de aanpassingen te overlopen. Dat zou te pijn-
lijk zijn: “We likken onze wonden liever privé.” 

LITERAIRE PSYCHOLOGISCHE THRILLERS 
Nicci French kiest resoluut voor één genre: literaire psycho-
logische thrillers. Dit genre biedt de mogelijkheid om actuele 
thema’s, zoals angst voor de dood, het gevoel van onveiligheid 
en het wantrouwen van autoriteit aan te snijden. Bovendien 
vinden ze psychologische diepte onmisbaar voor een span-
nende thriller. Een simpele whodunit-plot is ook aangenaam 
om te lezen, maar mist wel die gelaagdheid. Hun grote held 
en inspiratiebron van de psychologische thriller is de Franse 
schrijver George Simenon.  

Ook een vrouwelijk hoofdpersonage is voor Nicci French een 
must. Ze zijn namelijk gefascineerd door de paradox van de 
jonge moderne vrouw in onze samenleving. Enerzijds is die 
namelijk sterk, onafhankelijk en ambitieus, anderzijds is ze 
toch nog altijd erg kwetsbaar. Bovendien kiezen ze met een 
vrouwelijk hoofdpersonage bewust voor psychologische thril-
lers. Met mannen in de hoofdrol zou de nadruk volgens hen 
meer op actie en technologie liggen. 

DE AVONTUREN VAN FRIEDA KLEIN 
Hoewel het eerste boek van Nicci French, ‘Geheugenspel’, 
al in 1997 gepubliceerd werd, is het bekendste werk van het 
duo waarschijnlijk wel de achtdelige reeks met Frieda Klein. 
Met ‘Blauwe maandag’ lanceren ze voor de eerste keer het 
begin van een reeks en geen stand-alone. De meeste person-
ages spelen mee in de acht delen. Het hoofdpersonage Frieda 
Klein wordt telkens achtervolgd door Dean Reeve. Ook de 
stad Londen speelt een cruciale rol in de reeks. Nicci French 
beschouwt Londen als een personage op zich met geheimen, 
spoken en oude verborgen geschiedenissen.

Hun vernieuwende aanpak en spannende verhaallijnen vallen 
duidelijk in de smaak bij het grote publiek. Doorheen hun lite-
raire carrière heeft het schrijversduo al heel wat nominaties en 
prijzen binnengehaald.     

Nicci Gerrard en dementie: een haat-liefde verhouding  

“Mensen met dementie kunnen 
ons leren wat menselijkheid is.”

Met ‘Woorden schieten tekort’ schreef Nicci Gerrard een 
non-fictiewerk over dementie. Haar vader leefde 10 jaar met 
de ziekte en overleed uiteindelijk in 2014 aan de gevolgen van 
Alzheimer. De schrijfster kon naar eigen zeggen niet anders 
dan er een boek over schrijven. Het thema ligt haar zo nauw 
aan het hart dat ze ook een campagne oprichtte om Groot-
Brittannië te sensibiliseren rond de aanpak van dementie. In 
2016 won ze de Orwell Prijs voor haar werk over dementie. 

In ‘Woorden schieten tekort’ onderzoekt Gerrard alle as-
pecten van dementie. Het boek brengt zowel verdrietige als 
optimistische verhalen. Gerrard koos er bewust voor om 
geen biografie van haar vader te schrijven. Deels omdat ze 
zijn privacy wilde respecteren, maar anderzijds ook omdat 
er al heel wat mooie biografieën over dementie verschenen 
zijn. Toch voelde ze de nood om een boek te wijden aan het 
thema dementie. 

DEMENTIE ANDERS AANPAKKEN
Met haar boek en de campagne rond dementie had Ger-
rard de bedoeling om de aanpak en het bewustzijn rond de 
ziekte te veranderen. Nadat haar vader de diagnose van de-
mentie gekregen had, ging hij eigenlijk vrij geleidelijk en op 
een zachte manier achteruit. Maar het was in het ziekenhuis 
dat zijn conditie erg verslechterde. De vijf weken die hij er 
verbleef, mocht hij geen bezoek ontvangen, zelfs niet van 
familie.  “Net wanneer hij ons het meest nodig had, hadden 
we geen toestemming om hem te bezoeken. Het is een on-
gelooflijk wrede maatregel en dat moest absoluut verand-
eren.” Gerrard voerde daarom intensief campagne en 
ging rond in talloze ziekenhuizen om er de cultuur en 
aanpak rond dementie te veranderen. 

GEVAAR IN DE OGEN KIJKEN 
Gerrard kijkt al bij al tevreden terug op de demen-
tiecampagne. De houding van onze maatschappij is 
sterk verbeterd sinds een jaar of vijftig, maar ver van 
perfect. “Voor de generatie van mijn vader is demen-
tie nog altijd een stigma. Ze spreken er niet over en 
proberen het vaak te ontkennen en te verstoppen. 
Dat maakt het veel pijnlijker, niet alleen voor henzelf, 
maar ook voor hun omgeving.” De jongere generaties 
spreken er open over. “Ze blijven heel bang, en dat is 
terecht, want het is een enge ziekte, maar het wordt 
nog veel angstaanjagender als je probeert om er niet 

aan te denken.” Door het onderzoek en het schrijven van 
het boek is Gerrard zelf ook minder bang geworden voor de 
ziekte.

Ook op persoonlijk vlak had Gerrard veel aan het schrijven 
van ‘Woorden schieten tekort’. Onderzoek voeren en in 
contact komen met mensen die aan dementie lijden brengt 
zoveel op. “Op het einde voelde ik me veel optimistischer. 
Het is niet alleen een verhaal van wanhoop, het is ook een 
verhaal van liefde, moed en avontuur.” Daarnaast hielp 
schrijven over dementie om de dood van haar vader te ver-
werken. Het was een manier om erover na te denken, het te 
herkennen en het ook af te sluiten. De schrijfster heeft dan 
ook een hoger doel met het schrijven van dit boek: “Een gen-
ezende hand leggen op een ziekte die zo chaotisch, wanor-
delijk en vreselijk langdradig kan zijn.”

LEERPROCES 
Mensen die lijden aan dementie kunnen ons heel wat leren 
volgens Gerrard. Het is belangrijk om te beseffen dat iemand 
met dementie nog altijd dezelfde persoon blijft, ze leven nog 
altijd in onze wereld, ze hebben nog steeds waarde. Té vaak 
worden ze voor dom gehouden of zelfs als objecten behan-
deld. Maar ze zijn helemaal niet dom. Ze hebben een ziekte 
in hun hersenen, maar ze kunnen wel nog bijdragen aan onze 
maatschappij. “Mensen met dementie kunnen ons leren wat 
menselijkheid is. Hoe staan wij als mensheid in het leven? 
Hoe gaan wij om met kwetsbaarheid en hoe zorgen wij voor 
elkaar?”, aldus Gerrard.

“Soms hebben 
we het gevoel dat 
Frieda Klein ons 

koos in plaats van 
omgekeerd.”


