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MAARTJE WORTEL

ANDREA KLUITMANN

Maartje Wortel (1982) debuteerde in 2009 met de verhalenbundel 'Dit isjouw huis:
waarvoor ze deAnton Wachterprijs kreeg. In september afgelopenjaar verscheen
haar eerste roman 'Half mens: In het café waar we hebben afgesproken leest ze de
NRC Ze staat er in, in de rubriek schrijoersestafette. Elke dag van de boekenweek
kiezen schrijvers een collega aan wie ze een boek geven. Maartje kreeg een boek
van Arnon Grunberg.

Welk boek heeft Grunbergjou gegeven?
Rebellie van Joseph Roth. Het is prachtig: heel erg
mooie stijl, heel helder. Ik wil meteen alles van
Joseph Roth lezen. Ik kende niets van hem, en ik
was heel verrast. Als ik zo naar die titels kijk en hoe
die boeken eruit zien, dan verwacht ik iets ... stof-
figs. En dat is het helemaal niet. Het is tijdloos en
raakt voor mijn gevoel de kern van het menselijk
bestaan.

Aan wie ga jij een boek geven? En wat wordt het?
Ik geef een boek aan Marjolijn Februari, Nu de sla-
pende honden van Ronelda S. Kamfer, een jonge
Zuid-Afrikaanse dichteres, vertaald door Alfred
Schaffer. Heel mooi, heel rauw. Ze komt ook naar
Nederland, vanaf half april tot eind juni zit ze in het
schrijvershuis aan het Spui; ze treedt ook op bij de
SLAA en in het Zuid-Afrikahuis.

Je hebt de opleiding Beeld en Taal aan de Gerrit
Rietveldacademie gevolgd en daar in een heel klein

groepje gestudeerd. Wat is er van de anderen ge-
worden?
Veel mensen zijn schrijver geworden, Els Moors bij-
voorbeeld, en Annemieke Gerrist en Dirk Vis, die
zit bij het literaire tijdschrift De Gids. Volgens mij
is iedereen wel doorgegaan met schrijven, maar
er zijn er ook die niet willen publiceren en als kok
werken ofzo.

Daar ging het ook een beetje over tijdens een
avond over literatuursubsidies, waar jij ook was.
Toen zei iemand dat er met of zonder subsidies toch
wel geschreven zou worden, dan werkte je maar
in de spoelkeuken. Dat klinkt heel daadkrachtig,
maar mijn eigen ervaring is dat er na een dag rot-
werk geen enkele gedachte-energie meer over is en
er niets meer uit je komt.
Ja, dat is ergens wel waar, maar ik heb ook allerlei
soorten baantjes gehad en dat heeft me juist ge-
stimuleerd omdat het zo hersendodend was dat ik
extra hard ging werken. Dat baantje wilde ik niet ~



vijf dagen in de week doen. En om daaraan te ont-
snappen, ging ik ook 's avonds nog schrijven.

Het is je gelukt, je bent schrijfster geworden. Word
je 's ochtends blij wakker?
Ja, maar kijk, dat is net als in het dorp waar mijn
ouders wonen. Dan stond er een interview met me
in de krant, en dan zeggen ze automatisch "Oh, het
zal wel goed met je gaan". Nee, dat zeggen ze niet
eens, ze zeggen: "Het gaat goed met je." Terwijl dat
daarmee echt niets te maken heeft, misschien gaat
het wel helemaal niet goed met me. Natuurlijk is het
fijn dat ik schrijf en daarmee geld kan verdienen.

Gaat het slecht met je?
Nee, maar schrijven is natuurlijk wel oorlog voeren
tegen en met jezelf. Je maakt jezelf iedere dag op-
nieuw kapot, ik tenminste. Het is constant jezelf
opbouwen en vernietigen, opbouwen en vernieti-
gen. Het is nooit af en het is nooit goed en er staat
voor mijn gevoel nooit een stabiele constructie. Dan
kijk je er achteraf naar en dan denk je: oh, het staat
scheef. En dan breek je het weer helemaal af en ga
je opnieuw beginnen. Steeds weer opnieuw.

Maar als het wel lukt, of voorlopig lukt, maakt je
dat niet blij?
Ik vind blij zo'n ...
Nou, blij is misschien een stom woord ...
Nee, ik vind blij een heel goed woord, maar of ik blij
ben, dat weet ik niet. Mensen denken dat ik heel blij
ben omdat ik altijd lach.
Maar dat ben je niet?
Nee. Ik lach vaak uit ongemak. En als je niet lacht,
dan is het ook zo ... funest, dan lijkt het alsof je
jezelf zo serieus neemt. Al heeft dat in veel geval-
len helemaal niets met lachen te maken natuurlijk.
Maar jezelf al te serieus nemen, dat moetje volgens
mij niet doen. Hoewel ik mensen ook benijd die
bijvoorbeeld een boek hebben geschreven en dan
zeggen dat het echt goed is. Dan wou ik dat ik zoiets
kon zeggen, dat lijkt me ook wel heel mooi.

Maar kan iemand dat wel zeggen van zijn eigen
werk, zit je daar niet veel te veel op en in?
Ja, maar dat is toch ergens wel prettig dat ze dat
kunnen, want ze zijn er zelf in ieder geval heel blij
mee. Dan heb je rust gevonden in mijn ogen.

Stel je breekt gigantisch door, ook in het buiten-
land, zou dat veel veranderen?
Ik denk het niet, ik denk dat je altijd blijft twijfe-

len. Neem nou Gerbrand Bakker, die heeft zowat
de belangrijkste prijs van de wereld gewonnen, de
IMPAC, maar volgens mij verandert dat niet zoveel.
Natuurlijk wel op het moment dat je zo'n prijs krijgt,
je voelt je vast een uurtje ofzo heerlijk en je blijft
het wel met je meedragen. Als je je weer eens ver-
ongelijkt voelt denk je: maar ik heb wel die prijs ge-
wonnen, ze hebben het wel gezien. Maar het is zo
weer weg, toch? Net als geluk, geluk is ook zo weg.

Daar heb je het over in je boek, over geluk. Een van
je hoofdfiguren, Michael Poloni, zegt: "Ik heb laatst
gelezen dat het in feite niets uitmaakt of je de loterij
wint, of dat je been eraf moet. Na drie weken ben je
ongeacht de omstandigheden die op je pad komen
terug op je oude geluksniveau,'
Ja, ik geloof ook dat iedereen een soort constant
geluksniveau heeft. Misschien niet als je in een
oorlogsgebied leeft, dat kan ik niet weten, maar in
principe wennen de meeste dingen gewoon. Er is
een soort kern, een (on)geluksniveau dat niet ver-
andert, no matter what; dat vind ik ook wel mooi.

Dan maakt het eigenlijk niet uit wat je doet?
Dat is ergens wel een bevrijdend idee, want dan
kun je je dus heel vrij voelen als je aan het schrijven
bent, of wat dan ook aan het doen bent. Het maakt
uiteindelijk niets uit. Voor de buitenwereld maakt
het wel uit. Net als hoe je eruit ziet, dat maakt voor
jezelf ook helemaal niks uit, je ziet jezelf toch niet,
dat is ook voor de buitenwereld. Zo is het ook met
succes. Voor de buitenwereld is dat belangrijk.
Maar ook maar voor even, dus uiteindelijk niet.

Het is misschien toch ook niet helemaal waar, wat
je doet bepaalt bijvoorbeeld wel welke mensen je
om je heen hebt. En als je de hele dag tussen de
PVV'ers doosjes zou moeten vouwen, dan doet dat
iets met je.
Jawel, het is ook te kort door de bocht om het zo
te zeggen, maar het kan je wel helpen om zo te
denken, dan kun je werk maken dat je ook echt wilt
maken. Terwijl dat ondertussen ook nooit helemaal
gebeurt, je blijft natuurlijk denken aan wat een an-
der vindt.

Het huidige kabinet vindt bijvoorbeeld dat jij een
ondernemer moet zijn, wat vind je daarvan?
Ik ben wel ondernemer, maar misschien niet op een
slimme manier. Als ik bijvoorbeeld iets schrijf voor
een literair tijdschrift, dan wil ik daar eigenlijk
geen geld voor omdat ik het zó belangrijk vind dat



ze er zijn, en dat ik er in sta. Natuurlijk moetje voor
jezelf zorgen, maar ik erger me er ook aan hoe dat
tegenwoordig gaat, dat iedereen zichzelf als merk
verkoopt, dat vind ik zo'n onzin. Het gaat niet meer
om het werk, maar meer om 'die kan goed praten'
of 'die ziet er leuk uit'. Dat is een verarming van de
samenleving.

Dus voor jou geen tv-shows en Wie is de Mol?
De Mol vind ik nou toevallig echt ontzettend leuk,
dat is het enige speelprogramma waaraan ik mee
zou doen ... En als het in DWDD of een ander pro-
gramma over mijn boek zou gaan, dan zou ik dat
ook wel doen. Maar niet als ik het over, weet ik veel,
Artis moet hebben. Dan sta ik voor lul.

Terwijl ik nog dacht dat je misschien iets met die-
ren hebt: Half mens wordt bevolkt door onder an-
dere mieren, schimmels en poetsvissen.
Ja, dieren zijn natuurlijk te gek. Maar ik weet niets
van ze. Die dierenfeitjes zitten er in omdat het
boek ook heel erg gaat over wat vaststaat en wat
het lot is. Hoe voelt Michael Poloni zich, en wat
ziet de buitenwereld. Binnen en buiten. Wat is
de waarheid? Daar gaan ook mijn verhalen over.
Ik lees net Luigi Pirandello Iemand, niemand en
honderdduizend. De vrouw van een man zegt te-
gen hem dat hij een scheve neus heeft, terwijl hij
dat zelf nooit vond en hij wordt helemaal gek, weet
niet meer wie hij zelf is. Mensen zien je totaal an-
ders dan je jezelf ziet. Je wordt gedefinieerd door
de anderen.

En misschien sinds Facebook ook door de manier
waarop jij wilt dat anderen je zien. Je verhalenbun-
del heb je geschreven in een atelier waar geen inter-
net was. Stoort internet je?
Ja, dat stoort me heel erg. Ik heb dus geen Face-
book of Twitter, maar ik kijk wel veel naar blogs van
schrijvers en naar recensies. Ik heb nu geen geld om
dat atelier te huren, en het gaat zo ook wel, maar ik
werk beter zonder al die afleiding.

En waarom kijkje op internet als het er is?
Onrust. Niet op een vergelijkende of jaloerse mani-
er, maar uit nieuwsgierigheid. Als ik alles in de
gaten kan houden, houd ik graag alles in de gaten.
En het is ook wel goed om op de hoogte te zijn als je
elkaar tegen komt, het zijn mijn collega's.

Komen jullie elkaar vaak tegen?
Ja, Amsterdam is zo klein, er is iedere week wel er-

gens een voorleesavond en daar ben je daar weer
met zes auteurs en dan drink je bier.

Je zit bij De Bezige Bij. Heb je het gevoel dat de oude
garde jullie jonge schrijvers ziet?
Bij uitgeeffeesten merk je soms wel de hiërarchie.
Er gaat vaak wel meer aandacht uit naar de oudere
garde. Als jonkie is het soms wat moeilijker om se-
rieus genomen te worden. Bij De Bezige Bij zitten
veel verschillende auteurs, je hebt de oudere schrij-
vers zoals bijvoorbeeld Campert, Siebelink, Mut-
saerts en A.F.T. van der Heijden, Kees van Kooten
en Jan Cremer. Maar je hebt ook Ramsey Nasr,
Philip Huff en Marjolijn van Heemstra. Marie Kes-
sels zit er ook, die vind ik heel goed. En Sanneke
van Hassel en Elke Geurts. Het is heel divers. Dat
maakt het soms moeilijk, maar ook leuk en leer-
zaam.

Kunje collega's om hulp vragen, ze iets laten lezen?
Ja, Philip en ik, we laten elkaar alles lezen. En Fran-
ca Treur vraag ik soms om iets te lezen of Sanneke
van Hassel wanneer het om korte verhalen gaat.

Verwacht je iets van je lezers?
Ja. En ik besef wel dat dat gevaarlijk is, want je
moet eigenlijk nooit iets verwachten: van lezers niet
en van het leven niet, en van je vrienden niet en van
sowieso niemand niet, maar toch denk ik wel dat ik
iets verwacht van lezers. Dat merk ik aan de manier
waarop ik een verhaal opbouw. Als ik niet iets zou
verwachten, zou ik mijn lezers niet serieus nemen.
Ik verwacht wel dat ze actief lezen. Als je dat niet
doet, dan vind je er ook niks aan, aan mijn verha-
len, gok ik.

Je bent gedebuteerd met korte verhalen; in een an-
der interview las ik dat je na deze roman weer ver-
halen gaat schrijven.
Dat is nu al niet meer waar. Ik schrijf nog steeds
verhalen, hoor, omdat ik dat graag doe, maar mijn
nieuwe boek is wel weer een roman. Maar ik weet
nog niet zeker of die wel uitkomt.

Waarom zou hij niet uitkomen?
Ik ben er onzeker over, daarom ben ik er nu ook
even mee gestopt, ik twijfel er heel erg over, echt
heel heel erg. Terwijl het werken eraan juist ontzet-
tend goed ging, erg organisch, maar nu het er een
keer is, ben ik opeens heel onzeker. Dat hoort ook
gewoon bij het schrijfproces, dus ik geef het nu even
de tijd. ~



Ga je naar het boekenbal?
Ja, ik ga ook iets doen op de wc daar, met vrienden
van de Rietveld.

Trekje een jurk aan?
Ja, maar het is wel een beetje een rare jurk, geen
gala jurk. Die heb ik ook niet, trouwens. En ik doe
er gympen onder.

Je hoeveelste boekenbal is het?
Het derde, maar ik weet niet of ik volgend jaar weer
ga. Al schijnen vrijwel alle schrijvers dat te zeggen.

Waarom?
Het is ieder keer hetzelfde, en dat hele gedoe over
wie er wel mag en wie niet vind ik irritant en het
slaat ook nergens op. Het lijkt wel een soort wed-
strijd. En dan eentje waarin de besten niet winnen.
Er zijn bepaalde BN'ers, zoals Rutger Castricum
bijvoorbeeld, die meteen een kaart krijgen. En an-
dere, serieuze auteurs die belangrijk zijn voor het
vak, mogen dan weer niet. Hier zie je weer een ver-
schuiving van de goede schrijvers die plaats moeten
maken voor populaire figuren. En daar werkt de
CPNB aan mee; een vervlakking, wat mij betreft.

Is schrijven een noodzaak voor je, moet j e het doen?
Ja. Ik heb nu bijvoorbeeld twee weken niet goed
geschreven, en alleen maar opdrachten gedaan, en
dan ben ik chagrijnig en ook heel moe.

Dus schrijven geeft je energie?
Ja. Hoewel het door die strijd waar ik het eerder
over had ook wel uitput, maar het geeft me uitein-
delijk energie. Ik merk het aan mijn humeur en ik
word denk ik zo moe omdat je alles met je mee blijft
dragen, terwijl als je schrijft - niet dat ik autobio-
grafisch schrijf - toch veel gedachten kwijt kunt
raken.

Wat voor opdrachten doe je?
Lezingen bijvoorbeeld, en dat vind ik ook leuk om
te doen; het is weer eens wat anders. In het begin
vond ik voorlezen niet zo fijn, omdat ik dacht dat
mensen zelf moeten lezen, hun eigen verbeelding
moeten gebruiken. Maar nu vind ik het wel heel
prettig omdat ik erachter ben gekomen dat som-
mige mensen het ritme van mijn taal te opdringerig
vinden, terwijl als ze me horen voorlezen - ik ben
best sloom en traag en monotoon - ze zeggen dat ze
het nog een keer gaan lezen en dan schijnt het heel
anders te zijn.

Maar als ik die fantasiewereld een poosje niet heb
opgezocht dan word ik daar chagrijnig van. Schrij-
ven helpt me om de wereld te duiden en het een
beetje rustig te houden in mijn hoofd.

Word je anders te raar?
Nou, niet dat ik rare dingen ga doen, maar ik word
wel angstig.

Heb je last van angsten?
Ja, ik heb best gauw angst. Maar ik had bijvoorbeeld
geen angst toen ik een week alleen was in het kader
van een Kamer in het verleden [een initiatief van
de VPRO, 15 schrijvers woonden een week zonder
contact met de buitenwereld op een woonboot op
het Lauwersmeer en brachten hierover verslag uit,
AK]. Dat heeft weer met een ander te maken; je
angst gaat pas leven als je hem kunt delen. Je kunt
je angst heel erg voeden door erover te praten.

Ik vond het wel opvallend dat je zei dat die week in
je eentje makkelijker was dan de boekpresentatie
waarin je toevallig belandde toen je meteen na je
week door de VPRO werd geïnterviewd.
Ja, klopt, na zo'n week op zo'n eiland zie je hoe on-
rustig de wereld is. Ken je dat verhaaltje van David
Foster Wallace? Er zwemmen twee jonge visjes in
de zee, komt een oude vis aanzwemmen en die zegt:
"Goedemorgen jongens, lekker water, hè?" En dan
zwemmen de jonge visjes verder en zegt de één te-
gen de ander: "Wat is water?"


