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L
iteratuur of scenario?
‘Literatuur. Ik vind het pretti-
ger omalleen tewerken. Bij
het toneelstuk en het filmsce-
nario dat ik schreef waren al-

lerleimensen betrokken. Je bent dan
veel aan het bespreken en het duurt
lang voordat je verder kunt. Liever ben
ik niet afhankelijk van andere partijen
en stoom ik in één keer door. En ik kan
het ook beter denk ik. Romans schrijf ik
al jaren, film en toneel voelen als een
uitstapje.

‘Deovereenkomst tussenallegenres is
dat ikhet verhaal van tevorenhelemaal
uitdenk.Ookbijmijnboekendoe ikdat,
andersben ikbangdat ikvastkomtezit-
ten.Veel schrijverswerkenniet zo.
AdriaanvanDisbijvoorbeeld,diebegint
gewoonte tikkenenopeens ligt er een
boek. Ikdurf datniet, ikwilwetenwat ik
doe.Het lijktmevreselijkomernavijftig
pagina’s achter tekomendathetdood-
loopten ikalleswegmoetgooien. Ik
houdvanefficiëntie endoenietgraag
dingenvoorniks.’

Feit of fictie?
‘Fictie.Over feitenkun jenog twisten,
wantwat is een feit?Als je alles fictie
noemt,ben jevandiehelediscussieaf.
‘Ikheb twee jaarachtergrondreporta-

gesgemaaktvoorVolkskrantMagazine.
Wat ikdaar leukaanvondwasdat ik stijl-
middelenuitde literatuurkontoepas-
senop feiten.Wat ikniet leukvond,maar
echtháátte,washetproceswateraan
vooraf ging. Ikkonweleenweekbezig
zijnmet informatie zoeken.Danhad ik
eenverhaal inmijnhoofdenging iker
personagesbijproberen tevinden. Per-
sonages,want ikzaghetechtals casten.
Aldat regelenduurdeeindeloos, terwijl
ikgewoonwilde schrijven.
‘Ookditheeft temakenmetefficiën-

tie: ik verzineersthet verhaal enzoek
daarnade feitenerbij. Sommigeschrij-
versdoeneerstmaandenresearch,maar
ikmoetdaarniet aandenken. Ikwilge-
woonbeginnen.Als ik ietsniet zeker
weet, schrijf ikhet tochopendanzoek ik
laterweluitof hetklopt.’

Dertigersdilemma: ja of nee?

‘Isdathetzelfdealshet twintigersdi-
lemma?Datheb iknamelijknooitge-
had.Ommijheenzag ikwelmensen
worstelenmetdevraagwatzewildenof
waarzegoed inwaren,maar ikwist al-
tijdaldat ikwilde schrijven.
‘Erwasookniets andersdat ikkon,dus

datmaaktehetmakkelijk. Zowelopde
basis- alsmiddelbare school schreef ik
voordeschoolkranten toen ikgingstu-
derenwashet vanzelfsprekenddat ikbij
het studieblaadjeging. Ik roldedaarge-
woon invoormijngevoel.
‘Watdertigersdilemmabetreft, loop ik

eenbeetje achter.Dertigersgaanmis-
schien twijfelenoverhunman: isdit
hemnou?Ennadenkenoverkinderen.
Maar ikhebgeenvaste relatieof samen-
woonervaring,dus tegendat soort vra-
gen loop ikniet aan.
‘Inmiddelsben iknietmeerbangom

30teworden.Vroegerzag ikhetechtals
eindpuntvanmijn jeugd, zovan:dan is
het echtklaar.Maar ikmaakhetmezelf
ookwel eenbeetjemakkelijk.Mijn le-
vensomstandighedenzijnniet veran-
derdsindsmijn25ste. Ikhebnogsteeds
minofmeerdezelfdevrienden,woon in
hetzelfdehuis en ikganogsteedsuit.’

Nuchter of zweverig?
Meteen: ‘Nuchter. Ikbenaderalles vrij ra-
tioneel enwil vaakdewetenschaperbij
halen. Toen ikKerst vierdemetmijnva-
derskantvande familiebegreep ikwaar
dat vandaankomt.Opeengegevenmo-
mentkwamhetgesprekopdeboontjes –
al vrij snel eigenlijk,wantmetKerstgaat
hetaltijdovereten. Iemandzei: die
boontjes zijngestoomdmet inductie-
pannen. Eenandervroeg:hoewerkt in-
ductie eigenlijk?Voor ikhetwistging
hetalleennogmaaroverhetprocesvan
inductie enof demagnetrondezelfde
mechanismenhanteertof niet. Toen
dacht ik: o,hierheb ikhet van.Want ik
denkookheel ergzo, ikwil altijdweten
wathet verhaal ergensachter is.
‘God,die is erniet. Er isookgeenhier-

namaals: dat is eenverhaalomdedood
mindernaar temaken. Eigenlijk ishet
vrijwillekeurig. Eenhiernamaals voelt
misschien logisch,maardatkomtdoor-
dathetdemeest verteldeoptie is. Alsons
eeuwenlangwasvoorgehoudendatwe
nadedoodveranderen ineenzandkor-
rel, haddenwedátgeloofd.’

Highbrow of lowbrow?
Eenzucht. ‘Ikwordmoevandatheleon-
derscheid.Het zijncontainerbegrippen:
jekuntniet zeggenwatwaarondervalt.
Bijhighbrowdenk jeal snel aanballet en
toneel,maarhoezithetmet literatuur?
Welkeboekenzijn lowbrowenwelke
highbrow?Hangtdat vandecommercie
af, of vanwatmensen leukvinden?
‘Het is een lozediscussiediealtijdont-

aardt inpersoonlijkeopvattingen. Ikben
ereenbeetjeoveruitgepraat.Waar-
schijnlijkkomtdatdoorvijf jaar studie
MediaenCultuur, toenwerdenweer
heel ergopgewezendatdit soort tegen-
stellingen–highbrowversus lowbrow,
maarookmanversusvrouw,allochtoon
versusautochtoon–geenneutrale te-
genstellingenzijn,maaraltijdeenbe-
paaldehiërarchieverraden. Endat jedus
ookmoetoppassenniet indatonder-
scheid tevervallen.
‘Volgensmij isdie tegenstellingook

aanhetverdwijnen.Door internet en
daarmeegepaardgaande interactie en
debeschikbaarheidvan informatie lo-

penzogenaamdehogeen lagecultuur
steedsmeerdoorelkaar.’

Einzelgänger of sociaal wezen?
‘Als ik schrijf,moet ikalleenzijn.Metan-
deremensenommeheenkan iknietna-
denken. Ikmerkookdat socialeactivitei-
tenmesomsuitputten,door teveelprik-
kels engesprekken.

‘Dat ligtvooralaanmezelf.Alleswat ik
doe,doeikgeconcentreerdenintens.Met
anderenspreekikgraagéénopéénaf,
maarsamenhangenkaniknietzogoed.
Inmijneentjehangikooknooit, ikbenal-
tijddoelgerichtbezig.Dangaikeenuur
televisiekijken,daneenuurlezen,dan
eenuurfacebooken.Multitaskenkanik
niet:kokenmetderadioaan,gaatalmis.’

Nostalgie of melancholie?
‘Nostalgie. Inmijncolumnsenboeken
schrijf ik veeloveronderwerpenuitonze
jeugd, zoalsdeklaparmband,haarmas-
caraof die speentjesdie je vroeger
spaarde. Ikbendaardolop,wij allemaal
volgensmij. Ikkrijgookveel reacties van
lezersdie zichdaarinherkennen.

‘Jememoreert je jeugdaandehand
vanvoorwerpenentrends.Onzegenera-
tie alhelemaal, omdatwemetveelbeel-
denzijnopgegroeid. Enhetmooie is: die
beeldenzijnernog,dusdiekun jeoproe-
penwanneer jewilt.Het is eensoortnos-
talgieporno.Aldoenwedaar inmiddels
ookweermetaover. Eerstwashetnog
soort vanorigineelomsmurfentunesop
YouTube tekijken,nupratenweeral-
weeroverdatwedatdoen.

‘Het isniet zodat ikmeteenweemoe-
digeblik terugkijkophetverleden,of
dat ikbangbenvoorde toekomst. Ster-
kernog: ikdenkdathet vanaf nualleen
maarbeterwordt.Maarde jarennegen-
tigkenmerkenmijnkindertijd.Datwil
ikkoesteren.’

Het boek of de film?
‘Hetboek,wantdat is echtvanmij. Bij de
verfilmingvan LieveCélinewas iknietbe-
trokken.Datwilde ikookniet. Ikbenerg
blijmethet resultaat,maar ikhoudna-
tuurlijkmeervanmijneigenkinddan
vandatvan iemandanders.Het isook
bijnaniet te vergelijken. Zelf ga ikalleen
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naareenverfilmingals ikhetboekniet
hebgelezen.’

Schrijven of lezen?
‘Schrijven.Alleen lezenzoubetekenen
dat jealleenmaarconsumeert enniks
maakt. Ik zoumeopgeslotenvoelen.
Maarals ikniet zoukunnenschrijven
word ikgek. Ik schrijf elkedag.Het liefst
’s ochtends, als iknog frisbenengeen
prikkelshebgekregen.

‘Het isniet zodat ikboekenverslind. Ik
benaltijdwel ineenboekbezig,maar
daarkan ikookdriemaandenoverdoen.
Mijn inspiratiehaal ikvooraluitmijnda-
gelijkse leven, filmsen journalistiek.

‘Ik lees elkedagweldrieuurkranten.
Hetnieuwssla ikover,wantdat vind ik
niet interessant.Maaralle achtergrond-
artikelen lees ikwel.Hoedat zichdan
precies vertaaltnaarmijnwerkkan ik
nietdirect zeggen,maar ikdenkdat zich
onbewustpersonagesvormen inmijn
hoofd.Achtergrondartikelengaanover
mensen.Het is eensoort repertoireaan
wereldendie je elkedagweeropslaat.’

Lieve Céline, Zaterdag, Neder-
land 2, 20.20 uur.
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