
De nieuwe roman van Maartje Wortel gaat over een grote,
verstikkende liefde. „Iets wat je te veel voelt, daar wil je

vanaf ”, zegt ze bij een tosti kaas.
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B urgerlijke staat is sa-
men met vriendin Marie
Woont in A m s t e rd a m
O p leiding Gerrit
Rietveld Academie in
A m s t e rd a m
Eerste baan I J sve r ko p e r
bij ijssalon ‘De Hoop’ in
Blaricum
Ve r vo e r m  i d d e l Fiets
Sport zwemmen,
h a rd l o p e n
Boek De paasparade,
van Richard Yates, A
Clockwork Orange va n
Anthony Burgess, Tu s se n
iemand en niemand va n
Joseph Brodsky; Tu r k s
Fruit van Jan Wolkers. Al-
les van Albert Camus (of,
zo je wilt: De vreemde-
ling), alles van Virginia
Woolf en de korte ver-
halen van Tsjechov
Film Ra s h o m o n va n
Akira Kurosawa. Alles
van Van Warmerdam, al-
les van David Lynch.
Huilt om vrijwel alle films
die er bestaan.
Muziek van Great Minds
tot Nick Cave tot Chopin
O nm isbaar wa t e r
(vloeibaarheid)

W
ie is Maartje Wortel? Is ze: A. Een 31-jarige
schrijfster die wordt vergeleken met de Japanse
sterauteur Haruki Murakami? B. Een vegetari-
sche lesbienne die af en toe bezwijkt voor een
luxeworstje van Brandt & Levie? C. De literaire
belofte voor 2014 die de recensenten in haar
zien? Of D. een hyperbewuste kluizenaar die in
woorden vlucht?

Zelf zegt Maartje Wortel: „Je bent zoals ande-
ren je zien.” Zo staat het in haar nieuwste boek
I Js t i j d , haar tweede roman. James Dillard, de
hoofdpersoon, is schrijver omdat de uitgever
een schrijver in hem ziet. Maartje Wortel zit te-
genover me aan tafel in café De Ysbreeker in
Amsterdam. Ik zie een jonge vrouw met de net
iets te lange armen en benen van een puber-
meisje. Lichtblauwe ogen, bleke huid, monoto-
ne stem. Als ze lacht, zie ik hoektanden zitten op
de plek waar snijtanden horen. Wat ik niet zie, is
haar scheve neus. Ze wijst me erop als ze vertelt
over de roman Iemand, niemand en honderddui-
zend van Luigi Pirandello. Daarin raakt de
hoofdpersoon in een identiteitscrisis als zijn
vrouw hem vertelt dat zijn neus scheef staat. Hij
weet niet beter of zijn neus is recht. Hoe weet hij
nou nog wie hij is, als iedereen hem anders ziet?

Maartje Wortel is antwoord A tot en met D. En
ook weer niet. Woorden, zegt ze, zijn veel te
concreet. „En taal zit in de weg.” Best lastig,
voor een schrijver. „Ik schrijf expres niet alles
op. Ik laat de lezer ruimte om zelf in te vullen.”
Ze heeft geleerd te schrijven door goed naar fo-
t o’s te kijken. „Niet alleen naar wat erop staat,
maar het verhaal erachter. Ik beschrijf eigenlijk
filmstills. Alle losse momenten schakel ik aan el-
kaar tot een verhaal. Maar waar het om gaat, is
de ruimte tussen die fragmenten. Om wat er tus-
sen de woorden doorsijpelt.” Klink ik vaag?,
vraagt ze. „Een gesprek als dit is vloeibaar. Ge-

schreven woorden zijn zo... definitief. Ik vind
het moeilijk om samen te vallen met wat er over
me wordt geschreven. Met andere woorden
krijg je een ander beeld van me, dat ook klopt.”

Met een halve blik op de menukaart bestelt ze
een tosti kaas. Daar is over nagedacht. „Het eet
praktisch en het knoeit bijna niet.” Ve get ariër?,
vraag ik. Ze kijkt betrapt „Waarom denk je dat?”
Het was een vermoeden. Ze knikt, nadenkend.
„Natuurlijk. Vrouw, lesbisch, Randstedeling,
rond de dertig. Dat soort types eet meestal geen
vlee s.”

Voor het eerst, zegt ze, vindt ze het prettig om
interviews te geven. „Ik weet waarom ik het
boek gemaakt heb en wat ik ermee wil zeggen.”
Laten we beginnen met waarom ze het schreef.
„In elk boek probeer ik iets op te lossen waar ik
mee zit.” En dat is gelukt? Ze straalt. „Schr ijven
verlost me van iets. Het voelt als een bevrijding.
Of klinkt dat pathetisch?” Hangt ervan af waar-
mee ze worstelde. „Ik las over een syndroom
waarbij mensen het onbedwingbare verlangen
hebben een gezond lichaamsdeel te ampute-
re n . ” Body Integrity Identity Disorder (BIID).
„Je zou denken: ze willen van dat been af omdat
ze het niet voelen. Zo is het niet. Ze voelen het
juist te véél. Dat raakt me. Want het klopt. Iets
wat je te erg voelt, daar wil je vanaf.” Ook van
een te grote liefde. De hoofdpersonen in haar
boek verliezen eerst zichzelf en dan elkaar in de
liefde. „Een grote liefde is heel mooi, maar ook
ve r s t i k ke n d . ” En te graag een goed tweede boek
willen schrijven, na een bejubeld en bekroond
romandebuut (Half mens)? Moest ze daar ook
vanaf? Ze lacht. „Ik heb los kunnen laten wat an-
deren van me verwachtten. Denk ik.”

Blijft over de vraag wat ze met het boek wil
zeggen. James Dillard, de zoekende hoofdper-
soon uit I Js t i j d , bestaat echt. „Ik ken hem.” Of
liever, ze heeft hem twee keer een uur ontmoet.
Hij woont in San Francisco. „Hij is 45 en krijgt
nog elke maand achthonderd dollar van zijn ou-
ders. Dat geld jast hij erdoorheen. Elke dag loopt
hij van zijn huis naar een lantaarnpaal in de
stad. En daarna laat hij zich door een taxi naar
huis brengen.” Ze wijst op de bordjes op tafel,
naar de mensen om ons heen. Dit, zegt ze, is ón-
ze lantaarnpaal. „We houden ons bezig. Wij
doen ook iets waarvan we denken dat het zin
heeft .”

Maartje Wortel was in San Francisco omdat

haar vriendin Marie daar een paar maanden stu-
deerde. Ze is jurist internationaal recht bij ho-
mo-organisatie COC. Ze wonen nu in Amster-
dam. Samen, maar toch apart. „Ze is in het ap-
partement tegenover me komen wonen.” Wa t
handig is, want Maartje Wortel werkt altijd
thuis. Geen geld voor een aparte werkruimte.
„Het fysieke schrijven is vijf procent van het
werk. Alles in één keer eruit. En dan opruimen,
zoals je een huis opruimt. Dit kan weg, dat was
ik kwijt, dat staat beter daar. Maar de meeste tijd
zit ’m in het kijken en denken.” Tussen het den-
ken door zit ze op de hometrainer. „Ik blijf in
mijn luchtbel, mijn eigen zachte wereld. Buiten
kan bedreigend overkomen. De mensen hard en
te dichtbij.”

Niet dat ze schuw is, helemaal niet zelfs. Nu
het boek er is, wil ze er graag met mensen over
praten. „Dat is handig aan kunst. Je krijgt con-
tact met mensen door iets wat er tussen zit. Je
krijgt vragen die je zelf nooit had bedacht.”
Twee jaar heeft ze eraan gewerkt, nu hoort ze
wat mensen ervan vinden. „Zien ze wat ik zie,
voelen ze wat ik voel? Houdt het boek stand?”
En als ze het een stom boek vinden? Ze haalt
haar schouders op. „Soms klikt het niet.” Wat ze
wel erg vindt: als mensen haar boek afstandelijk
vinden. „Dichterbij dan dit, kom ik niet. Als
mensen dat niet zien, voelt dat eenzamer dan ik
tijdens het schrijven was.”

Ze koos weer een man als hoofdpersoon.
„Soms wil ik lompe dingen doen of zeggen in
een boek. Dat past minder goed bij een vrouwe-
lijk personage. Mijn stem past beter bij een
man.” Die boekenstem zorgt soms voor verwar-
ring. „Ze denken dat ik alles grappig bedoel.”
Als ze voorleest voor publiek, met die droge
stem van haar, begrijpen ze beter dat ze het heel
serieus bedoelt. „Ik maak verdrietige boeken
voor vrolijke mensen.” Ach nou ja, zegt ze. „He t
maakt ook niet uit. Schrijven heeft iets heel lafs.
Ik stop mezelf in het boek. En dan verdwijn ik.
Tegen de lezers zeg ik: zoek het maar uit. Nu is
het jullie verantwoordelijkheid.” Een boek is
wat de lezer ervan maakt.

Optreden
Een tijd lang deed ze optredens met haar vader
Gerard. Hij is gepensioneerd boekhouder. Hij
zong liedjes en maakte muziek op zelfgebouwde
instrumenten, zij las haar verhalen voor. Ze

De rekening

De Ysbreeker
Weesperzijde 23, Amsterdam

1 cappuccino 2 ,7 5
1 kruidenthee 2,40
1 mineraalwater 2,60
1 jus d’o ra n g e 3 ,1 5
1 tosti ham/kaas 2 ,9 0
1 tosti kaas 2 ,9 0

To t a a l 16,70 euro

‘Schrijven verlost me
van iets. Het voelt als

een bevrijding. Of klinkt
dat pathetisch?’

vond het niet zo fijn, zegt ze, dat optreden. „Een
kind zoekt altijd de bevestiging van zijn vader en
moeder. Maar ik stond op dat toneel ook mijn
werk te doen. Ik was niet vrij als kind én niet als
schr ijver.” Ze denkt dat hij het wel jammer
vindt. Tikje jaloers, nu zij zo succesvol is? „Hij is
heel trots. Bij alles zegt hij: ‘Leuk voor je, griet.
Goed zo, meissie’.” Ze schatert. „Het helpt mis-
schien dat ik zijn dochter ben en niet zijn zoon.”

Het vrouwelijke personage in IJstijd is nogal
ongelukkig. Ze is „zo mager als een vlag”, leeft
op een hap chocoladevla en wat fruit en traint
dag in dag uit op een loopband. Je vraagt je af
wat Maartje Wortel daar aan het „o p l o s s e n”
was. „Dat is ook een thema in het boek. De afwe-
zigheid van echte problemen. We leven in een
land zonder oorlog, zonder epidemieën, zonder

dreiging van buitenaf. Dan gaan mensen zelf
maar een probleem zoeken.” Raar doen met
eten bijvoorbeeld. Deed zij...? „Toen ik zeven-
tien was.” Zoals woorden haar beperken, zo was
haar lichaam een sta-in-de-weg. „Je moet het er-
mee doen, je kunt het niet negeren, je moet iets
met de behoeftes die het heeft.” Als het lichaam
te veel knelt, wil je ervan af? „Misschien. Je wilt
het onder controle hebben, het bedwingen.”

Ze schudt het onderwerp van zich af. „Het is
raar en kinderachtig gedrag.” Wie hoorde ze nou
laatst zeggen: „schrijvers zijn zich te bewust van
hun lichaam en daarom willen ze er onderuit”?
O ja, Connie Palmen, die vertelde dat ze tegen-
woordig af en toe niet drinkt. „Ziekelijke eters
doen eigenlijk hetzelfde als schrijvers. Allebei
verdwijnen ze, in hun lichaam of hun woorden,

maar tegelijkertijd dwingen ze anderen er iets
van te vinden. Van hun lichaam of van hun boek.
Je wilt gezien worden en verdwijnen tegelijk.”

Aan de tafel achter ons zitten vier jonge vrou-
wen met hun pasgeboren baby’s. Ze kijkt om.
„Iedereen die ik ken, krijgt ineens kinderen.” Zij
voorlopig niet. „Te veel verantwoordelijkheid.
Ik ben zelf nog een kind.” Wel een kind dat de
discipline opbracht om in eenzaamheid te wer-
ken aan iets waarop, hoe zeg je dat aardig, nie-
mand zat te wachten. „Dat geeft juist een gevoel
van vrijheid”, zegt ze. En, bovendien, de redac-
teur van de uitgeverij wachtte erop. „Als één ie-
mand iets van je wil, ben je gelukkig.” Dus? „Dus
moet je geloven dat er iemand op je wacht. Zo-
als je ook moet geloven dat het zin heeft wat je
doet .”

Schrijfster Maartje Wortel: „Ziekelijke eters doen eigenlijk hetzelfde als schrijvers. Allebei verdwijnen ze, in hun lichaam of hun woorden.”


