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Arnon Grunberg

‘Ik heb het in mij om
een overbezorgde
vader te worden’

Dat hij vorige maand voor zijn boek Tirza de Libris
Literatuur Prijs won, vindt-ie vooral leuk voor zijn moeder.
Terwijl zijn moeder hem liever als arts of advocaat
met een Joodse vrouw en een stel kinderen had gezien.

Het is lastig om een afspraak met Arnon
Grunberg te maken. Hij wil wel, maar wanneer en vooral waar? Voor een schrijver is hij
bepaald niet honkvast. New York is zijn
standplaats, daar woont hij al 12 jaar, maar
hij reist veel. Naar onze jongens in Afghanistan, naar Namibië voor zijn boek Tirza, naar
Libanon voor zijn column in het NRC. Naar
Amsterdam vanuit Berlijn (met de taxi) waar
hij met een brede glimlach de Libris Literatuurprijs in ontvangst neemt om zich dan
weer linea recta terug te laten rijden. ‘Prijzen
zijn vooral leuk voor mijn moeder, die kan
dan weer trots op me zijn. Toen ik de Gouden
Uil voor Tirza won, zei mijn vriendin een
beetje afkeurend: ‘Je bent helemaal niet blij.’
Nee, niet zo onzinnig blij als zij vond dat ik
moest zijn. Ik ga niet zo snel uit mijn dak. Als
ik niet had gewonnen, was ik wel boos geweest. Hoe halen ze het in hun hoofd mij te
passeren! Dat lijkt me een gezonde reactie.’
Het Berlijn waarnaar hij terugreed, is de plek
waar dit interview plaatsvindt. Het is de stad
waar zijn ouders zijn geboren en die ze vlak

voor de oorlog zijn ontvlucht. Nu zit hij in
een van Berlijns imposantste hotels met royaal uitzicht op de grandeur van toen: een
enorm plein met links de Opera, rechts de
voormalige Keizerlijke Bibliotheek en recht
tegenover de Universiteit waarop een batterij Duitse vlaggen wappert. Om de hoek ligt
het omstreden Holocaustmonument.

Ze hadden elkaar in

Doet deze omgeving hem wat? Voelt hij zich
hier thuis?

2000 al ontmoet:

Arnon haalt zijn schouders op: ‘Ik heb niet
zoveel met Berlijn, al ben ik er in mijn jeugd
vaak met mijn ouders geweest. Wenen doet
me meer, maar het dichtst bij het gevoel dat
ik thuis ben, komt New York. Dat is de centrale plek waar ik altijd naar terugkeer. Een
thuis kan ik het niet noemen, het is mijn terugkomplek.’

journalist Margriet de

Voel je je een New Yorker?

weer belde. Dus spra-

‘Dat zou ik nooit zeggen, dat klinkt zo pretentieus. Ik woon er, ik leef er en ik voel me
er prettig. In die stad is iedereen onthecht en
dat voelt vertrouwd. Thuis leefden we altijd
in een spagaat. Mijn ouders woonden in >

ken ze weer af: dit

Arnon Grunberg en
Groot. Een bijzondere
ontmoeting in het
Central park in New
York. Dat kon Arnon
Grunberg zich nog
herinneren toen
Margriet hem onlangs

keer in het Berlijnse
hotel Ellington
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Nederland - zonder dat ze nou zo Nederlands
waren en zonder dat ze er zich echt thuis
voelden. Er was altijd sprake van een mogelijke emigratie, naar familie van mijn moeder in Argentinië, bijvoorbeeld. We kregen
in ieder geval nooit het idee mee dat ons huis
de plek was waar we hoorden en waar we
zouden blijven. Dat onthechte bevalt mij
wel.’
Je reist veel. Neem je dingen mee van thuis,
om je hotelkamer persoonlijker te maken?

Arnon kijkt me verbijsterd aan. ‘Bedoel je
knuffels en dat soort dingen?’ Hij zwijgt om
die absurde gedachte tot hem door te laten
dringen. ‘Nee, ik leg geen kleedjes neer op
hotelkamers. In mijn koffer zitten een laptop, reserve-opladers, opschrijfboekjes en
dat soort dingen. Maar wacht eens, ik ben
wel heel gehecht aan een bepaald soort potloodjes, die ik overal mee naartoe neem. Er
zit er altijd een in mijn broekzak om aantekeningen te maken.’ Hij graait in zijn rechterbroekzak en haalt een stompje potlood tevoorschijn dat donker is van het vele
gebruik.
‘Ik koop kleine potloodjes en breek die weer
doormidden. Pennen kun je niet vertrouwen. Potloodjes schrijven altijd en overal.
Aan dit potloodje ben ik erg gehecht, dit is al
op heel veel reizen mee geweest. Ook in Afghanistan en bij de Hezbollah. Een hoge
Hezbollah-leider, charmante man, vond dat
ik niet met zo’n potloodje kon schrijven en
gaf me een groot potlood. Aan het eind van
het gesprek wilde ik hem het potlood weer
teruggeven. Dat hoefde niet, ik mocht het
houden als hij mijn potloodje mocht hebben
als souvenir. Ik aarzelde, bevond me niet in
de positie om te weigeren, maar legde toch
omstandig uit dat ik nogal gehecht was aan
dit potloodje. Misschien niet zo handig, maar
ik heb ‘t nog wel.’

veel en dat kost tijd. Als je samenwoont,
heb je bepaalde verantwoordelijkheden. Je
kunt je dagritme niet meer helemaal zelf
bepalen.’
Maar in New York leid je toch een regelmatig
leven?

Aarzelt: ‘Ja, daar zou ik kunnen samenleven.
Ik heb het ook jaren gedaan, maar het schept
toch verwachtingen. Als je lange tijd met iemand samen bent, komt het onderwerp kinderen onvermijdelijk ter sprake. Ik heb vriendinnen gehad die graag kinderen wilden. De
vriendin met wie ik samenwoonde, trok de
laatste maanden van haar zwangerschap
weer bij mij in omdat ze haar kind het Amerikaans Staatsburgerschap wilde geven. Ik
was bijna bij de bevalling geweest, maar toen
kreeg ze een keizersnee en was mijn aanwezigheid gelukkig niet meer nodig. Haar
zoontje beschouw ik als mijn petekind. Ik
ben echt dol op hem, maar ik vind het ook
een grote geruststelling dat ik niet de vader
ben. Ik zou het vaderschap serieus nemen,
dat weet ik wel zeker. Ik heb het in mij om
een overbezorgde vader te worden. Toen
mijn petekind werd geboren, kreeg ik nachtmerries dat hij de straat op rende en geschept
werd door een auto. Als ik een kind zou hebben, zou ik minder roekeloos leven. Ik weet
niet of ik dan wel naar Afghanistan of Libanon zou gaan. Een kind heeft je echt nodig,
met een kind ben je de vrijblijvendheid voorbij.’
Waren jouw ouders ook overbezorgd?

‘Ja, zeker. Ik heb een zus die acht jaar ouder
is. Tussen haar en mij zat een lange geschiedenis van miskramen. En toen kwam ik, de
langgewenste zoon. Mijn ouders waren oud
en wisten dat er na mij geen kind meer zou
komen. Dus wellicht waren ze daarom ook
zo bezorgd om mij, er kwam geen reserve
meer.’

Neem je wel eens iemand mee op reis?

Was jij je moeders lieveling?

‘Soms wel. Mijn vriendin is nu mee. Ik zie
haar meestal eens in de zes weken een paar
dagen, een weekend of een weekje.’

‘Ik denk niet dat ze dat zelf zou zeggen, maar
ik ben de jongste en ook nog eens een jongen. Er was lang op mij gewacht. Toen ik er
eenmaal was, deed mijn zus er even niet
meer zo toe. Dat was zuur voor haar.’

En dat is voor jou dan wel weer voldoende?

‘Nee, nee, nee, ik beklaag me niet. Ik weet
dat ik de reputatie heb om mensen op afstand te houden. In zekere zin klopt dat ook
wel. Ik ben niet iemand die zich verheugt op
het samenwonen. Samenwonen combineert
lastig met mijn manier van leven. Ik werk
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Op jouw schouders rustten hoge verwachtingen?

‘Dat klinkt erger dan het is. Ik denk dat het
onmogelijk is je kinderen op te voeden zonder ze te besmetten met je eigen tekortko-

mingen. Die hoge verwachtingen geven ook
heel veel vertrouwen, moet ik je zeggen. Ik
had het gevoel dat ik veel kon, daardoor
durfde ik dingen die anderen misschien niet
zo snel hadden gedurfd. Van school afgaan,
bijvoorbeeld. Ik had het volste vertrouwen
dat het wel goed zou komen.’
Wat had je moeder graag voor jou gewild?

‘Op haar manier is ze trots op me. Ze had liever een wat geregelder leven voor mij gezien.
Het traditionele plaatje van Arnon als arts of
advocaat met een lieve Joodse vrouw en een
stel kinderen. Al op mijn 16e wist ik dat ik
dat allemaal niet wilde. Ik wilde iets anders
en dat heb ik doorgezet. Die confrontatie
moet je aangaan. Je moet je ouders duidelijk
maken dat jij iets anders wilt dan zij van je
willen.’
Word je vaak aangevallen op jouw manier
van leven?

‘Dat heeft binnen relaties wel voor problemen gezorgd. Sommige mensen, ik zeg bewust ‘mensen’ omdat ik niet weet of het typisch vrouwelijk is, verwachten iets van een
relatie waaraan ik niet voldoe. Dat gaat schuren, aan beide kanten. Ik heb niet de neiging
om me heel erg aan te passen, maar weer wel

Prijzenregen
Arnon Grunberg (36) won vorige
maand met zijn roman Tirza de
Libris Literatuur Prijs plus het bijbehorende geldbedrag van € 50.000.
Eind maart kreeg hij in Antwerpen
ook al de Gouden Uil voor Tirza.
Het is de eerste keer dat een roman
met beide belangrijke prijzen is
bekroond. Grunberg won al twee
keer wat toen nog de AKO Literatuurprijs heette, voor De Asielzoeker en Fantoompijn. Sinds zijn
debuut, Blauwe Maandagen, in 1994
is hij een van Nederlands meest
besproken en gelezen schrijvers.
Zijn productie is hoog; naast boeken
en essays, schrijft hij gedichten,
artikelen en columns voor o.a. NRC
Handelsblad, VPRO-gids en Humo.
Begin volgend jaar wordt zijn
nieuwste roman verwacht, nog geen
anderhalf jaar na Tirza.

‘Ik heb niet de neiging om me aan te passen, maar wel
de neiging om me daarover schuldig te voelen’
de neiging om me daarover schuldig te voelen. Natuurlijk leef ik in zekere zin voor mezelf, maar ik ben geen ontzettend grote egoïst. Je verzamelt in je leven toch mensen die
in je zonnestelsel blijven en waar je je tot op
zekere hoogte verantwoordelijk voor voelt.
Ze zijn mijn surrogaatfamilie geworden.’
Je bent getuige bij een huwelijk. Geloof je
daarin?

Lacht ongemakkelijk. ‘Dat doe ik voor de
persoon die gaat trouwen, ik weet dat hij het
fijn vindt dat ik zijn getuige ben. Dus doe ik
dat. Het feit dat ik niet in het huwelijk geloof,
betekent niet dat niemand erin mag geloven.
Ik ken alleen niet veel relaties die het na ja-

ren nog leuk hebben. Is dat cynisch? Misschien hebben mensen te hoge verwachtingen van een relatie. Een relatie is een
machtsstrijd, ook de sex. Ik vind het fascinerend die machtstrijd te laten zien. Als mensen echt durven na te denken over hun sexuele fantasieën, dan komen er dingen boven
die sociaal niet wenselijk zijn om uit te spreken. Hofmeester uit Tirza spreekt ze ook niet
uit. Met Tirza wilde ik laten zien dat liefde
kan ontaarden in heel iets anders. Liefde
hoeft niet per definitie iets positiefs te zijn. Ik
ken meer mensen die, net als Hofmeester,
zichzelf door een huwelijk of relatie in een
val hebben gemanoeuvreerd, met een gezin

en alles erop en eraan. Zij lijden daaronder.
Ik ben blij dat ik in elk geval niet in die val
zit.’
Wat maakt je gelukkig?

‘Als ik in Libanon of Afghanistan ben, als ik
dingen durf te doen waarvan ik weet dat ze
riskant of moeilijk zijn. Ik vind het leuk om
mezelf over die drempel heen te helpen.
Eerst aarzelen en dan toch doen. Dat is een
geluksmoment. Geluk is iets wat je overkomt, ik geloof niet in geluksmomenten
waar je naartoe leeft. Ik kan ook erg genieten van mijn petekind, die zie ik toch wel
elke zes tot acht weken. Hij heeft zijn eigen
plekje in mijn huis. Het is wel een verwar- >
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rende situatie voor hem. Hij is nu 2,5 en
noemt me Tio. Hij weet dat ik niet zijn vader
ben, maar ik ben wel een soort vaderfiguur
voor hem.’
Wat irriteert je?

‘Ik ben een perfectionist en kan het niet hebben als ik fouten maak, op welk gebied dan
ook. Bij anderen erger ik me aan zwakheid.
Ik vind dat mensen streng moeten zijn voor
zichzelf. Dat zware zelfmedelijden vind ik
vreselijk, dat steeds maar weer volhouden
dat je eigen fouten te maken hebben met anderen: je ouders of de buurman. Ik heb jaren
samengeleefd met een therapeut en begrijp
best dat het nuttig is om over jezelf na te denken. Zelfkennis is prima, maar heeft vooral
zin als je ook bereid bent onaangename dingen over jezelf te erkennen. In iedereen
schuilen agressie en andere onaangename
dingen. Dat is ook een van mijn bezwaren tegen samenwonen; het is moeilijk om 24 uur
per dag prettig te blijven doen. Ik denk wel
eens dat je beter kunt samenwonen met een
intieme vriend, dan met je vriendin. Dat
blijft veel langer goed. Een liefdesrelatie
maakt het allemaal zo gecompliceerd.’
Hoe heb je je vriendin leren kennen?

‘Een relatie is
een machtsstrijd,
ook de sex’
gon harder en harder te rijden. We kwamen
in een slip terecht. Aan beide kanten van de
weg was er alleen afgrond. Het gekke is dat
ik niet eens dacht: nu gaan we dood, maar
alleen: als die jeep in de afgrond valt, hoe
krijgen we die er dan in ‘s hemelsnaam weer
uit? Ik zag de afgronden links en rechts voorbijflitsen. En ineens stonden we stil, met de
neus in de andere richting. Zij begon toen
ontzettend te lachen. Dat vond ik zo leuk, zo
ontwapenend.’

‘Aan restaurants, niet eens aan hele dure,
want ik kook nooit. In reizen gaat ook veel
geld zitten. Ik hou van mooie dingen, maar ik
heb geen grote verlangens op dat gebied.
Mijn verlangens gaan uit naar andere dingen. Ik ga straks terug naar Afghanistan,
daar verheug ik me enorm op. Deze zomer
ga ik werken als kamerjongen in een hotel in
Beieren. Puur uit nieuwsgierigheid, naar hoe
dat is. Dat soort dingen vind ik boeiender
dan bewust geld uitgeven.’

Heeft ze al haar stempel gedrukt op jouw
huis?

Dus wat doe je met al je prijzengeld?

‘Ik zag haar op een feestje en vond haar leuk.
Voor Tirza moest ik onderzoek doen in Namibië. Ik mailde haar of ze mijn chauffeuse
wilde zijn. Dat is toch een beleefde manier
om contact te leggen. Geen rijbewijs hebben
kán handig zijn. Ze dacht dat ik het niet
meende, tot ik haar om haar gegevens vroeg
om de vlucht te boeken. Dat is nu anderhalf
jaar geleden.’

‘Heel voorzichtig. Ze houdt rekening met
mijn gevoeligheden. Mijn huis is feitelijk helemaal ingericht door mijn vorige vriendin.
Die spullen voldoen. Ik begrijp niet dat mensen jaren bezig kunnen zijn met hun huis inrichten. Spulletjes boeien mij niet.’

Wat vond je zo leuk aan haar?

Leuk voor je vriendin.

‘Haar energie, ze heeft erg veel energie. Natuurlijk vind ik haar ook leuk om te zien, dat
is toch waar je het eerst op afgaat. We hadden ook een leuk gesprek. Soms gaat zo’n
eerste gesprek moeizaam. Dan ziet iemand
er meteen minder leuk uit, vind je niet? De
manier waarop je een uiterlijk waarneemt is
toch subjectief.’

‘De eerste keer dat ze in New York kwam,
vond ze het wel een beetje moeilijk, maar nu
is ze eraan gewend. Ze heeft die eerste keer
een plant voor me gekocht, maar die is nu
een beetje dood. Straks koopt ze een nieuwe.’

Nogal een gok, met een bijna-vreemde door
Namibië reizen?

Moet erg lachen en kijkt betrapt: ‘Het mag
wel veranderd worden, maar dan moet er
wel een goede reden voor zijn. Ik werk daar.
Als er in mijn huis wordt gerommeld, moet ik
dat wel weten. Waarom moet dat? Is dat nodig? Zolang we nog niet samenwonen, is het
mijn huis.’

‘Dat was eenmaal daar ook mijn gedachte. In
het begin sloeg de auto de hele tijd af en begon ik te twijfelen aan haar rijcapaciteiten.
We reden dwars door de bergen naar de
woestijn waar ik heen moest voor het boek.
Het was een lange, hobbelige reis en ze be-
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Wilde je niet oude geesten uitdrijven?

‘Waarom zou ik? Ik hou die oude geesten
graag bij me.’

Als je niet aan spullen hecht, waarom mag
zij dan niets veranderen?

Waar geef jij je geld aan uit?

‘Op mijn 40e ga ik een appartement kopen in
New York. Dan heb je een miljoen dollar nodig, waarvan 60 tot 70 procent contant.’
Heb je wel vaker dit soort vaste voornemens?

‘Heel vaak. Ik ben van plan mijn 50ste verjaardag te vieren in Namibië. Er is daar een
geweldig hotel middenin de woestijn. Mocht
ik tegen die tijd nog vrienden over hebben,
dan nodig ik ze daar uit. Mijn 35ste verjaardag heb ik in Dublin gevierd, ik had vijftig
mensen uitgenodigd. Ze hoefden geen cadeautje mee te nemen. Ik betaalde de reis, zij
het verblijf. Dat is werkelijk een groot succes
geweest. De dagen voor het feest zag ik overal in de stad groepjes mensen die ik had uitgenodigd. Net een happening.’
Klinkt niet slecht, dat leven van jou.

‘Ik ben best tevreden. Het is niet zo dat ik
nooit melancholisch ben, maar ik leef heel
erg in het hier en nu.’
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