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SPLINTER CHABOT

JAN VAN MERSBERGEN

PERSOONLIJK
EN KWETSBAAR
De schrijfstijl van Jan van Mersbergen is bondig, bijna uitgebeend. Splinter
Chabot schrijft juist graag sprookjesachtig, in een barokke stijl. Beiden hebben
ze een heel persoonlijk boek gemaakt. Ze gaan in gesprek over het ambacht,
vaders en de gezinnen die hen hebben gevormd.
TEKST LINDA HUIJSMANS BEELD DANIEL COHEN
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C

habot: “Jouw vorige boek, Een goede moeder,
noemde je je persoonlijkste boek. Nu heb je

LEZEN VOLGENS JAN VAN MERSBERGEN

met Mijn pa is nooit alleen een misschien nog
wel persoonlijker boek geschreven. Vind je
niet?”
Van Mersbergen: “Klopt. Dit boek gaat over mijn

vader, dat is familie. Een goede moeder ging over mijn ex, die natuurlijk geen familie meer is. Dus het is inderdaad nog veel persoonlijker. Ik heb een tweelingbroer en die lijkt erg op onze vader, terwijl ik
veel meer van de Groenenbergen heb, de familie van onze moeder.
Wij staan heel anders in het leven. Mijn broer opereert net als mijn
vader het liefst alleen, terwijl ik altijd mensen om me heen wil heb-

VAN MERSBERGEN
‘ALS SCHRIJVER WIL JE ZELF IETS
CREËREN EN DAT DAN ZO GOED MOGELIJK
NEERZETTEN. JE AFKOMST OF JE FAMILIE
MAAKT OP DAT MOMENT NIETS UIT’
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CHABOT
‘IK WIL WORDEN AFGEREKEND OP WAT
IK DOE, NIET OP MIJN AFKOMST,
DUS IK HEB OVERWOGEN OM MIJN
ACHTERNAAM WEG TE LATEN’

ben. Best lastig, want schrijven is een eenzame bezigheid. Daarom

MOEDER DE VIS

HARD LEVEN

BEELDEN

geef ik graag workshops, organiseer ik borrels en literaire avonden.

“Alle hoofdpersonen

“Vlautin schrijft over

“Marieke Lucas komt

Door dit boek ben ik dichter bij mijn vader gekomen. Zelfs letterlijk.

uit dit boek hebben

de hardheid van

uit het dorp naast

Rond de verschijning van het boek ging ik met mijn vader op de foto

iets met water. Het

de Amerikaanse

mijn geboortedorp.

en moesten we elkaar aankijken, terwijl er tussen ons normaal altijd

motto van het boek

samenleving. De

Hij wil graag als hem

een zekere afstand is. Jij bent natuurlijk al vaak met je vader en je

is: ‘Mijn moeder

vertelster woont

worden aangespro-

broers op de foto geweest.”

is een vis.’ Dat

met haar moeder

ken, maar het dorp

Chabot: “Toch is dat anders. Daar zit een ander soort lading achter.

zinnetje komt uit

en broer in een

zal hem altijd haar

Wij gaan op de foto omdat we iets delen: we schrijven boeken.

As I Lay Dying van

huurwoning en wil

blijven noemen. Dat

Maar jij schrijft over je vader die wegging zonder dat hij vertrok.”

William Faulkner.

die graag kopen.

is de stugheid van

Van Mersbergen: “Hij kocht een stuk land met het plan om daar

Daarin reist een

Met het geld van

die streek. In een ge-

zelfvoorzienend te zijn. Hij had gewoon een baan, maar als hij thuis

gezin dwars door

haar moeder en een

dicht beschrijft hij de

was ging hij naar het land. Mijn ouders hadden, en hebben, geen tijd

Amerika, omdat

hoop extra baantjes,

beslommeringen van

voor iets anders. Hij kwam nooit bij mijn voetbalwedstrijden kijken

de zieke moeder

moet dat net lukken.

een leven dat anders

en nu hebben ze ook nauwelijks tijd voor de kleinkinderen. Zo’n stuk

in haar geboorte-

Maar de moeder

moet. Daar voeren

land onderhouden is een dagtaak.”

stad wil sterven.

vindt dat ze na een

we veel gesprekken

Chabot: “Begrijp je je vader beter nu je over hem hebt geschreven?”

De jongen weet

zwaar leven wel iets

over. Bij hem gaat

Van Mersbergen: “Door over hem te schrijven moest ik naar hem op

dat zijn moeder

voor zichzelf heeft

het niet over hoe je

zoek. Hij heeft zijn hele leven logboeken bijgehouden, waarin hij pre-

daarna in de aarde

verdiend en koopt

op de wereld bent

cies beschrijft wat hij die dag deed: houthakken, de sloot baggeren,

zal verdwijnen. Hij

een nieuwe auto.

gezet, maar over wat

bomen snoeien. Daardoor kwam ik dichter bij hem dan ooit. Onze

vangt een vis en laat

Heel mooi strak op-

je wilt zijn. Dat vind

familie komt uit een gereformeerde hoek van Brabant. Daar heerst

die per ongeluk op

geschreven, zonder

ik heel sterk. Ga dat

een soort stugheid…”

het zandpad vallen.

sentiment. Als je dit

zelf bepalen. In zijn

Chabot: “… en er wordt niet over emoties gesproken.”

Dat vind ik zo te

boek leest, voel je

poëzie gebruikt hij

Van Mersbergen: “Heel weinig. Als ik jou met je vader zie… Hij is niet

gek. Schrijven wordt

echt hoe hard het le-

veel beelden, maar

iemand die niets zegt.”

daar echt beelden-

ven voor die mensen

ook zijn romans

Chabot lacht: “Allesbehalve! Eerder het tegenovergestelde!”

de kunst. Leonieke

is. Op een gegeven

knallen er bijna van

Van Mersbergen: “Mijn vader wil wel vertellen, maar alleen over wat

snapt dat ook heel

moment denk je:

uit elkaar. Eén ge-

hij zelf allemaal heeft gemaakt.”

goed. Voor een

laat het nou een

dicht is net zo rijk als

Chabot: “Toen ik debuteerde met Confettiregen, moest het voor

debuut vond ik het

keertje lukken. Maar

een hoofdstuk in een

mijn gevoel meteen goed zijn. Ik kom uit een schrijversgezin, dus de

echt heel knap.”

dat gebeurt niet.”

roman.”

lat lag hoog. Ik wil worden afgerekend op wat ik doe, niet op mijn

Hier komen wij

De nacht valt altijd

Komijnsplitsers

afkomst, dus ik heb overwogen om mijn achternaam weg te laten.

vandaan

Willy Vlautin

Marieke Lucas

Maar dan leek het alsof ik niet trots ben op mijn vader en mijn fami-

Leonieke Baerwaldt

Gebonden 21,99

Rijneveld

lie. Het tegendeel is waar. Ik wilde ook dat mijn vader Confettiregen

Paperback 20,00

Paperback 19,99
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OVER

OVER

SPLINTER
CHABOT

JAN VAN
MERSBERGEN

Splinter Chabot (1996) is

Jan van Mersbergen

de derde van de vier zoons

(1971) groeide op in Alm-

van schrijver en dichter

kerk, een gereformeerde

Bart Chabot en hun moeder

Brabantse gemeente.

Yolanda. In 2019 maakte hij

Hij studeerde Cultuur en

zijn eerste televisieprogram-

Beleid en werkte in het

ma: SPLINTER in de poli-

Ostadetheater in Amster-

tiek. Op 3 maart 2020, zijn

dam. In 2001 verscheen

24ste verjaardag, verscheen

zijn debuut De grasbij-

zijn debuutroman Confetti-

ter, gevolgd door negen

regen, over zijn worsteling

romans en drie thrillers

met zijn geaardheid en zijn

onder het pseudoniem

coming-out. Het boek wordt

Frederik Baas. In 2012

verfilmd door Michiel van

ontving hij de BNG Lite-

Erp. Eind 2020 verscheen

ratuurprijs voor Naar de

Roze brieven, met een

overkant van de nacht, in

bloemlezing van lezersre-

2014 de F. Bordewijk-prijs

acties op Confettiregen.

voor De laatste ontsnap-

In april 2022 volgt als de
Hemel genoeg ruimte heeft:
“Een sprookjesachtige vertelling van een onvoorwaardelijke vriendschap tussen
twee jongens.”
als de Hemel genoeg
ruimte heeft
Splinter Chabot
Gebonden 24,99
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CHABOT
‘ALS IEMAND BIJ ONS EEN
BOEK UITBRENGT, IS DAT
TOCH MINDER BIJZONDER
OMDAT WIJ ALLEMAAL
SCHRIJVEN. HET IS WEL
SPECIAAL WAT JE MAAKT,
NIET DAT JE HET MAAKT’

VAN MERSBERGEN
‘MIJN OUDERS ZIJN VAN
BOERENAFKOMST, ZIJ
KENNEN DE CULTURELE
WERELD NIET. IK DENK
DAT ZIJ HET NOG STEEDS
LASTIG VINDEN OM MIJ
ALS SCHRIJVER TE ZIEN’

ping. Naast het schrijven
geeft Van Mersbergen
(online) schrijfworkshops
en organiseert hij literaire
avonden. Hij werkt aan
een standaardwerk over
carnaval.
Mijn pa is nooit alleen
Jan van Mersbergen
Paperback 21,99
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VAN MERSBERGEN
‘DE CONSTRUCTIE HEB IK AL VOORDAT
IK BEGIN. MAAR WAT ER VERVOLGENS
ÍN DIE SCÈNES GEBEURT, ONTDEK IK
VAAK PAS TIJDENS HET SCHRIJVEN’
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CHABOT
‘MIJN VADER HOUDT VAN AMERIKAANSE
LITERATUUR EN ZO SCHRIJFT HIJ OOK:
TO THE POINT, BÁM, GAAN. TERWIJL IK
VAN SPROOKJESACHTIGE ROMANS HOUD’

als váder zou lezen, en niet als schrijver. Dan zou hij gaan strepen

gaan, dat was heel mooi. Dat zijn unieke dingen om met elkaar mee

en aanpassen.”

te mogen maken. Mijn broers sturen hun manuscripten trouwens

Van Mersbergen: “Hij is ook een technisch lezer.”

naar elkaar. Dan gaan ze bij elkaar zitten om het boek te bespreken.

Chabot: “Over het ambacht kunnen we goed praten; de letter, de

Dat vind ik lastiger. Ik vind het leuker als ze het boek zelf krijgen.

bladspiegel, de dikte van het boek, over een komma die er wel of

Mijn uitgever leest mijn eerste versie eerst helemaal voordat anderen

niet moet staan. Soms gebruik ik een woord om een bepaald gevoel

die mogen zien. De fase waarin het verhaal net af is en je zelf nog

aan te geven, omdat honderd pagina’s verder dát wordt gezegd. De

heel bang bent, is superkwetsbaar. Terwijl ik het schrijf, vind ik het

lezer zal dat niet opmerken, maar voor jou als schrijver kan dat een

boek heel mooi, maar als ik het inlever ben ik bang dat het helemaal

groot verschil maken. Als je dat woord weghaalt, is het alsof iemand

niks is…”

een naad stuk trekt in je favoriete kledingstuk.”

Van Mersbergen: “Die angst gaat nooit over. Die wordt alleen maar

Van Mersbergen: “Als schrijver wil je zelf iets creëren en dat dan

erger.”

zo goed mogelijk neerzetten. Je afkomst of je familie maakt op dat

Chabot: “Confettiregen heb ik in een maand geschreven. Ik zat in

moment niets uit.”

een zelfopgelegde quarantaine voordat de rest van de wereld in

Chabot: “Je doet het in je eentje. Toch lijkt het me in jouw geval

quarantaine ging. Het was heel obsessief, manisch bijna. Dat moest

heftiger, omdat je over je ouders schrijft.”

ook, omdat het zo veel emoties bij me naar boven haalde. Ik be-

Van Mersbergen: “Mijn ouders zijn van boerenafkomst, zij kennen

leefde verliefdheid opnieuw, voelde weer die onzekerheid, had die

de culturele wereld niet. Ik denk dat zij het nog steeds lastig vinden

donkere gedachten. In die periode werd ik ’s ochtends ook heel

om mij als schrijver te zien. Dat ik in die wereld meedoe. Jou kennen

moe wakker.”

ze van tv, jij ziet er voor hen veel meer als een echte schrijver uit.”

Van Mersbergen: “Zo’n verhaal gaat 24 uur per dag door in je

Chabot: “Bij ons is het met de paplepel ingegoten. Als iemand bij

hoofd.”

ons een boek uitbrengt, is dat niet iets heel gewoons, maar het is

Chabot: “Het was heftig, maar dat moest ook. Als ik er een jaar

toch minder bijzonder omdat wij allemaal schrijven. Het is wel spe-

over had gedaan, was ik eraan onderdoor gegaan. Aan mijn nieu-

ciaal wát je maakt, maar niet dát je het maakt. Dat is wel gek soms,

we boek begon ik in een tijd dat ik ook talkshows maakte. Dan

maar ook fijn.”

kwam ik ’s nachts thuis, vol adrenaline. Ik was alleen, buiten was

Van Mersbergen: “Is er bij jou dan ook een onderscheid in wat jij

het stil op straat… heerlijk. Dan ging ik tikken. Als ik in zo’n peri-

maakt en wat je vader maakt?”

ode zit, schieten er ook voortdurend zinnen door mijn hoofd. Ze

Chabot: “Onze schrijfstijlen zijn natuurlijk heel verschillend. Mijn va-

komen op de onhandigste momenten, dus ik noteer ze in mijn

der houdt van Amerikaanse literatuur en zo schrijft hij ook: to the

mobiel. Toen ik bij mijn laatste boek op een gegeven moment het

point, bám, gaan, rock-’n-roll in de literatuur. Terwijl ik van sprook-

overzicht kwijtraakte, heb ik een groot tekenboek gekocht en alle

jesachtige romans houd, dromerige verhalen waarin je kunt verdwa-

zinnen daarin overgeschreven. Ik had zes stiften, voor elk deel een

len, romantisch eigenlijk. Bijna over de top, maar net niet helemaal.

andere kleur. Als zo’n zin in mijn tekst terecht was gekomen, zette

Ik houd van die magie. Mijn boek als de Hemel genoeg ruimte heeft

ik een krul met de stift.”

is een sprookjesachtig verhaal geworden en dat wilde ik ook.”

Van Mersbergen: “Die zinnen in je hoofd, dat zijn beelden. Die heb

Van Mersbergen: “Is er tussen jou en je broers sprake van concur-

ik ook. Dan zie ik iets en weet: dat moet erin. Ik herken wel wat

rentie, jaloezie…?”

je doet, ik zet die gedachten in een Excelbestand. Mijn beste zin

Chabot: “Er is geen strijd tussen ons. Mijn ouders vinden het belang-

is: ‘Wie rijdt er nou in een gele auto?’ Een jongen kijkt met zijn

rijk dat we doen waar we gelukkig van worden, en dat we dat serieus

zus naar de mensen en de wagens van de kermis die het dorp

doen. Maar of een boek nou duizend of veertigduizend keer over de

binnenkomen. Daar rijdt een opgevoerde auto tussen. Zijn zus ziet

toonbank gaat, maakt ze niets uit. Natuurlijk moet je dat als broers

meteen dat er een knappe jongen in zit. Die broer ziet dat natuurlijk

ook van elkaar kunnen hebben. We zijn allemaal ambitieus en zo zijn

ook en zegt: ‘Wie rijdt er nou in een gele auto?’ In die paar woor-

we ook opgevoed; je moet er wat van maken. Het is glad ijs, maar we

den voel je jaloezie, bescherming. Je voelt dat er een confrontatie

zijn er niet op uitgegleden.”

aan zit te komen.”

Van Mersbergen: “Was je daar bang voor?”

Chabot: “Houd je je zinnen echt digitaal bij? Vind je dat niet verve-

Chabot: “Confettiregen verscheen tegelijk met een boek van papa.

lend?”

En met een van mijn oudste broer Sebastiaan. Pas toen die boeken

Van Mersbergen: “Nee, juist handig. Zo zie ik precies hoe elk

er lagen, realiseerde ik me wat er had kunnen gebeuren. Ik vond

hoofdstuk moet worden opgebouwd. De constructie heb ik dus al

het bijzonder om samen met het hele gezin naar het Boekenbal te

voordat ik begin. Maar wat er vervolgens in die scènes gebeurt,
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LEZEN VOLGENS SPLINTER CHABOT

ontdek ik vaak pas tijdens het schrijven.”
Chabot: “Als je schrijft, zoek je een bepaalde emotie. Ik probeer dat
gevoel bijvoorbeeld op te roepen door bepaalde muziek te draaien. Verder drink ik tijdens het schrijven geen alcohol en eet ik geen
suikers. Als ik ga snoepen, word ik altijd misselijk. Ik heb dan het
gevoel dat dat doorlekt in mijn woorden.”
Van Mersbergen: “Heel gek hoe dat werkt. Ik eet dan ook nooit
drop of zo. Dat verandert mijn stemming. Schrijven is eigenlijk het
temmen van je emoties.”
Chabot: “En ook: de gekte in jezelf onder controle houden. Als je je
gevoelens niet beteugelt, vliegen ze alle kanten op. Nu mijn derde
boek er is, zie ik dat er in al mijn boeken verlangen zit. Dat is een

GERAAKT

PATS-PATS-

ENORM DIK

“Dit is een van de

ZINNEN

“Ik vond Een klein

schrijvers die bijna

“Toon Tellegen kun je

leven echt fantas-

niet meer worden ge-

in elke levensfase le-

tisch. Aan het eind

lezen. Ik hoorde een

zen. In deze bundel

moest ik zo hard

interview van Ischa

zit het verhaal waarin

huilen. Nu Yana-

Meijer met Andreas

de eekhoorn en de

gihara een nieuw

Burnier. Daardoor

mier over een muur

boek heeft, moet

wilde ik iets van haar

proberen te komen.

ik dat lezen. Het is

lezen. Zij was haar

De eekhoorn tilt de

weer een enorm

tijd ver vooruit. Nu

mier op en vraagt:

dik boek, dat vind

hebben we gender-

“Wat zie je, wat zie

ik hartstikke fijn. Dit

discussies, maar

je?” Maar de mier

boek is volgens mij

zij schrijft daar al in

ziet niks. Dat gelooft

heel anders, maar

haar debuut uit 1965

de eekhoorn niet.

alleen al omdat

over. In Een tevreden

Er moet iets zijn,

het van dezelfde

lach gaat de hoofd-

maar nee, er is niets.

schrijver is, wil ik

persoon in andere

Daarna gaan ze sa-

het lezen. Het ligt

kleding naar het café

men tegen die muur

al klaar. Ik ga eraan

dan haar geslacht

zitten. Na een tijdje

beginnen als het

zou voorschrijven. Ik

zegt de eekhoorn:

manuscript van mijn

werd er echt door ge-

“Als daar niets is,

eigen boek af is.”

raakt. Het is een heel

moet hier dus alles

Naar het paradijs

klein boekje, maar

zijn.” In die kenmer-

Hanya Yanagihara

het leest als een

kende stijl van hem,

Paperback 24,99

dikke roman omdat

die pats-pats-zinne-

er heel veel in zit.

tjes, schrijft Tellegen

Het heeft een enorm

heel mooie, rake

gewicht, de kennis

dingen.”

spat ervan af.”

Misschien wisten zij

Chabot: “Het was doodeng soms. Dan zakte ik tot mijn kuiten in de

Een tevreden lach

alles

Andreas Burnier

Toon Tellegen

sneeuw weg, met rechts de afgrond en links steile rotsen. Maar ik

Paperback 17,50

Paperback 25,99

heel heftige emotie, die je helemaal leeg kan zuigen. Door erover te
schrijven, houd ik het rustig. Als ik er een verhaal omheen verzin,
kan ik in de fantasie vluchten. Ik weet niet of ik het zonder dat zou
trekken.”
Van Mersbergen: “Schrijven kan je wereld ook groter maken. Toen
ik aan Mijn pa is nooit alleen begon, had ik een theorie dat het verhaal van de poppenspeler Jozef van den Berg leek op dat van mijn
vader. Van den Berg had zijn vrouw en vier kinderen verlaten, omdat
hij een roeping had. Hij vertrok op de fiets, kreeg een dorp verderop
een lekke band, bleef daar en bekeerde zich tot het Grieks-orthodoxe geloof. Mijn vader had ook een roeping, maar hij is thuisgebleven en heeft zijn hele gezin erin meegesleept. De theorie waarmee
ik begon was: als mijn vader nou in zijn eentje was weggegaan, had
ik een normale jeugd gehad. Dat heb ik er allemaal weer uit gehaald,
want het bleek niet te kloppen.”
Chabot: “Zo werd het een zoektocht naar je vader…”
Van Mersbergen: “… die uitkwam bij mijn moeder. Ik wilde een zinnetje op de cover zetten: ‘Zoektocht naar mijn vader als kluizenaar,
eindigt in ode aan mijn moeder.’ Dat heeft het niet gehaald, maar

VAN MERSBERGEN
‘SCHRIJVEN IS EIGENLIJK HET
TEMMEN VAN JE EMOTIES’

CHABOT
‘ALS JE JE GEVOELENS NIET BETEUGELT,
VLIEGEN ZE ALLE KANTEN OP’

is wel de kern van het boek. Mijn moeder is altijd met mijn vader
meegegaan. Daarom was hij nooit alleen.”
Chabot: “Het laatste deel van mijn boek speelt zich af in de bergen. Ik was nooit in een echt ruige bergomgeving geweest, waar de
sneeuw zo hoog ligt dat het er onbegaanbaar en levensgevaarlijk is.
Dus daar moest ik naartoe.”
Van Mersbergen: “Zoiets moet je soms gewoon doen.”
Chabot: “Ik ging daar vaak vijf tot zes uur per dag in mijn eentje
wandelen.”
Van Mersbergen: “Dan schrijf je in je hoofd het halve boek.”

liep door. Je kunt heel veel dingen verzinnen, maar de bergen moet
je voelen. Je ziet bijna de natuur zelf een stap terugdoen. Dat kun
je niet verzinnen.”
Van Mersbergen: “Dat moet je ervaren. En daarna laten zien.”
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