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Het
interview

‘Bij mij gaat  
niets in een  
rechte weg’ 

MARJOLIJN VAN HEEMSTRA

DAT ER GEEN VASTE ROUTE BESTAAT EN ER OVERAL PADEN ZIJN 

– DIE ÓÓK ERGENS TOE LEIDEN – LEERDE SCHRIJVER EN 

THEATERMAKER MARJOLIJN VAN HEEMSTRA AL JONG VAN HAAR 

OMA. EEN GESPREK OVER VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST.



42 _  _ 43Voor Das Mag FM maakt Marjolijn van Heemstra de podcast ‘Sør’, over haar vroegere geschiedenisleraar Ronald Sørensen.

VERLEDEN

‘IN DE KAST VAN MIJN OMA HING EEN PAPIERTJE 

MET EEN ZIN DIE ME ALS KIND AL AANSPRAK: 

‘DE WEG WORDT GEMAAKT DOOR HEM TE GAAN’’

“Er was veel vrijheid bij ons thuis. We 
mochten zijn wie we wilden zijn en als ik de 
foto’s terugkijk, lijkt het wel alsof ik elke dag 
verkleed naar school ging. Mijn vader was 
kinderarts en studeerde pas heel laat af, ik 
herinner me nog dat ik op zijn afstudeer-
feest een act deed met een paardenpak –  
ik was een jaar of negen. Mijn moeder was 
orthopedagoog en stopte een tijdje met 
werken toen mijn jongste zusje geboren 
werd. Eigenlijk leefden mijn ouders nog 
lang als een soort studenten en dat kon in 
die tijd ook nog makkelijker: er was minder 
druk om meteen iets te worden. We hadden 
niet veel ruimte en niet zo veel geld, maar ik 
vond het prima. Het enige wat ik jammer 
vond, is dat we geen tuin hadden. Maar 
mijn grootouders hadden wel een huis met 
een grote tuin en daar logeerden we vaak.
Als kind zat ik vaak in mijn eigen wereld, 
maar ik hield ook van groepen en van dingen 
met elkaar ondernemen. Een van mijn duide-
lijkste herinneringen aan die tijd is dat ik op 
de Montessorischool in Amsterdam een 
toneelstuk over The Beatles schreef en 
regisseerde – daar ging ik helemaal in op. 
Er kwamen ook andere klassen kijken, iets 
waar nu denk ik geen tijd meer voor zou 
worden genomen. Ik was supertrots dat  
ik die voorstelling had gemaakt, maar ik 
geloof niet dat ik toen al dacht dat ik  
schrijver zou worden.
In de kast van mijn oma hing vroeger een 
papiertje met een zin die me als kind al 
enorm aansprak: ‘De weg wordt gemaakt 
door hem te gaan’, en dat papiertje heb ik 
als een erfstuk bewaard. Inmiddels is het 
een beetje een cliché yoga-uitspraak 
geworden, maar dat er geen vaste route 

bestaat en er overal paden zijn, vond ik mooi. 
Op een gegeven moment verhuisde mijn 
oma naar een serviceflat omdat haar huis  
te groot werd. Op een stukje grond achter 
de garageboxen legde ze toen haar eigen 
 wandelpad aan – heel grappig vond ik dat. 
Ze noemde dat het ‘Wier en Ga-pad’, want 
haar achternaam was Wierenga. Wat eerst 
een stukje grond van niets was, werd door 
dat pad ineens iets. Als ik bij haar was, 
hielp ik haar met stenen leggen. Mijn oma 
was niet altijd makkelijk, maar ik vond haar 
een wijs mens. Ze had veel meegemaakt: 
haar eerste man jong verloren en later 
 verloor ze twee kinderen. Ik geloof dat ze 
jarenlang nauwelijks sliep, ze was in elk 
geval altijd wakker als ik ’s nachts haar 
kamer in kwam omdat ik bang was. 
Mijn ouders hadden een sterk maat-
schappelijk bewustzijn, er moesten 
altijd en overal mensen worden 
gered. Ze kwamen uit de slipstream van 
de jaren zestig en zeventig en vonden dat je 
iets moest bijdragen aan de maatschappij. 
Toch hebben ze me nooit bewust een 
bepaalde richting in geduwd. Ik heb mijn 
vader weleens gevraagd of-ie het niet erg 
vindt dat ik nu een soort houtje-touwtje-
baan heb. Maar nee, hij had het erger 
gevonden als ik bedrijfskunde was gaan 
studeren. Dus ik heb het mijn ouders wel 
makkelijk gemaakt door op hun route mee 
te gaan.
Nadat mijn vader was afgestudeerd, kreeg 
hij een baan in het ziekenhuis in Capelle 
aan den IJssel en moesten we in de buurt 
van het ziekenhuis gaan wonen. Pas toen 
werden we meer een standaardgezin met 
een vader die ’s morgens vroeg met de auto 

naar zijn werk ging en pas ’s avonds laat 
weer terugkwam. Mijn moeder begon  
haar eigen praktijk: toen we klein waren in 
de bijkeuken, later groeide dat uit tot een 
grote praktijk in Rotterdam. Van een oud 
bovenhuis in Amsterdam naar een 
 rijtjeshuis in Capelle, waar iedereen 
in dezelfde soort huizen woonde en 
op dezelfde tijd at: het zorgde bij mij 
voor een cultuurclash van jewelste. 
Mensen vonden ons raar, een buurman 
noemde ons ‘de zigeuners’, maar het trok 
gauw bij toen we vriendjes en vriendinnetjes 
kregen. Van een vrije Montessorischool 
naar een fantasieloze school met klassikaal 
onderwijs – waar je allemaal hetzelfde 
 kastanjemannetje moest maken – ik vond 
het verschrikkelijk. Ik had het gevoel dat 
overal het leven uit werd geknepen. Maar 
het was ook leerzaam: ik leerde hoe ik me 
moest handhaven in een situatie waarin  
ik niet gewend was te zitten. En het is  
altijd mijn fascinatie gebleven om mezelf  
in situaties of bij mensen te plaatsen die  
ik niet per se begrijp.” >

Schrijver en theatermaker 
MARJOLIJN VAN HEEMSTRA 
(Amsterdam, 1981) studeerde 
godsdienstwetenschappen. Ze 
schreef o.a. de roman ‘En we 
noemen hem’ (Das Mag) dat de
BNG Bank Literatuurprijs 
won en in zeven talen wordt 
vertaald. Inmiddels zijn ook 
de filmrechten ervan verkocht.
In haar theatervoorstellingen 
komen poëzie,journalistiek 
en activisme samen. Op dit 
moment is de voorstelling 
‘Lawrence of Arabia, 27 
scènes die nog misten’ te 
zien. Marjolijn woont met 
haar vriend en twee kinderen 
in Amsterdam-Noord. 
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HEDEN

‘IK MAAK GRAAG VOORSTELLINGEN OVER MAATSCHAPPELIJKE 

KWESTIES EN PROBEER IETS PERSOONLIJKS GROOT TE MAKEN, 

OF IETS GROOTS PERSOONLIJK’

“Op de middelbare school kwam een 
 conflictbemiddelaar vertellen over z’n werk 
en dat vond ik interessant. Maar er bleek 
geen specifieke studie voor te bestaan, en 
zo kwam ik op godsdienstwetenschappen 
uit: daar leer je veel over andere culturen en 
andere manieren van denken en bovendien 
was ik altijd al geïnteresseerd in het geloof. 
Ik las graag over joodse mystiek sinds ik 
van mijn oma boeken over de kabbala 
kreeg, die zetten me een beetje ‘aan’.  
Het jaar na mijn eindexamen reisde ik rond 
in Israël, Palestina, Egypte en Jordanië en 
werd ik verliefd op een heel orthodox- 
christelijke jongen uit Zuid-Afrika – in één 
jaar kreeg ik dus van alles mee. 
Eigenlijk is het altijd zo gegaan dat ik van 
alles heb uitstaan en dat dat uiteindelijk tot 
iets leidt. Maar nooit in een rechte weg – 
altijd kronkelend. Tijdens mijn studie begon 
ik gedichten te schrijven, waarmee ik een 
prijs won. Hierdoor kwam ik bij een schrijf-
workshop terecht van Theater Frascati in 
Amsterdam. Daar werd ik gestimuleerd om 
een kleine voorstelling te maken, want ik 
hield er erg van om mijn eigen verhalen  
te vertellen op een podium. Mijn eerste 
voorstelling, Astronaut, ging over mijn oma 
en over het onvermogen om iemand te 
bereiken. Door afasie verdween mijn oma 
heel langzaam. Het was een afschuwelijk 
einde dat lang heeft geduurd. Ook ging ik 
stage lopen bij Trouw en zat ik tegenover 
journalist Elma Drayer, voor wie ik heel bang 
was. Als de telefoon ging, kon ze me heel 
streng aankijken – Neem eens op! – en  
dan wist ik nooit wat ik moest zeggen en 
murmelde ik maar wat. 
Ondertussen begon ik met Hanina Ajarai, 

met wie ik op de middelbare school had 
gezeten, stukken te schrijven voor Viva.  
Ze gingen over onze vriendschap en over 
de verschillen en overeenkomsten tussen 
ons. Later schreven we een boekje over 
Marokkaanse moeders, de eerste generatie 
gastarbeidersvrouwen, vanuit het idee dat 
er veel óver hen wordt gepraat, maar weinig 
mét hen. Dus ja, op allerlei vlakken was ik 
aan het uitbreiden.
Verhalen komen vaak vanzelf op 
mijn pad en inmiddels kan ik snel 
herkennen of iets een goed verhaal 
is: zitten alle elementen erin die je nodig 
hebt voor een goede dramaturgie? 
Ik maak graag voorstellingen over maat-
schappelijke kwesties: ik probeer altijd iets 
persoonlijks groot te maken, of iets groots 
persoonlijk. In 2016, vlak na het hoogtepunt 
van de vluchtelingencrisis, maakte ik bijvoor-
beeld een voorstelling met Zohre, mijn 
Afghaanse oppas. Ik probeerde al een jaar 
lang dingen voor haar te regelen zoals een 
baantje, of een oplossing te vinden voor 
haar schulden, maar dat lukte heel slecht 
omdat je al snel verdwaalt in de ambtelijke 
molen. Als het mij al niet lukt, hoe kan het 
haar dan in godsnaam wel lukken? Ik bedacht 
dat ik me het beste nuttig kon maken door 
een voorstelling met haar te maken. Zo had 
ze werk, leerde ze Nederlands, bouwde ze 
een netwerk op en kon ze haar eigen verhaal 
vertellen. De voorstelling ging ook over wat 
er tussen ons in dat jaar gebeurde: dat ze bij 
mij in huis kwam, op de bank bleef slapen, 
dat we van alles van elkaar verwachtten en 
het soms ook misging. Ik overschatte mezelf: 
ik dacht dat ik haar heel goed kon helpen, 
maar hielp haar van de regen in de drup 

door bijvoorbeeld een formulier verkeerd  
in te vullen. Echt heel erg. We modderden 
maar wat aan en soms was ze ongelooflijk 
moeilijk omdat ze veel van mij verwachtte. 
Gelukkig hebben we hetzelfde gevoel voor 
humor en konden we ook hard lachen om  
al die mislukkingen. Het moest dan ook 
geen voorstelling worden over een zielige 
vluchteling, ik wilde Zohre juist menselijker 
maken, dus én irritant én grappig.  
Ik sta als mezelf op het toneel, maar de 
tekst hoort natuurlijk ook bij een bepaald 
personage: mijn gedrevenheid en 
drammerigheid vergroot ik uit, want 
ik moet mezelf wel op de hak kunnen 
nemen. Anders word ik zo’n heilige en is 
het moeilijk om iets te vertellen.
Ik ben nu al jaren bezig, maar mijn werk 
voelt nog steeds als oefenen voor het echte 
werk. Alsof ik nog altijd in de coulissen sta. 
Dat betekent jammer genoeg niet dat ik 
mislukkingen makkelijk incasseer. Zeker  
als ik een jaar met mijn ziel en zaligheid aan 
iets werk, ben ik heel perfectionistisch en 
kan ik beslist mijn schouders niet ophalen 
bij een slechte recensie. Ik ben daar helaas 
heel gevoelig voor. Maar dat heb ik inmiddels 
omarmd, want anders wordt het ook zo raar 
en ga ik doen alsof ik het niet erg vind. Hoe 
leuk theater en schrijven ook zijn: slechte 
recensies zijn de keerzijde van het vak.” >
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TOEKOMST

‘JEZELF ZIEN ALS EEN PLANEETBEWONER 

IN EEN UITGESTREKT HEELAL, RELATIVEERT ALLES’

“Ik heb nu tien jaar een relatie met David en 
ook voor die tijd had ik lange relaties: ik heb 
altijd het idee gehad dat ik een relatie móest 
hebben. Achteraf denk ik weleens: Waarom? 
Waar kwam dat idee vandaan? Want ik leidde 
erg mijn eigen leven en had vaak gezeik met 
jongens: vriendjes voelden zich door mij 
niet gezien. Nog steeds heb ik de neiging 
om weg te drijven, maar David houdt me er 
heel erg bij, vooral sinds we samen twee 
kinderen hebben, en dat is goed. We zijn 
allebei dominant en voegen ons niet 
snel naar elkaar, dat kan weleens 
pittig zijn. Ik denk dat het voor kinderen 
niet zo erg is om hun ouders ruzie te zien 
maken – mijn ouders deden dat ook – 
omdat je dan ook leert dat het weer goed 
kan komen. Al merk ik nu wel dat mijn 
 kinderen in opstand komen als we ruzie 
hebben: ‘Hé, zo mag je niet praten,’ zeggen 
ze dan. 
Wat ik me vaak afvraag, is hoe ik, totdat ik 
midden twintig was, zo uit de bocht kon 
vliegen als het om consumeren ging, terwijl 
ik toch een bewuste opvoeding heb gehad. 
Ik kocht elke week wel iets bij H&M en vloog 
zonder enige gedachte daarover de wereld 
rond. Bij mijn vriendinnen precies hetzelfde. 
Natuurlijk was klimaatverandering toen 
 minder in het nieuws, maar met een beetje 
gezond verstand had ik toch wel kunnen 
begrijpen dat ik niet zo lekker bezig was. 
Misschien zijn we toen door de val van de 
Berlijnse Muur, het vrijkomen van Nelson 
Mandela en Bill Clinton als Amerikaanse 
president allemaal wat in slaap gesust. 
Gelukkig is er nu een nieuwe, bewuste 
generatie: de klimaatstakers. 
Samen met toekomstbureau Studio Monnik 

heb ik vorig jaar de Rotterdamse Academie 
voor Stadsastronauten opgericht. Het 
begon ermee dat we een artikel schreven 
over het belang van langetermijndenken en 
zo bij het begrip ‘overzichtseffect’ uitkwamen. 
Dat zit zo: astronauten ervaren als ze vanuit 
de ruimte naar de aarde kijken vaak een 
verpletterende liefde of ontzag voor de  
planeet, doordat ze zien hoe alles met alles 
verweven is en hoe kwetsbaar de aarde 
erbij hangt in dat reusachtige heelal. De 
bewustzijnsverandering die ze ondergaan 
bij de aanblik van de aarde heet het ‘over-
zichtseffect’. Het mooie is dat deze bewust-
zijnsverandering blijvend is en dat veel 
astronauten terugkomen als ambassadeurs 
voor duurzaamheid en natuurbescherming. 
Wat is er nu voor nodig om te leven met 
datzelfde bewustzijn als die astronauten, 
vroegen we ons af, zonder dat je daarvoor 
in de ruimte hoeft te zijn geweest? Zo hebben 
we bijvoorbeeld een nachtwandeling door 
Rotterdam ontwikkeld. Hoe kun je je in een 
stad, waar je nog maar zo weinig sterren 
ziet, toch bewust zijn van het heelal? Want 
door je ervan bewust te zijn dat je een onder-
deel bent van het heelal – waar een ander 
soort ruimte en een ander soort tijd geldt – 
kun je beter relativeren: het helpt je om uit 
te zoomen en los te komen van stress. Dat 
is nodig, want de waan van de dag zorgt er 
ook voor dat we geen tijd vrij maken om 
ons echt te verhouden tot de klimaatpro-
blemen die op ons afkomen. Het begon als 
een grap, maar nu geven we ongeveer één 
keer per maand een college op conferenties 
en congressen – steeds in aangepaste 
vorm. Inmiddels ben ik ook correspondent 
ruimtevaart voor De Correspondent. Ik schrijf 

vanuit een maatschappelijk en soms ook 
meer filosofisch perspectief, de technische 
kant van ruimtevaart heeft niet de nadruk. 
Het gaat me vooral om die perspectiefwissel: 
jezelf zien als een planeetbewoner in een 
uitgestrekt heelal, relativeert alles. 
Door deze projecten ben ik echt veranderd. 
Ik leefde altijd al wel bewust, maar nu nog 
meer. Ik koop bijvoorbeeld geen nieuwe 
kleren meer, al mag ik dat niet zeggen van 
David omdat ik nog weleens de fout in ga… 
Oké, bíjna al mijn kleren koop ik op Markt-
plaats. We wonen met twee kinderen op  
92 vierkante meter en dat is prima: ik wil 
niet meer ruimte innemen. Vliegen probeer 
ik zo veel mogelijk te vermijden, al moet ik 
dat nog wel met David uitvechten. En ik 
ben niet alleen meer aandacht gaan 
besteden aan mijn tuin, maar ook 
aan mijn buurman. Ik geloof dat je moet 
investeren in alles waar geen prijskaartje 
aan zit – zoals gewoon zitten, praten,  
een boek lezen zonder dat je daar iets  
mee moet – en dat we dat uit het oog zijn 
verloren. Ook door de smartphone wordt 
ons dat soort tijd ontnomen. Soms snap ik 
niet hoe we hierin terecht zijn gekomen. 
Hoe hebben we ons die eigen tijd laten 
afnemen?”  


