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Peter Zantingh kan het
laten zien op zijn tele-
foon. Hij begint te
scrollen in Scrivener,
het programma dat hij
gebruikt voor zijn
schrijfprojecten. Alles
keurig geordend, de
personages, de ver-
schillende versies. En

dan het beeld: cirkels, een kleine en dan steeds
groter. Tussen die cirkels dwarsverbanden. En
helemaal in het midden: Mattias, zijn hoofd-
persoon. Mattias die er niet meer is, een ‘nega-
tieve ruimte’, zoals de werktitel van zijn roman
luidde. Omdat de ruimte die hij inneemt in de
levens van de mensen in die cirkels alleen nog
zichtbaar is door hun ogen en in hun woorden –
zijn naasten, maar steeds verder naar de perife-
rie ook degenen wier levens indirect door zijn
dood worden geraakt.
Binnen die cirkels, en een ordening van hon-
derden systeemkaartjes, schreef Zantingh (35),
journalist bijNRC Handelsblad, een  roman als
ingenieuze constructie met een hoog spoiler -
risico. Hij kan alleen maar hopen dat zo veel
mogelijk mensen zo lang mogelijk zo onbevan-
gen mogelijk aan Na Mattias beginnen, om zélf
alle puzzelstukjes bij elkaar te kunnen leggen.
“Uiteindelijk zit er natuurlijk een houdbaar-
heidsdatum op. Mensen worden nu ook niet
meer boos als je over The Sixth Sense zegt: ‘Bru-
ce Willis was de hele tijd al dood’.”
Het is zijn derde roman, maar nog niet eerder
is hij zo blij geweest met hoe een boek tot stand
is gekomen. Natuurlijk, een schrijver moet elk
volgende boek beter vinden dan zijn vorige
want anders kom je niet verder. Maar vanaf het
begin tot het tastbare eindresultaat wierp zijn
aanpak vrucht af nadat hij had besloten eind
lente, zomer 2016 twintig weken onbetaald ver-
lof te nemen om in zijn werkkamertje van twee
bij drie meter zonder enige afleiding te schrij-
ven. 
“Dat moest leiden tot een eerste versie die van
begin tot eind in elk geval goed genoeg was om
aan een paar mensen te laten lezen. Maar daar-
voor vertelde ik niemand iets. Ik wilde geen ex-
terne invloeden, ik vond het op de een of ande-
re manier belangrijk dat het helemaal van mij
was, in mijn hoofd zou zijn ontstaan. Als je een
idee hebt en je praat er met iemand over, ko-
men er reacties – ‘O, ik heb ook zoiets gehoord’,
‘O, dat lijkt een beetje op die film’ – die onbe-
wust in je hoofd blijven zitten. Ik wilde kijken
wat er zou gebeuren als ik zélf met alle oplos-
singen moest komen.”

Hoe kwam u op het idee voor dit verhaal in acht
stemmen?
“Het ontstond in verschillende brokjes. De eer-
ste inspiratie kwam van een podcast waar ik
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naar luisterde tijdens het hardlopen, een inter-
view met Glen Hansard, de Ierse liedjesschrij-
ver en zanger van The Frames. Ik heb de tekst
als motto in mijn boek opgenomen. Het was
een gesprek waarbij de interviewer hem zo’n
beetje de moeilijkste, allesomvattende vraag
stelt: waarom wij op aarde zijn. Hansard is een
goede, charmante prater en zijn antwoord deed
me echt iets. Natuurlijk, zegt hij, zijn we ego -
istisch, we nemen ruimte in, we consumeren.
Je doet als mens hoe dan ook slechte dingen –
maar hij hoopt dat als het einde komt, het som-
metje toch positief zal zijn. ‘I like to think that
I’ll do more good than I’ll do bad.”
“Een maand later, ik was voor de krant naar
Dublin geweest, stond ik op mijn vlucht te
wachten en dacht – zo’n gedachte komt bij veel
mensen op, toch? –wat als ie straks neerstort?
Ik had de volgende dag een afspraak bij de huis-
arts, vanwege een pijntje in mijn rug, en dacht:
dan zit mijn huisarts voor niks op me te wach-
ten. Het beïnvloedt zíjn dag.”
“Dát was het moment dat de gedachte post-
vatte dat de dood meer sporen nalaat dan je zou
denken en veel meer dan wat je als rouw zou
identificeren. Ik kwam al snel op het idee van
een hoofdpersoon die op bladzijde nul al dood
is. En om Mattias te beschrijven vanuit mensen
die dicht bij hem stonden maar ook anderen die
zich misschien niet eens bewust zijn dat zijn
dood hun leven een wending heeft gegeven.”

De thematiek is ook actueel.
“Het gaat mij niet per se om de actualiteit. Maar
soms dringt die zich aan je op. We zijn flink in
verwarring, en ik had er een hoop over te den-
ken en te zeggen. Soms heb ik met gebalde vuis-
ten zitten schrijven. Maar als ik teruglees, zie ik
sowieso veel dingen waarmee ik die zomer be-
zig was. Tot en met het park waar ik kwam om

hard te lopen en het spel Football Manager, dat
ik tussen het schrijven door veel speelde.”

U bent spaarzaam, hebt weinig woorden voor
een verhaal dat toch veelomvattend is.
“Schrappen zit in mijn aard en stijl, ik weet niet
of ik een heel dik boek zou kunnen schrijven.
Aan het einde van mijn schrijfverlof heb ik de
versie die er toen lag aan een paar mensen laten
lezen. Ik wilde weten of mijn gevoel klopte of
dat ik mezelf voor de gek had gehouden. Want
als je zo veel weken alleen in je eigen hoofd zit,
kun je natuurlijk ook heel goed gek worden.
Maar mijn gevoel klopte, ze zagen wat ik erin
had gestopt. Tegelijkertijd was er op personage-
niveau nog veel aan te doen. Het waren er te
veel ook. ik had er eerst tien, maar twee waren
zwakker, ze bleken gemakkelijk uitneembaar
zonder dat het bouwwerk instortte.”

Op uw website beschrijft u hoe monomaan u
aan het werk was. in de douche naast de sham-
poo lagen watervaste krijtjes om op de tegels
ideeën die opkwamen meteen vast te leggen.
“Onder het motto: de beste ideeën krijg je onder
de douche – shower thoughts. Als je fysiek vaste
handelingen verricht, hebben je gedachten vrij
spel. Je kunt niet op je telefoon kijken, afgeleid
worden. Ik hoefde niet naar mijn werk, het eni-
ge waar ik inhoudelijk over nadacht, was dit
boek. Dat ging ’s ochtends onder de douche ge-
lijk verder. Losse flarden die je nog in je hoofd
hebt, een opzetje van een scène, een hoofdstuk,
en dat schreef ik dan gelijk op die tegels. Ik ben
altijd bang dat ik iets kwijtraak. Concerten zijn
trouwens ook goed, op Lowlands bedacht ik
ook ineens iets. Terwijl je staat te kijken, kun je
in je hoofd makkelijk naar iets anders gaan.”

in uw vorige boek ging het over dwangneuro-

→ Zwarte veren spelen een
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Peter Zantingh debu-
teerde bij de Arbei-
derspers met Een
uur en achttien
 minuten (2011) en
schreef daarna De
eerste maandag van
de maand (2014).
Vorig jaar stapte hij
over naar Das Mag.
Hij werkt sinds 2010
bij NRC Handelsblad,
waar hij plaatsver-
vangend chef is van
de weekendkrant.
Voor het schrijven
vanNa Mattias nam
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