Tweede boek van Marijke Boter:
door Nynke Smits
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De titel moet op de
schrijfster zelf van
toepassing zijn: binnen
twee jaar tijd schreef
onze wijkbewoonster
Marijke Boter (1987)
twee bundels vol,
120 verhalen over Julia.
Marijke omschrijft Julia
als “een pittige jonge
vrouw die met haar beste
vriendin Maud of haar
prille liefde Thomas in
de meest uiteenlopende
maar herkenbare
situaties verzeild raakt
en haar lezers daarmee
gaandeweg aan zich weet
te binden.” Boter begon
haar ‘Juliaatjes’ voor
een blog. Zo’n honderd
trouwe volgers komen
inmiddels regelmatig
terug voor Julia’s laatste
avonturen.

Hoe lang doe je over een
Juliaatje?
“Soms,” zegt ze, ‘‘staat een episode in
een paar uur, soms neemt het een paar
avonden.” Boter is erg kritisch op zichzelf
en dat kost tijd. Elk verhaal bevat ‘iets’,
heeft een bepaalde spanningsboog.
Het lukt elke keer weer om een nieuw
onderwerp te vinden en niet in herhaling
te vervallen. De schrijfster put haar inspi-

'Julia doet niets
liever dan dat'
ratie uit het dagelijks leven, uit situaties
en gesprekken op straat, in het café of in
de trein. Ze heeft altijd een notitieboekje
paraat en vraagt zich af bij alles wat ze
hoort en ziet: “hoe zou Julia hier mee
omgaan?” Julia gaat altijd met haar mee.
“Julia is brutaal maar ook onzeker. Ik vind
het heerlijk om haar domme dingen te
laten doen”, zegt de schrijfster die zich
dan ook minder met haar hoofdpersoon
identificeert, dan
met de bedeesdere Maud. Kennissen herkennen
trouwens veel van
de schrijfster in
de Juliaatjes: het
thema pesten, de
volle jaszakken,
of het praten in de
slaap.

Gaat er nog
een derde
Julia komen?
Voor Marijke is
het nog niet op.
Maar ze is ook
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bezig met het schrijven aan een musical
met een musicalgroep in Voorschoten en
ze zet verkennende schreden op het pad
van de roman.
De twee Julia’s liggen tussen ons in op
tafel. “Mooi hè,” zeg ik, “zo’n eigen
boek.” “Ja,” beaamt Marijke Boter. “Toch
maar zelf gefikst!” <

Marijke Boter, Julia doet niets liever dan dat.
Uitgeverij AquaZZ
Via elke (online) boekhandel verkrijgbaar.
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