
Worsteling 

Toneel maak ik. Toneel gaat over mensen. Over hoe mensen worstelen met het 

leven, afgezet tegen de tijd waarin dat leven zich afspeelt. En waar een worsteling is, 

wordt onze interesse gewekt. 

Bij het vertellen van een verhaal wil ik zowel de goede als de slechte kanten van 

een personage laten zien. Als regisseur probeer ik het oordeel over dat personage bij 

de toeschouwer te leggen. Hoe moeilijker die het vindt om een personage goed of 

slecht te vinden in zijn handelen, hoe spannender het is. Het nodigt de toeschouwer 

– en mijzelf natuurlijk ook – uit om zorgvuldig na te denken over morele 

vraagstukken. En daardoor ook over wie wij zelf zijn en hoe we ons gedragen. Om 

steeds opnieuw te bepalen waar we ons bevinden op de as van goed en kwaad en 

wat nu eigenlijk de waarde is van die as. 

In het dagelijks leven oordelen we snel. We moeten overleven. We proberen in te 

schatten of er gevaar dreigt of niet en we staan klaar om te vechten of te vluchten. 

In het theater is het veilig. We hebben met elkaar afgesproken dat wat je ziet niet 

echt is, maar een voorstelling. Die afspraak geeft ons de rust om te kijken naar 

prachtige en gruwelijke zaken, zonder dat die direct een bedreiging vormen voor ons 

eigen leven. We kunnen meevoelen met de motieven van een moordenaar omdat we 

ons niet in een situatie bevinden waarin hij werkelijk een gevaar voor ons vormt. Door 

op die manier ons te identificeren met personages die relatief ongevaarlijk zijn, 

kunnen we ze met een ‘ruime blik’ bekijken. 

Maar wat levert die ruime blik ons op in het dagelijks leven? Begrip? Mededogen? 

Tolerantie? Ik zou daar graag ‘ja’ op zeggen. Maar er vervolgens ook naar handelen, 

is iets heel anders. 

Toen ik tijdens mijn studie op zoek was naar een nieuwe huisgenoot kwam er een 

jongen aan de deur die een dubbele eerste maandhuur bood als hij de kamer zou 

krijgen. Ik was de beroerdste niet. 

Kort daarop ging ik stage lopen in België en daar kreeg ik een mailtje van hem. 

‘Vanavond ben ik op tv bij Barend & Van Dorp.’ – O, dacht ik, wat leuk, zou hij een 

boek geschreven hebben? – ‘Ik val namelijk op hele jonge meisjes en daar ga ik het 

over hebben,’ schreef hij. 

Terug in Nederland vroeg ik hem: ‘Hoe zit dat?’ 

Hij vertelde me dat het iets was wat hij als kind omgekeerd had ervaren. Dat hij 



zich als kind seksueel aangetrokken voelde tot volwassenen, maar merkte dat dat 

niet werd geaccepteerd. Hij voelde zich afgewezen. Nu, als volwassene, voelde hij 

zich aangetrokken tot kinderen en meende hij uit ervaring te weten dat het heel goed 

wederzijds kon zijn. 

‘En wat doe je dan met die verlangens?’ vroeg ik. ‘Niks,’ zei hij. ‘Het zit alleen in 

mijn hoofd.’ 

Ik dacht aan wat er in mijn hoofd zat. In mijn nachtmerrie schopte ik iemand van 

zijn brommer, maar overdag was ik geweldloos. Als ik van alle mensen in mijn straat 

zou weten waarover zij dachten of droomden, zou ik waarschijnlijk doodsbang 

worden. Maar als ik zou verhuizen naar een andere straat zou het daar niet anders 

zijn. Ik besloot dat het was zoals het was en vond het vooral vervelend voor hem. 

Toen ik mijn zus hierover vertelde, zei ze: ‘Zolang die jongen daar woont, komt 

jouw nichtje niet meer logeren. Stel dat er toch iets gebeurt, dan vergeef ik het mezelf 

nooit dat ik het risico kende maar daar niet naar handelde.’ 

Ik heb het die jongen uitgelegd en hem gezegd dat hij zijn spullen moest pakken. 

Een paar maanden later richtte hij met twee anderen een politieke partij op en vlogen 

de bakstenen door de ruiten van zijn nieuwe woning. 

De pedofiele huisgenoot had weinig aan mijn ruime blik. Tolerant was ik niet, 

althans niet in daad. Ik ben dan wel een oprecht gesprek met hem aangegaan, maar 

koos toch voor mezelf toen het erop aankwam. En daarmee droeg ik bij aan de 

status van paria die deze jongen zijn leven lang zal hebben. 

 

Door het toneel kreeg ik meer oog voor het menselijk tekort; toch pas ik die inzichten 

blijkbaar niet een-op-een toe in mijn dagelijks leven. Zo werkt het niet. Ik rek mijn 

gedachten over morele dilemma’s weliswaar steeds een beetje op, maar er zal altijd 

een spanningsveld bestaan tussen ruim denken en daar ook daadwerkelijk naar 

handelen. En precies daar wordt het interessant. 
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