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Hoofdstuk 4

De statige stenen trap kon me op dat moment niet hoog genoeg 
zijn, maar ik moest nu doorzetten. Nog een paar treden en ik stond 
voor de deur die mijn gedroomde entree naar de acteerwereld kon 
gaan betekenen: de ingang van de toneelschool, aan de Keizers-
gracht in Amsterdam. Ik was zeventien en vastberaden het te gaan 
maken. Ik duwde de imposante deur open en meldde me bij de 
conciërge. Die verwees mij naar een wachtruimte waar een vier-
tal andere acteurs en actrices met dezelfde dromen zat, net als ik 
wachtend op hun beurt om te auditeren voor de toelatingscom-
missie.
 De opdracht voor mijn auditie, die ik van tevoren in een offi-
ciële uitgebreide brief over de post gekregen had, luidde kortge-
zegd: een monoloog houden. Aangezien ik al vele malen samen 
met Bart Kiene aan de monoloog Over de schadelijkheid van tabak 
van Anton Tsjechov had gewerkt, leek me dat een slimme keuze; 
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het was een lezing van een man die roker is, maar het uiteindelijk 
alleen over zijn dominante vrouw heeft. 
 Met het hart in mijn keel probeerde ik in het volle zicht van de 
jury mijn zenuwen in bedwang te houden. Ik had de indruk dat 
het goed ging, maar het comité dacht daar anders over: hoe goed 
ik de monoloog ook had geoefend met Bart, mijn auditie zette het 
licht voor toegang tot de toneelschool niet op groen, bleek uit 
hun eindoordeel vanachter de lange tafel in de intimiderend grote 
speelzaal. Ik had beslist talent, maar was te jong, werd mij verteld.
 Geknakt tufte ik op mijn Zündapp terug naar de kale kamer die 
ik bij iemand in de stad had kunnen huren, om vanuit daar mijn 
ambities in het epicentrum van de theaterwereld waar te maken. 
Maar na een paar uur kniezen besloot ik het er volgend jaar ge-
woon nog een keer op te wagen. Ze waren echt nog niet van me af 
op die toneelschool! Ik zou de toelatingscommissie absoluut over-
tuigen van mijn talent.
 ‘U laat te weinig kwetsbaarheid zien,’ luidde het vonnis echter 
bij auditiepoging twee. 
 Een zweepslag, zo hard kwam het aan.
 Ik was klaar met Amsterdam. Dan niet. De toneelacademie in 
Maastricht was waarschijnlijk een veel betere keuze. Daar, in dat 
historische pand aan de Lenculenstraat vlakbij het Vrijthof, had-
den destijds rijzende grootheden als Pierre Bokma en Gijs Schol-
ten van Aschat immers hun opleiding gekregen. Ik mocht een 
paar nachten ervoor komen logeren bij Jeroen Willems, wat mij 
betreft een van de beste acteurs die Nederland ooit gekend heeft, 
die toen zelf ook op de toneelschool daar zat. Ik zette dan ook alles 
op alles tijdens de toelatingsauditie. 
 ‘Uw bovenlichaam is niet muzisch genoeg,’ was daar de voor 
mij negatieve conclusie. Als je al niet zonder je evenwicht te ver-

liezen op je hurken kon gaan zitten, werd je onherroepelijk afge-
wezen – en dat kreeg ik als stijve plank inderdaad niet voor elkaar. 
Maar ook mijn stem had tijdens de auditie niet oké geklonken, iets 
wat werd toegeschreven aan mijn nog jonge leeftijd. En dat terwijl 
ik toen reeds een flink aantal zang- en spraaklessen achter de rug 
had. 
 Er werd nog meer gezegd, maar vooral dat woord bleef bij me 
hangen. Niet muzisch genoeg, dat klonk ernstig. Kon je daarmee 
überhaupt acteur worden? Ik zocht het woord thuis meteen op, na 
een treinrit waarbij ik de hele reis naar buiten staarde maar niets 
zag.
 Niet expressief genoeg, betekende het.
 Van een paar collega-acteurs die ik had leren kennen tijdens 
producties waaraan ik al had meegewerkt, begreep ik dat ik het 
beter in Antwerpen kon proberen. De collega’s tipten mij om, 
mocht ik er kunnen auditeren, heel erg grotesk, met veel emoties 
en grote gebaren te spelen, heel klassiek. Dat zouden ze in België 
graag zien. En dat heb ik dus gedaan. En misschien had ik dat beter 
niet kunnen doen: de Vlaamse toneelacademie maakte korte met-
ten met me.
 ‘Bent u misschien niet een beetje een droom aan het najagen?’ 
klonk het vermoeid uit de mond van de ongeïnteresseerd kijken-
de dikke kerel die mij moest beoordelen. Natuurlijk joeg ik mijn 
droom achterna, dacht ik met tranen in mijn ogen – wat kwam 
ik daar anders doen? Hoewel ik de afwijzing dus al had, kreeg ik 
per post nog een officiële brief met daarin de wat kromme maar 
waarschijnlijk beleefd bedoelde mededeling: ‘Het is ons een groot 
genoegen u mede te delen dat u niet bent aangenomen.’
 Maar als het niet via de toneelschool kon, dan moest ik zelf 
zorgen dat ik mij de acteertechnieken eigen maakte. Uiteindelijk 
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heb ik mijn gebrek aan opleiding ruimschoots kunnen compense-
ren met de praktijkuren die ik voorliep op collega’s die wel waren 
aangenomen op de academie; ik was intussen twintig gespeelde 
rollen verder. Toch was het fijn geweest als ik die opleiding wel 
had kunnen doen. Ik heb het vak in het zicht van het publiek door 
schade en schande moeten leren, terwijl je op de toneelschool nog 
een paar jaar in de beslotenheid van het klaslokaal gênante din-
gen kunt uitproberen en bijschaven.

Mijn opstapje naar het acteervak werd uiteindelijk niet de toneel-
school, maar een advertentie in de krant: voor een jongerenpro-
ductie van Toneelgroep Amsterdam – waarnaar ik al zo vaak was 
gaan kijken – werden acteurs en actrices gezocht voor eerst Iphi-
geneia in Aulis en later Voorjaarsontwaken, naar het stuk Frühlings 
Erwachen van schrijver Frank Wedekind. Mijn auditie werd door 
regisseuse Alize Zandwijk op waarde geschat: ik kreeg een van de 
hoofdrollen in het beladen toneelstuk over de ontluikende sek-
sualiteit bij een aantal tieners die uitdraait op psychische proble-
men, verkrachting, abortus en zelfs zelfmoord. Ik speelde Moritz, 
degene die een eind aan zijn leven maakt; het was niet bepaald 
een makkelijke instaprol. Ik bewaar zeer warme herinneringen 
aan beide producties. Niet alleen omdat het mijn eerste professio-
nele rollen waren, maar ook omdat de onderlinge sfeer tussen de 
spelers hecht en oprecht was. Er zaten illustere types in de cast 
zoals Arnon Grunberg, Roos Ouwehand en Howard Komproe, en 
er heerste onderlinge verwantschap; het was een romantische tijd.
 Voor mij persoonlijk ook: ik kreeg gaandeweg de productie iets 
met regisseuse Alize. Hoewel ze acht jaar ouder was en een stuk 
volwassener, was ze mijn eerste échte liefde. 

Het was een turbulente verhouding. We waren beiden heftige 

mensen met emoties die hoog konden oplopen. Alles moest groots 
en meeslepend zijn, met oververhitte discussies over van alles en 
nog wat. Het was de tijd van polarisatie: je moest ergens keihard 
voor óf tegen zijn en dat met aan hysterie grenzende bevlogen-
heid kunnen verdedigen. Daarbij werd er stevig gedronken. Alize 
was een gepassioneerde en perfectionistische vakvrouw die – als 
het niet naar haar wens ging – echter uitermate chagrijnig kon 
worden. 
 In haar woning in de Lutmastraat in de Pijp, en later in de Rijn-
straat iets verderop, draaide ons leven volledig om Iphigeneia in 
Aulis en Voorjaarsontwaken. Onze relatie hield het tweeënhalf jaar 
vol en toen was het klaar, zonder dat er eigenlijk een aanwijsbare 
oorzaak was. We zijn nog lang bevriend gebleven. Toen Alize later 
de kans kreeg om in Berlijn en Hamburg te gaan regisseren, waar 
ze geheel terecht zeer succesvol is geworden, heb ik nog tien jaar 
alleen, en later met Suus, haar huurhuis kunnen overnemen.
 Naast mijn eerste liefde bracht Voorjaarsontwaken mij op twin-
tigjarige leeftijd ook mijn eerste volwassen toneelrol: die van de 
aapmens Kenny van Henegouwen in De zaak Kenny, geschreven 
door Chiem van Houweninge. Het was regisseur Ton Lutz geweest 
die mij in Voorjaarswaken had gespot en mij vroeg voor de titelrol 
in De zaak Kenny te auditeren. Er deden maar liefst vijftig jongens 
auditie, en met in mijn nabije herinnering mijn vier mislukte to-
neelschoolpogingen gaf ik mezelf bijster weinig kans. Tot mijn 
uitzinnige vreugde kreeg ik de rol, niet in de laatste plaats omdat 
ik bijzonder lenig van een kast bleek te kunnen springen.
 De cast bestond voornamelijk uit reeds ervaren acteurs en ac-
trices als Onno Molenkamp, Bea Meulman, Jules Hamel en Hen-
riëtte Tol, maar ik voelde me volledig op mijn gemak én plaats in 
hun gezelschap. Ik wilde zo graag, dus toen ik de kans kreeg om 



46 47

dit te doen, knalde ik bijna uit elkaar van de power. En dat kon 
ik goed gebruiken, want er zat de nodige woede in mijn rol. Een 
vader van een vriendje die de voorstelling bezocht, vroeg me later: 
hoe kom je aan zo’n grote woede in je? Woede die ik volledig uit 
mezelf wist te halen. Kennelijk zat er daarvan genoeg in mij ver-
stopt. 
 Mijn gedrevenheid had me trouwens nog bijna de rol gekost: 
toen ik in de aanloop naar de première iets te enthousiast en hard-
handig voor de grap acterend tegen de kast aanliep waar ik avond 
aan avond op en vanaf moest springen, verzwikte ik mijn voet en 
voelde ik de avonden daarna een helse pijn bij mijn acrobatische 
apengedrag. Bijna was ik dermate geblesseerd geraakt dat ik de rol 
niet meer kon spelen, maar gelukkig genas alles op tijd. Maar het 
was kielekiele en ik ben nog steeds dankbaar dat het me gegund 
was om deze rol volledig de mijne te maken. 
 Potsierlijk genoeg gedroeg ik me ondanks mijn status van ben-
jamin in het gezelschap ietwat te véél betrokken, ook naar mijn 
medeacteurs toe. Zo wilden sommige collega-acteurs als digestief 
na het gezamenlijke diner voor de voorstelling nog weleens een 
cognacje nemen en speelden ze, laat ik zeggen, iets méér ontspan-
nen dan normaal. Als ik vond dat een van hen in de voorstelling 
te weinig pit toonde, kneep ik diegene hard in een bil. Hoe bleu ik 
ook nog was, toen al kon ik er slecht tegen als collega’s zich er op 
het toneel wat te makkelijk van afmaakten.
 
Tijdens een van de matineevoorstellingen in het Nieuwe de La 
Mar-theater keek ik vanuit mijn positie op de bühne onverwacht 
recht in de ogen van la grande dame Mary Dresselhuys, die op de 
eerste rij zat. Hoewel ik er doorgaans in slaag tekstvast te blijven, 
was ik daardoor toch wel even van mijn à propos. Mary Dressel-

huys was in die tijd de ongekroonde koningin van de toneelwe-
reld. Terwijl haar blik mij bleef volgen gierden de zenuwen me de 
rest van de voorstelling door de keel.
 Het was haar schijnbaar niet opgevallen, of wellicht kon ze 
daar doorheen kijken, want de volgende dag werd ik door iemand 
van Joop van den Ende Producties gebeld: mevrouw Dresselhuys 
nodigde mij uit voor een kopje koffie bij haar thuis, ze wilde mij 
per se spreken. Degene die mij belde liet in het midden waarom 
dat was, dus meldde ik mij toch wel enigszins zenuwachtig bij 
Mary thuis, op Merwedeplein 29 drie hoog – haar adres in de Am-
sterdamse Rivierenbuurt staat nog altijd in mijn geheugen gegrift. 
Toen ik aanbelde en de deur elektrisch openging, hoorde ik haar 
kenmerkende stem door het trappenhuis roepen: ‘Kom maar bo-
ven, heur.’
 Na wat koetjes en kalfjes plus een koekje bij de koffie, kreeg ik 
de reden van mijn invitatie te horen: Mary, toen al vijfentachtig, 
ging Harold and Maude doen en ze vertelde iets in mij te zien wat 
ik de avond daarvoor in De zaak Kenny bevestigd had. Ze wilde mij 
daarom voor de mannelijke hoofdrol. Ik wist niet wat ik hoorde! 
Harold and Maude is een regelrechte toneelklassieker, over de tach-
tigjarige Maude die op een begrafenis in contact komt met de ne-
gentienjarige rijkeluiszoon Harold, die er suïcidale neigingen op 
na blijkt te houden. Mary had het stuk acht jaar eerder met Huub 
Stapel gespeeld, die inmiddels niet meer voor een jongeman van 
negentien kon doorgaan. 
 Mary vertelde mij vol vuur en met tranen in haar ogen over het 
stuk en drukte mij het script in handen. Of ik er alsjeblieft naar 
wilde kijken en het haar wilde laten weten. Luid zingend reed ik 
terug naar huis waar ik het script binnen twee uur compleet door-
gelezen had. Ik belde Mary meteen op.
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 ‘Ik doe het héél, héél erg graag,’ zei ik haar. ‘Well – that’s the spi-
rit,’ antwoordde ze majesteitelijk. Ik had mijn tweede grote hoofd-
rol te pakken... en nog wel met Mary Dresselhuys.
 Maar áls ik al gedacht zou hebben dat ik daarmee arrivé was als 
acteur, hielp Mary mij snel uit die droom – ik moest volgens haar 
nog een hoop leren. Na de eerste lezing van het stuk, waarbij de 
acteurs zittend aan een tafel hun tekst voorlezen, zei Mary: ‘Kun 
jij vanavond naar de boot komen?’
 De boot was haar woonark in de vecht tussen Weesp en Nigte-
vecht, die ze ooit met haar in 1986 overleden echtgenoot, de oud-
klm-gezagvoerder Adriaan Viruly, had gekocht. Mijn hart sloeg 
over: ik zou vast vervangen worden.
 Dat bleek zeer zeker niet het geval, maar ik kreeg wel bijles 
van haar. Zij vond dat ik mijn zinnen liet hangen, ik praatte met te 
hoge stem. Ik leerde hoe ik de zinnen die ik uitsprak naar een punt 
kon toe praten, wat we oefenden met bekende reclameslogans als 
‘Miele, er is geen betere’. Ze had het altijd over de notenbalk: men-
sen denken altijd vijf dingen tegelijk. Je moet je tekst op het toneel 
zo goed beheersen, dat je tijdens het spelen ook aan andere dingen 
kan denken. Dat komt natuurlijker over. 
 Nadat we de laatste voorstelling gespeeld hadden, bleven Mary 
en ik privé vrienden. Ik kan altijd goed met oudere collega’s over-
weg – ik denk omdat ik het totaal geen probleem vind om de twee-
de viool te spelen – en daarbij was er tussen Mary en mij werkelijk 
sprake van een innige vriendschap. Hoewel we drieënzestig jaar 
scheelden, bespraken we alles met elkaar: van mijn seksleven tot 
aan haar nieuwe kunstheup.
 Ik weet zeker dat als dat gigantische leeftijdsverschil er niet 
tussen had gezeten ik verliefd op Mary was geworden, en zij mis-
schien ook wel op mij. Daar maakten we zelfs grapjes over.

 Het is geen hogere wiskunde om te kunnen bedenken dat Mary 
de moederfiguur, die ik in mijn jeugd in Heemstede maar mond-
jesmaat gekend had, ingevuld moet hebben. Naast alle gezellig-
heid waarin ik mijzelf maar wat graag onderdompelde, leerde ze 
mij veel. Mary liet mij bijvoorbeeld kennismaken en genieten van 
de beste wijnen. Zelf dronk ze het liefst chardonnay en dan bleef 
het doorgaans niet bij één fles, steevast begeleid door crackertjes 
met zalm, krab of eiersalade. Ik koesterde elke seconde die we sa-
men over het acteervak spraken. We zaten er geregeld tot twee uur 
’s nachts over door te bomen in Café Cox aan de Marnixstraat.
 Mary was een nooit aflatende steun voor me tijdens mijn ac-
teercarrière en is elk stuk waarin ik speelde hondstrouw komen 
zien. Ze was een fijnzinnige, geestige vrouw die overigens ook 
bepaalde irritante trekjes had waartegen ik steevast quasi-streng 
ageerde. Zo drukte ze keer op keer haar sigaret uit in de puree 
op haar nog maar half leeggegeten bord, als we weer eens in ons 
destijds favoriete restaurant Vis aan de Schelde zaten. Dan riep ik 
haar geërgerd tot de orde – wat ze volkomen negeerde. Daar moest 
ik dan wel weer om lachen.
 Ik hield van onze gezamenlijke avondjes. Mary had altijd zin 
om naar het theater te gaan en zocht daarvoor een partner. Ik had 
exact hetzelfde. In die zin waren we gewoon twee eenzame figuur-
tjes die elkaar vonden.
 Onze vriendschap heeft twaalf jaar mogen duren, tot Mary 
op 19 mei 2004 op 97-jarige leeftijd overleed. Ik heb het altijd 
als rijkdom ervaren dat ik Mary van zo dichtbij en zo langdurig 
heb mogen meemaken. Het is helaas zo typisch Nederlands dat 
je eigenlijk nooit meer iets over haar hoort, amper twaalf jaar na 
haar overlijden. In het DeLaMar-theater heeft Joop van den Ende 
tot mijn blijdschap een van de schouwburgzalen naar Mary ver-
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noemd. Pierre Bokma en ik hadden jaren eerder al onze eigen 
hommage aan haar gebracht: we hadden ’s nachts een keer, met 
behulp van een ladder die we bij Toneelgroep Amsterdam hadden 
gestolen, een uit papier geknipte letter Y toegevoegd aan de naam 
van het theater, zodat er De La Mary stond. Het heeft er nog weken 
gehangen. 

Mijn kennelijk opvallende rol in Harold and Maude genereerde 
ook media-aandacht, iets waar ik weinig ervaring mee had en nog-
al aan moest wennen. Ik herinner me een aflevering van het toen-
tertijd veelbekeken wekelijkse Veronica-praatprogramma rur, 
waarin ik een van de drie gasten was. Mijn vriend Taco moest hard 
lachen toen ik hem vertelde dat ze mij daarvoor gevraagd hadden: 
‘Als ze jóú daar al voor vragen, dan hebben ze echt niemand meer.’ 
En ik vroeg mezelf ook af of ik wel boeiende televisie zou opleve-
ren. Maar presentator Jan Lenferink – een brutale kerel die elke 
uitzending blauwgestreepte overhemden droeg, melk dronk en 
stotterde – had zich goed voorbereid en vroeg honderduit. Ik was 
zoals altijd wanneer ik zelf het middelpunt van de belangstelling 
was, gespannen en stond op scherp, bang om een fout te maken 
of om voor gek te worden gezet. Toen de presentator het op enig 
moment kennelijk grappig bedoeld over Mèrry Dresselhuys had, 
corrigeerde ik hem in de uitzending met een ijzige blik. ‘Mary heet 
ze – Mééry.’
 Toen ik het fragment niet zo lang geleden terugzag in het ncrv-
programma De Wandeling moest ik grinniken om mijn blozende 
hoofd daarbij.
 Ik was door Harold and Maude per dag méér van mijn vak gaan 
houden, maar besefte tegelijkertijd dat ik nog veel uren moest ma-
ken op het toneel. De positieve recensies die ik kreeg van collega’s 

en in de media waren omgekeerd evenredig met wat ik van me-
zelf vond en dacht. Het plotselinge succes dat mij overviel werd 
te groot voor mij; het lukte maar niet om er onvoorwaardelijk van 
te genieten. Ik was doodsbang dat ik, als uiteindelijk toch onge-
schoolde acteur, de hooggespannen verwachtingen van de buiten-
wereld niet waar kon maken. Niet dat ik ook maar één aanwijzing 
had dat die verwachtingen leefden, maar in mijn hoofd bleef die 
gedachte vervelend rondmalen.
 Ik besloot een psycholoog te bezoeken. Daar had ik baat bij, 
bleek na een aantal sessies. Zijn advies was om voor een volgende 
rol me iets meer in de luwte van de toneelwereld te begeven, bij-
voorbeeld bij een minder bekend gezelschap, om op die manier in 
redelijke anonimiteit aan mijn vakmanschap én zelfvertrouwen 
te werken.
 Die kans kwam voorbij toen ik kon spelen in de productie In-
geblikt bij theatergroep De Appel in Den Haag. Door de acteerelite 
van ons land werd dat gezelschap min of meer als het onderge-
schoven kindje van de theaterwereld beschouwd, maar ik was 
blij met het werk en vooral de collega’s op de bühne, zoals Sacha 
Bulthuis en regisseur Lodewijk de Boer, die verschrikkelijk genoeg 
beiden overleden zijn. Ik zie Sacha nog steeds als een van de beste 
actrices die ons land ooit gekend heeft. Ze vond haar eigen gevoel 
volgen bij het acteren belangrijker dan aanwijzingen van de regis-
seur. Als die haar corrigeerde of iets opdroeg, zei ze iets als ‘Ga ik 
doen’ maar deed uiteindelijk precies wat ze zelf in haar hoofd had. 
Omdat ze zo’n fantastische actrice was, pakte dat meestal beter uit 
en de regisseur liet het dan maar zo, alsnog blij met het uiteinde-
lijke resultaat. Dat sprak mij met mijn rebelse karakter aan, al was 
ik zelf absoluut niet zover dat ik dat ook zou aandurven.
 Lodewijk de Boer neemt een prominente plek in mijn herin-
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neringen aan De Appel in. We hadden de grootste pret samen. Ik 
had in die tijd een enorme slee –een zwarte Chevrolet Caprice 
Classic, zo’n oude Amerikaanse taxi – en Lodewijk reed altijd met 
me mee naar Den Haag. Hij zat dan achterin met een zwarte, maf-
fiose hoed op en dan speelden we dat ik zijn privéchauffeur annex 
bodyguard was. Als er bij Shell aan de snelweg A4 bij Hoofddorp 
weer een volle tank gas in moest, bleef Lodewijk op de achterbank 
stoïcijns en hooghartig voor zich uit kijken achter zijn krant. Een 
pompbediende vroeg mij op een bepaald moment wie toch die 
man achterin mijn auto was die hij een paar keer per week daar 
zag zitten. Heerlijk om dan heel mysterieus te fluisteren: ‘Dat mag 
ik u helaas niet vertellen.’ Lodewijk en ik gierden het uit van het 
lachen in de auto toen we wegreden.
 Lodewijk leerde me tijdens die ritjes ook mijn verbeelding te 
ontwikkelen en te vergroten, iets wat volgens hem belangrijk 
was voor acteurs. Als we iemand inhaalden die een pleister op 
zijn voorhoofd had, gingen we helemaal los op het zogenaamde 
gezwel dat net bij de beste man verwijderd was of de vechtpartij 
met zijn chef op kantoor die hem zojuist de dichtstbijzijnde niet-
machine naar zijn hoofd gegooid had, en vooral waarom.
 
Dat Lodewijk veel te jong stierf aan longkanker heeft mij hard ge-
raakt. De laatste woorden die hij sprak pasten overigens volledig 
bij zijn karakter, begreep ik van een getuige. Toen Lodewijk op zijn 
sterfbed – waar Michiel Romeyn van Jiskefet nog ‘Hoelang zal-ie le-
ven!’ voor hem had gezongen – het euthanasiedrankje innam dat 
zijn dood zou inleiden, riep hij vol afschuw met het laatste beetje 
adem dat hij nog had: ‘Gad-ver-dámme!’
 Lodewijk is een van de weinige mensen uit het vak – zo niet de 
enige – die mij ooit een welgemeend compliment gaf dat mij erg 

aangreep. Hij zei een keer na een van onze voorstellingen: ‘Wat 
ben jij een ontzettende aanwinst voor de toneelwereld.’
 Het betekende méér voor mij dan welke chique toneelprijs ooit 
zou kunnen evenaren. Wat had ik er veel voor over gehad als ik 
zoiets aanmoedigends een keer uit de mond van mijn vader had 
gehoord. Die stond een keer onverwacht in de rij voor een voor-
stelling in het Haagse theater waar ik met De Appel speelde. Mijn 
vriend Taco, die daar ook stond te wachten om onze zaal binnen 
te gaan, liep hem daar tegen het lijf. Toen Taco verrast tegen mijn 
vader zei hoe leuk hij het vond dat hij naar mij kwam kijken, zei 
mijn vader: ‘Ik ga naar de voorstelling in de andere zaal.’
 En daar is hij ook naartoe gegaan.

Ik was zelf begin twintig, maar trok graag op met oudere acteurs. 
Pierre Bokma, naar wie ik als puber nog was gaan kijken en die 
toen een onbereikbaar icoon leek, leerde ik kennen in het acteer-
wereldje en het bleek te klikken tussen ons. We spraken af en 
toe af als we vrij waren. Dan besloten we spontaan voor de lunch 
verse vis te gaan eten in IJmuiden en haalde ik Pierre op met mijn 
Chevrolet. Dat waren ‘wet lunches’ met de nodige wijn erbij, want 
we konden beiden het nodige verstouwen. De alcohol werkte aan-
stekelijk en ik herinner me een keer dat we op de pier liepen en ik 
hem voor de gein acteeropdrachten gaf. Dan zei ik: speel eens een 
verlegen wegenwacht, of speel een projectontwikkelaar die dat 
hele blok flats daar verderop aan de boulevard wegsaneert. Dan 
ging Pierre hé-le-maal los, met schreeuwen en wijde armgebaren. 
Ik piste intussen in mijn broek van het lachen. Waren we daar zo 
een tijdje aan het keten, zei Pierre om kwart voor zes ineens: ‘Je 
moet me zo wel naar Amsterdam brengen, want ik moet spelen 
straks.’ Had die gek die avond gewoon de première van het stuk 



68 69

Vastgoed bv. We hadden volgens mij twee liter wijn op, maar als 
ik afga op de lovende recensies over de premièrevoorstelling was 
daar die avond niets van te merken.
 Ik had eerlijk gezegd niet anders verwacht; Pierre Bokma is ge-
niaal, de allergrootste in het acteervak, vind ik. Je hebt acteren en 
je hebt Bokma. Dat staat zo ver van elkaar af. Daar komt niemand 
in de buurt. Die kan echt toveren. Zo’n acteur komt volgens mij 
maar één keer in de honderd jaar voorbij. Vastgoed bv, over een 
firma van malafide makelaars, gebaseerd op Glengarry Glenn Ross 
van de Amerikaanse schrijver David Mamet, heb ik minimaal ne-
gen keer gezien. Ik kende het complete script uit mijn hoofd; ik 
had zó kunnen invallen als er iemand zou zijn uitgevallen. Bokma 
speelde daarin Ricky Roma, van het genre meedogenloze topver-
koper. Precies om zulk fabuleus meesterwerk wilde ik acteren.

Mijn feitelijke doorbraak als landelijk wat meer bekende acteur 
was het tweede en derde seizoen van de tv-serie All Stars, een ver-
volg op de gelijknamige bioscoopfilm die een doorslaand succes 
was geworden. In de serie over een goed bedoelend, maar volle-
dig talentloos vriendenteam bij amateurvoetbalclub Swift Boys, 
speelde ik aanvoerder Bram, die uit de kast gekomen was als ho-
moseksueel. Ik was de derde Bram, nadat Danny de Munk hem 
in de filmversie vertolkt had en Roeland Fernhout in de eerste tv-
serie.
 Dat ik zelf geen enkele aanleg voor voetbal heb, kwam in die 
rol goed uit. Mijn homo-zijn probeerde ik zo subtiel mogelijk te 
spelen, anders werd het een karikatuur. Met een beetje slap voetje 
bijvoorbeeld, als ik in het doel stond te wachten tot er een bal op 
mij gespeeld werd. Dat ik mijn eigen poot stijf hield toen ik voor 
All Stars gevraagd werd, had mij deze superleuke rol voor twee 

seizoenen opgeleverd. Regisseur Jean van de Velde wilde me na-
melijk eerst hebben voor een gastrol als verslaggever, maar ik wist 
dat als ik die rol zou aannemen ik nooit meer als vast karakter zou 
worden gevraagd in All Stars – dat alles in zich had om een lang-
lopende serie te worden. Daarvoor had ik meegespeeld in al jaren 
succesvolle tv-series als In de Vlaamsche pot, Baantjer en In voor- en 
tegenspoed maar dat waren in de meeste gevallen eenmalige rol-
len. Ik wilde dit keer een van de Swift Boys worden en daarvan 
wist ik hen gelukkig te overtuigen. De twee seizoenen, waarin ik 
met onder anderen Kees Boot, Katja Schuurman en Johnny de Mol 
speelde, betekende mijn definitieve doorbraak.




