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Theater

Hij is geen luidruchtige ster,
maar wel een verbluffend
goede acteur. Een portret
van Eelco Smits – die nu
schittert in Vergeef ons van
Toneelgroep Amsterdam –
in vijf onvergetelijke rollen. 
Door Hein Janssen Foto Maarten van der Kamp

W
at het meest
opvalt als je
tegenover
hem zit: die
grote, door-
dringende
grijsblauwe

ogen in dat bleke, magere gezicht. En
die harde, smakelijke lach als er iets te
lachen valt.
Eelco Smits (41) is topacteur bij To-

neelgroep Amsterdam, al ruim der-
tien jaar, altijd op hoog niveau, soms
in schitterende voorstellingen, soms
ook in mislukkingen. Hij is geen
 acteur die bij het grote publiek be-
kend is van film en tv. Bij Eelco Smits
denk je ook niet aan een woest ac-
teursleven met allerlei affaires, of
dronken zerftochten langs de
artiesten cafés. Maar wel: een uniek ta-
lent. Hij heeft iets kwikzilverachtigs,
iets fragiels, en in combinatie met
zijn donkere stem maakt dat hem
apart. Hij is een typische tekstacteur
ook, die jongleert met woorden, die
muziek maakt van Shakespeare,
Proust en nu te zien is in Vergeef ons
naar de roman van A.M. Homes uit
2012.
Vooral in die voorstelling, waarmee

hij op dit moment op tournee is, ko-
men de talenten van Smits op verbluf-
fende manier samen. Hij speelt een
man zonder eigenschappen die door
de omstandigheden gedwongen ver-
andert van onopvallend en onaange-
daan in zorgzaam en teder. En hij
doet dat tweeënhalf uur bijna swin-
gend. Hij speelt dat hele, soms ver-
vreemdende soapachtige verhaal aan
elkaar en voorziet het van een diepere
betekenis. Het kan bijna niet anders
of hij wordt vanwege zijn grootse

prestatie genomineerd voor een
Louis d’Or, de toneelprijs voor de
 beste mannelijke hoofdrol van het
seizoen. Tijd dus voor een portret van
Eelco Smits, aan de hand van vijf van
zijn meest memorabele rollen.

1 De jonge Marcel Proust in Op
zoek naar de verloren tijd –
naar de romancyclus van
Marcel Proust. ro Theater,
regie Guy Cassiers, 2003.
‘Mijn eerste echte grote rol na de
 toneelschool Maastricht. Ik had de boe-
ken van Proust helemaal niet gelezen,
dus voor mijn idee liep ik de hele tijd
achter de feiten aan. Maar dat paste
ook wel een beetje bij dat personage,
want de jonge Marcel Proust was een
onbeschreven blad, een jongen die
met open blik de wereld in keek. Zo was
ik in die tijd zelf ook, dat had  regisseur
Guy Cassiers goed gezien. Ik zat in alle
vier de afleveringen van deze cyclus en
we reisden ermee naar Wenen, Parijs
en Berlijn. Heel enerverend voor een
jonge acteur.’

2 Prior in Angels in America
van Tony Kushner door
Toneelgroep Amsterdam, regie
Ivo van Hove, 2008.
‘Toen ik nog in Rotterdam zat, was ik al
eens benaderd door Ivo van Hove om
naar Toneelgroep Amsterdam te ko-
men, maar ik had het naar mijn zin bij
het Ro Theater en bleef trouw aan het
gezelschap. Op een later moment heb
ik aan Ivo gevraagd of ik alsnog wel-
kom was, en dat was ik. Die rol van
Prior in Angels in America is me erg dier-
baar. In heb het aidstijdperk zelf niet
meegemaakt, maar die voorstelling
ging over veel meer: over liefde en ver-

Stille
pracht

InTervIeW EELCO SMITS

T ot leven gebracht Panorama
Mesdag, zo omschreef NRC
Handelsblad het decor van de

musical Soldaat van Oranje, na de
première op 30 oktober 2010. In de
TheaterHangaar in Katwijk trekken
hyperrealistische Hollandse luchten
en landschappen aan de toeschou-
wer voorbij. Zo zit je te kijken naar de
vorstelijke vertrekken van koningin
Juliana, waarna –whoosh! – een wui-
vend duinlandschap verschijnt, of –
opnieuw whoosh! – stormachtige
zeegolven woest op de toeschouwer
aanrollen. In een oogwenk wisselt
het tafereel, van binnen naar buiten,
van salon naar zee.

Het geheim van die snelle opeen-
volging van decors? SceneAround –
een Nederlandse aanvulling op het
klassieke lijsttheater (het podium als
kijkdoos, met het publiek ervoor) en
het antieke amfitheater (publiek
rondom de speelvloer).

SceneAround draait het idee van
het amfitheater om: het publiek zit
in het midden, het decor staat erom-
heen. Een draaiende tribune brengt
de 1.103 toeschouwers in Katwijk

steeds van scène naar scène – 360
graden in het rond langs een 120 me-
ter lang, cirkelvormig decor. En dat
whoosh? Klinkt leuk, maar is overdre-
ven. Als toeschouwer merk je van de
beweging – 1,2 meter per seconde –
 nagenoeg niets. Wel is het alsof je
compleet wordt omhuld, nee, om-
helsd, door het theaterspektakel
over verzetsheld Erik Hazelhoff
Roelfzema. Je zit er daadwerkelijk
middenin.
Producent Robin de Levita bedacht

het concept toen hij en collega Fred
Boot de beschikking kregen over de
leegstaande hangar van 60 bij 70 me-
ter op de voormalige militaire vlieg-
basis Valkenburg. ‘Het was gewoon
een dingetje dat ik in een minuut be-
dacht, omdat er geen budget was om
de hal tot een echt theater te verbou-
wen. Ik besefte helemaal niet dat het
een uitvinding was.’
Met decorontwerper Bernard

Hammer en hoofd techniek Robert
Nieuwenhuis werd het plan verder
ontwikkeld. Nieuwenhuis vond een
Duitse firma die draaischijven
maakte voor autoshows, om de
schijf met een diameter van 33 meter
te maken. Een volgend bedrijf le-
verde de 22 elektromotoren voor de
besturing, en weer een ander deed
de automatisering. Elke avond voor
de voorstelling draaien ze vijf proef-
rondjes. De techniek heeft nog nooit
gehaperd. De Levita: ‘Ben je gek? Ik
dacht: dat gaat me niet gebeuren. Ik
heb gewoon het dubbele aantal mo-
toren besteld.’
Meteen na de première was er

volop belangstelling uit het buiten-
land: van producenten, ontwerpers,
architecten. The Timesen het eve-
neens Britse vakblad Sightlines schre-
ven erover. De Levita heeft het con-
cept onder de naam StageAround
 internationaal succesvol gelan-
ceerd: in Tokyo is een jaar geleden
een gloednieuw theater volgens zijn
ontwerp gebouwd, voor een specta-
culaire samoeraishow die avond aan
avond vol zit. 
Er is serieuze interesse in vier Eu-

ropese landen, zegt hij, en er zijn
‘vergevorderde’ gesprekken met
China. ‘In Azië noemen ze mij seri-
eus ‘the inventor.’ Mijn moeder lacht
zich gek.’

Om nou te zeggendat ‘the inventor’
dankzij StageAround al enorm bin-
nenloopt, nee: ‘het is krankzinnig
duur om zo’n ding te maken.’ Wel ziet
de toekomst er volgens De Levita met
alle internationale interesse zonnig
uit. 
Maar waar ter wereld hij ook een

gloednieuw StageAround-theater
bouwt, het zal altijd dezelfde afme-
tingen hebben: 60 bij 70 meter, net
als de hangar in Katwijk.  

Bestudeer de voorwerpen (som-
mige zelfs van alle mogelijke kan-
ten) ook op internet:
volkskrant.nl/popcanon

Opmerkingen en suggesties:
 honderdvoorwerpen@volkskrant.nl
Productie Dorien van Linge

Omdat ook de naoorlogse Nederlandse popcultuur een
geschiedschrijving verdient: 100 voorwerpen uitgekozen, belicht

en verklaard. Een lijst die lekker langzaam groeit.
Door Herien Wensink Foto’s Annabel Miedema
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Draaiende tribune van de
musical Soldaat van Oranje

Gebouwd in 2010
Diameter draaischijf 33 meter
Gewicht 300 ton, incl. publiek 
Te zien in TheaterHangaar Katwijk

raad, over wat voor verschrik- kelijke
dingen mensen elkaar kunnen aan-
doen. Alle personages raken in een cri-
sis, of ze nu doodziek worden of wor-
den verlaten. Ivo heeft dat meedogen-
loos hard geregisseerd. Die Ameri-
kaanse miniserie van Angels is daarbij
vergeleken een glossy.’

3 Henry VI in Kings of War
naar William Shakespeare
door Toneelgroep Amsterdam,
regie Ivo van Hove, 2015.
‘Henry VI is een koning die eigenlijk
geen koning wil zijn, maar liever de
schapen hoedt. Zo iemand die wil ont-
snappen aan zijn verantwoordelijk-
heid. Daar herken ik me in: ik vind
 acteren prachtig, maar het is niet zo
dat ik zonder dat alles zou sterven. Ik
heb zeker ambitie, en ik buig diep als
er na afloop geapplaudisseerd wordt,
maar ik heb geen grote hang naar aan-
dacht. 

‘Acteurs die dat wel hebben en bij
wijze van spreken dronken op een ta-
fel gaan staan om een gedicht voor te
dragen – ik vind het buitengewoon
romantisch, maar dat zit niet in me.’

Kings of War is Van Hove op
z’n best. Is hij belangrijk voor
jou?
‘Hij werkt zo efficiënt, iedereen kan
daarop leunen. Hij regisseert iedere
acteur een beetje anders en weet heel
goed wie hij waarvoor vraagt. In het
repetitielokaal is hij discreet, warm
ook.

De lat ligt hoog en als acteur ben
je bereid ver voor hem te gaan. Zelfs
enorm grote producties als Kings of
War worden gemaakt vanuit rust, er
is nooit crisis, en dat zeg ik niet om te
slijmen.’

Is hij veranderd nu hij
internationaal zo is
doorgebroken?
‘Nee, ik vind het juist mooi iemand zo
te zien genieten. Het succes gaat niet
met hem aan de haal en het komt ook
niet te vroeg. Nu hij ouder is kan hij
oogsten wat hij al die jaren heeft
 gezaaid. Toneelgroep Amsterdam zal
altijd zijn basis blijven, hier kan hij
megaproducties maken als The Foun-
tainhead en Romeinse Tragedies. Dat
kan op Broadway niet.’

4 Willem in Song From Far
Away van  Simon Stephens
door Toneelgroep Amsterdam,
regie Ivo van Hove, 2015.
‘Dat was mijn eerste solovoorstelling
en meteen een heftige monoloog over
een man die op Wall Street werkt, een
telefoontje krijgt dat in Nederland zijn
broer is overleden en op weg daarheen
een aantal brieven schrijft over zijn le-
ven. Hij is als een spook in zijn eigen le-
ven verdwaald, eenzaam en bang voor
intimiteit, en daar ko mt hij langzaam
achter. Ik vond het  bijzonder dat ik dit
heb mogen maken.’
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Eelco Smits : een typische tekstacteur die muziek maakt van Proust en Shakespeare. 

Eelco Smits is van 15 tot en met 21
juni te zien in Koninklijk Theater
Carré in de marathonvoorstelling
Romeinse Tragedies. 

Met deze serie voorstellingen in het
kader van het Holland Festival komt
een einde aan deze langlopende
productie die Toneelgroep Amster-

dam gedurende een aantal jaren
heeft gespeeld. Regisseur Ivo van
Hove oogstte er internationaal veel
lof mee.  

Holland Festival

‘Ik krijg mooie reacties
op Vergeef ons.

Mensen vinden mij
ineens grappig.’

Voel je je verwant met die
man?
‘Dit stuk is voor mij geschreven, maar
het gaat niet óver mij. Ik snap wel wat
het betekent eenzaam te zijn en inti-
miteit eng te vinden. Ik woon alleen,
heb af en toe scharrels. Missen doe ik
een vaste relatie niet, maar als ik vroeg
moet opstaan om naar Schiphol te
gaan, zou het leuk zijn als mijn vriend
koffie voor me zet terwijl ik onder de
douche sta. Haha, wat een getut eigen-
lijk.’

Je bent intussen vader
geworden van een zoon. Is je
leven daardoor veranderd?
‘Ik ben zijn biologische vader en hij
woont bij zijn twee moeders in de
 Betuwe. Toen zij mij dat vier jaar gele-
den vroegen, wist ik vrijwel meteen
dat ik spijt zou krijgen als ik het niet
zou doen. Ik speel verder geen rol in
zijn opvoeding. Ik zie hem ongeveer
een keer per maand en dan is hij altijd
blij me te zien. Jazeker, mijn leven is
daardoor veranderd, rijker geworden.
Er is ineens iemand die nooit meer
weggaat. Soms kom je dingen in je
 leven tegen die belangrijker zijn dan
theater. Naarmate ik ouder word, vind
ik theater sowieso minder belangrijk. 

Tegelijkertijd worden de rollen
groter en de verantwoordelijkheid
ook, dus om op een niveau te blijven
dat het voldoening geeft, moet ik het
vak alle aandacht geven. Maar ik zou
net zo goed twee jaar op IJsland kun-
nen wonen om daar les te geven op
de toneelschool. Ik ben geen acteur
die denkt: o god, over twee jaar móét
ik Woyzeck spelen, anders word ik
gek.’

5 Harry in Vergeef ons van
A.M. Homes door Toneelhuis
en Toneelgroep Amsterdam,
regie Guy Cassiers (2018).
‘Harry is een wat stugge, eenzelvige
man die door de omstandigheden
wordt gedwongen intieme relaties
aan te gaan, en zich gaandeweg  reali-
seert dat het leven niet alleen om hem
draait. Toen we aan Vergeef onsbegon-
nen, had ik eerlijk gezegd geen idee
waar we mee bezig waren. Bovendien
was het technisch knap ingewikkeld,
het is een mengvorm van popconcert
en hoorspel, met microfoons en
 geluidseffecten. Als je Hamlet speelt,
ga je je daar een jaar van tevoren op
voorbereiden, in dit geval ben ik er
 gewoon ingesprongen. Maar ik krijg
mooie reacties op die rol, mensen vin-
den mij ineens grappig. Waarschijn-
lijk omdat ik vaak sombere, eenzame
mannen speel.’

Je komt nogal bedachtzaam
over, rustig en relaxt. Moet je
als acteur geen woest leven
leiden om al die ingewikkelde
personages met stuiterende
emoties te kunnen spelen?
‘Nee, dat vind ik niet. Ik hoef niet naar
de zelfkant te gaan om iemand uit de
zelfkant te kunnen spelen. Toen ik
jong was ben ik vaak genoeg heftig uit
geweest, naar feesten en homoparty’s,
maar dat doe ik niet meer. Ik heb geen
tijd meer voor drugs.’

Nu ga je elk jaar naar IJsland,
heb ik begrepen.
‘Ja, ik vind dat een prettig land – die na-
tuur, de mensen ook. Dan huur ik een
auto en ga in mijn eentje rijden. Saai
hè.’

Vergeef ons van Toneelhuis Antwer-
pen en Toneelgroep Amsterdam.
28/4 Stadsschouwburg Utrecht;
tournee t/m 9/6.


