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Heeft u een vaste dagindeling?
‘Ik heb wel een vast r!tme. Ik ben geen nachtmens, 
wat m!ssch!en vreemd !s voor !emand met een job 
d!e z!ch ’s avonds afspeelt. M!jn b!olog!sche klok 
beg!nt om acht uur ’s morgens. In de ochtend heb !k 
graag wat t!jd voor mezelf, !k heb een beetje last van 
een ochtendhumeur. Maar !k kan dan wel heel goed 
werken: als !k een bele!dsnot!t!e moet schr!jven, dan 
gaat dat ’s ochtends heel snel en geconcentreerd. Als 
!k repeteer, beg!nnen de repet!t!es meestal om elf 
uur. We repeteren !n twee sess!es: eentje e!nd!gt om 
kwart na één, dan gaan we lunchen met z’n allen en 
daarna gaan we tot v!er uur door. Tot een uur of zes, 
zeven heb !k dan nog wat afspraken en daarna vaak 
een besprek!ng b!j een glas of een d!ner. Ik repeteer 
n!et graag ’s avonds, dan !s het beste er wel af.’

Hadden uw ouders genoeg tijd voor u?
‘M!jn vader was apotheker !n een kle!n dorp en 
werkte van ’s ochtends acht tot ’s avonds acht en 
m!jn moeder h!elp vaak !n de apotheek. Veel van 
m!jn t!jd heb !k doorgebracht b!j heel f!jne grootou-
ders d!e 20 k!lometer verderop !n de natuur 
woonden, geweld!g vond !k dat. Ik had een fantast!-
sche broer d!e twee jaar jonger was dan !k, dus !k 
was lekker de baas thu!s. Ik had een str!pverzame-
l!ng Suske en Wiske waar !k een kle!n b!bl!otheekje 
van had gemaakt – !k ben alt!jd erg planmat!g 
geweest. M!jn broer kon ze b!j m!j lenen, want !k was 
zo’n broer d!e graag l!et verstaan: j!j moet aan m!j 
vragen welke Suske en Wiske je w!lt lezen.’ 

Wat was uw naarste tijd?
‘M!jn k!ndert!jd !n dat kle!ne dorp was soms hard. 
Het was een dorp van boeren en m!jnwerkers. Als 
zoon van de apotheker was !k een beetje een 
outs!der. Ik mocht n!et zomaar meedoen met alles, 
!k werd alt!jd een beetje achterop gedrukt en op 
zo’n leeft!jd doet dat wel wat met je. Er werd me 
heel goed du!del!jk gemaakt dat !k er n!et b!j mocht 
horen en ondertussen w!lde !k er wel b!j horen, 
maar daar moest !k e!genl!jk te hard voor werken 
op zo’n jonge leeft!jd. Ik heb er wel van geleerd om 
voor mezelf op te komen en te aanvaarden dat áls !k 
mee mocht voetballen en het was n!et goed genoeg, 
!k u!t de ploeg werd gezet. Laat !k n!et overdr!jven, 
maar !k zou kunnen zeggen dat !k de lessen van het 
leven al vroeg heb geleerd.’ 

Wat was uw beste tijd? 
‘Van m!jn elfde tot m!jn achtt!ende zat !k op een 
!nternaat met achthonderd leerl!ngen en steeg !k 
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vanu!t een nobody-pos!t!e naar een status waar 
!edereen m!j kende: !k organ!seerde, zeker de 
laatste jaren, allerle! optredens. Op woensdagm!d-
dag hadden we f!lmfora en zag !k op m!jn zest!ende 
al A Clockwork Orange. Dat was een schok, maar wel 
een fantast!sche schok. Het was een heel goede 
school en !k heb er leren studeren !n chaot!sche 
omstand!gheden.’

Heeft u genoeg tijd voor uw partner? 
‘We werken samen en brengen dus veel t!jd samen 
door, maar wel alt!jd met heel veel andere mensen 
erb!j. We brengen ook graag t!jd met z’n tweeën 
door, maar we zullen thu!s noo!t over kantoorwerk 
praten. Wel over de voorstell!ngen. Een groot deel 
van ons leven drukken w!j ons u!t !n ons werk – 
daar l!gt onze z!el en zal!ghe!d. We kunnen elkaar 
ook heel goed met rust laten thu!s: we kunnen st!l 
z!jn met elkaar en als we met vakant!e z!jn, dan 
hoeven we n!et de hele t!jd te tetteren en te praten.’ 

Hoe doorstaat u de tand des tijds?
‘Moe!zaam. Op een bepaald moment k!jk je om en 
denk je: godverdomme, nou z!jn er tw!nt!g jaar 
voorb!j. Er !s een toneelstuk van Eugene O’Ne!ll met 
de pracht!ge t!tel Strange Interlude en daar!n !s z!jn 
stell!ng dat het leven een vreemd tussenspel !s. Zo 
voel !k het ook. Je moet je leven leven op het 
moment dat het er !s. De dag van morgen !s 
onbetrouwbaar en dat merk !k steeds meer: !k word 
ouder, !k word gr!jzer, m!jn schouder doet p!jn. Ik 
moet meer zorg dragen voor mezelf, anderz!jds heb 
!k geen z!n om er echt !ets aan te doen. Het 
zorgeloze, het achteloze !s er een beetje vanaf. M!jn 
vader stopte met werken op z!jn achtenv!jft!gste, 
dat vond !k toen heel vanzelfsprekend maar !k kan 
me n!et voorstellen dat !k zelf al over v!er jaar zou 
stoppen. Veert!en jaar later was h!j dood, dat was 
een v!ngerkn!p !n m!jn belev!ng – !k ben me van d!e 
vergankel!jkhe!d erg bewust.’

Bent u bang voor de dood?
‘Ja. S!mpelweg ja. Ik w!l n!et dood. Daar heb !k angst 
voor. Anderz!jds heb !k !ets b!j mezelf ontdekt t!jdens 
een korte vlucht van Londen naar Amster dam. Ik zat 
!n een heel kle!n vl!egtu!gje, het was ongeloofl!jk 
w!nder!g en we g!ngen enorm heen en weer. De 
pan!ek was totaal. En !k was totaal rust!g. Als de 
dood voor de deur staat, komt er bl!jkbaar een rust 
over me. Ik hoop dat dat !n het echt ook zo !s.’ 


