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Hij speelde de afgelopen maand drie
keer in New York in het stuk Ro-
meinse tragedies, waar hij de rol van
collega Fedja van Huêt overnam, en
was druk met de repetities en try-
outs voor het nieuwe stuk Na de re-
petitie/Persona in Luik en Amster-
dam. En in die drukte werd hij ook
nog eens geconfronteerd met de on-
verwachte dood van zijn vriend, col-
lega en generatiegenoot Jeroen Wil-
lems, die maandag werd begraven.
Het leven van Gijs Scholten

van Aschat (53) heeft
kortom minder hecti-
sche maanden ge-
kend, hoewel hij
gewend is aan
een druk be-
staan. Ruim 30
jaar staat hij al
op de planken en
speelt hij in films
en tv-series. Daar-
naast debuteerde hij
enkele maanden gele-
den als schrijver met de
novelleBeretta Bobcat enwas
hij dit seizoen met onder anderen
Viggo Waas en Peter Heerschop te
zien in het succesvolle RTL-pro-
grammaMannen van een zekere leef-
tijd. ,,Ik heb ooit met het idee rond-

gelopen een sabbatical te nemen,
maar die rustperiode heeft maar één
maand geduurd, omdat ik de hoofd-
rol kon spelen in de speelfilm Tirza.’’
In Na de repetitie, het eerste deel

van het door Ivo van Hove geregis-
seerde tweeluik bij Toneelgroep Am-
sterdam, speelt Scholten van Aschat
een theaterregisseur die zo bezeten is
van zijn vak dat hij de grip op de rea-
liteit is kwijtgeraakt. In het stuk, ge-
baseerd op een tv-film van Ingmar

Bergman, wordt de regisseur
verliefd op een jonge ac-

trice. Scholten van
Aschat: ,,Het is een
lichtelijk eigenwijze
en egocentrische
man. De kern is:
de regisseur zit
gevangen in zijn
eigen theatrale
wereld en is bang
voor de gewonewe-

reld.’’
Of hij zich iets kan

voorstellen bij die situa-
tie? ,,Jazeker. Die bezieling, je-

zelf dwangmatig afsluiten van de
werkelijkheid, dat heb ik ook wel. En
ik niet alleen. Veel mensen die een
vak uitoefenen waar ze zich vol over-
gave in storten, of dat nu hockeyers,

vioolbouwers of acteurs zijn, nemen
het gewone leven als het ware op de
koop toe. Ze belanden in een
vreemde situatie als ze even geen
werk hebben. Danmoeten ze opeens
beslissen over zaken waar ze nooit
eerder over hebben nagedacht. Ac-
teur zijn is toch een vorm van be-
wustzijnsvernauwing. Elke avond
spelen, altijd in de huid van een
ander kruipen: eigenlijk een heel
overzichtelijk en veilig leven.’’
De volhardendheid en bevlogen-

heid die hij in zijn werk aan de dag
legt, is misschien wel typerend voor
zijn generatie, waartoe ook succes-
volle collega’s als Peter Blok, Pierre
Bokma, Mark Rietman, Victor Löw,

Hans Kesting en Jaap Spijkers beho-
ren.

OPEIGENKRACHT
,,Wij zijn de generatie na de babyboo-
mers. Allemaal rond de 50, bijna al-
lemaal afkomstig van de Toneelaca-
demie in Maastricht, allemaal op
eigen kracht tot wasdomgekomen en
nog steeds tot over de oren in het
werk. Waarom deze generatie het zo
goed doet? Ik denk een combinatie
van toeval, talent en nuchterheid.We
delen het idee dat je door hard wer-
ken en het perfectioneren van je vak-
manschap ver kunt komen.’’
Volgens Scholten van Aschat was

het ten tijde van succesvoorstelling

Cloaca in 2002 dat hij en zijn mede-
spelers Peter Blok, Pierre Bokma en
Jaap Spijkers besloten eerlijk naar el-
kaar te zijn. ,,Dus kritiek op elkaar le-
veren omdat we elkaar alles gunnen
en niet uit jaloezie. Ikweet dat Jeroen
Willems graag de hoofdrol wilde spe-
len in Tirza omdat het een van zijn
favoriete boeken was. Hij mocht niet
eens auditie doen, omdat ik de rol al
had. Voor de binnenkort te verschij-
nen film Boven is het stil waren de
rollen omgedraaid. We bleven in de
laatste auditieronde met zijn tweeën
over, waarna hij werd gekozen. En
weet je: dat voelde als gerechtigheid.’’
Scholten van Aschat denkt dat zijn

generatie veel te danken heeft aan de
jaren ’70. ,,Daar wordt wel eens lullig
over gedaan maar voor een acteur in
spe waren het geweldige tijden. Met
goeie muziek en geweldige films:
Jaws, Apocalypse Now, de cyclus van
The Godfather, Taxi Driver, The
French Connection: allemaal films die
én heel goed én commercieel succes-
vol waren. Die hebbenmij, als begin-
nend acteur, heel erg geïnspireerd en
hebben mijn smaak gevormd. Op de
Toneelacademie verzilverde ik dat,
werd ik als mens gevormd en kon ik
gaan oogsten.’’

BEZUINIGINGEN
Scholten van Aschat heeft de tijden
zien veranderen. Zijn zoons, filmaca-
demiestudent Jeroen (25), acteur Rei-
nout (23) en dochter Bibi (20), die
kunstgeschiedenis studeert, willen
alle drie gaan werken in een sector
die onder druk staat door aanstaande
bezuinigingen. ,,Jammer is dat ze
wellicht een onzeker bestaan tege-
moetgaan. Tegenwoordig wordt alles
afgemeten aanmaterialistischewaar-
den en verkoopcijfers. Als ik dan zeg
dat immateriële zaken als kunst en
cultuur er net zo hard toe doen, word
je gelijk weggezet als vaag of zweve-
rig. Terwijl ik toch echt denk dat cul-
tuur goed is voor de ontwikkeling van
de creativiteit, de fantasie en de soci-
ale vaardigheden.’’

Na de repetitie/Persona is tot
en met 15 juni op tournee in
Nederland, België, Duitsland,
Frankrijk en Luxemburg. Schol-
ten van Aschat is ook te zien in
De Russen van Toneelgroep
Amsterdam, 5 t/m 13 januari.
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Gijs Scholten van Aschat speelt de komende maanden in het tweeluik Na de
repetitie/Persona van Toneelgroep Amsterdam. De 53-jarige karakteracteur
maakt deel uit van de succesvolle generatie acteurs die maar niet van de
podia is af te slaan. ‘Ik denk dat wij het idee delen
dat je door hard werken en het perfectioneren van je
vakmanschap ver kunt komen.’ MARK ROOS

Gijs Scholten van Aschat speelt
in Na de repetitie een regisseur
die gevangen zit in zijn eigen
theatrale wereld (foto links). ‘Ik
herken daar wel iets in.’
FOTO’S JAN VERSWEYVELD

‘MIJNGENERATIE
GELOOFTIN
HARDWERKEN’
GIJS SCHOLTENVANASCHAT EN LEEFTIJDGENOTEN
ZIJNNIET VANHET PODIUMAF TE SLAAN
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