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Korte verhalen Maarten Spanjer

‘Mijn geest is nog twintig’
Acteur en schrijver
Maarten Spanjer (63)
schrijft al sinds de
jaren tachtig korte
verhalen. Dat levert
nu een dikke bundel
op: Spanjer in
stukken.

‘Nooit te gretig zijn
als je wordt gebeld
voor een rol. Dat
drukt de prijs’

W
Rajko Disseldorp
AMSTERDAM

anneer Spanjer
binnenkomt in
café Keyzer aan
de Van Baerlestraat, begroet
de bediening:
“Ha, Maarten!”
Onderweg naar
het
tafeltje
loopt hij langs
bekenden, onder wie Bram Moszkowicz en
maakt hij met hen een praatje. Spanjer lijkt zich
goed te voelen. Halverwege het interview: “Is het
goed als ik een sigaretje ga roken?”
Als hij terug is: “In het boek staat een leuke
handleiding voor acteurs. Je moet nooit te gretig
zijn. Als je wordt gebeld voor een rol, moet je
hoorbaar door je agenda bladeren en serieus
zeggen: ‘Oh, die datum kan ik niet. En helaas, die
datum ook al niet.’ Ook nooit te blij zijn, dat
drukt de prijs.” Hij lacht. Vrij snel daarna: “En
nooit luisteren naar advies van collega-acteurs.”
Spanjer schreef een bijzondere bundel, verdeeld in hoofdstukken aan de hand van perioden in zijn leven. Het zijn vaak vrolijke, anekdotische verhalen.

Directie van een weeshuis

Roeiboot

“Toen ik over mijn jeugd schreef, kwamen er
veel dingen naar boven die ik had weggestopt.
Bijvoorbeeld dat ik met een vriendje in een luxe
jacht ging varen. Ik kwam hem vijftig jaar later
tegen en toen zei hij: ‘Maarten, dat was helemaal
geen luxe jacht, maar een roeiboot.’ Moet je nagaan wat voor mij het toppunt van luxe was.”
De schrijver weet nog goed hoe hij over zijn
schooljuﬀrouw dacht. “Ik was heel erg verliefd
op de juﬀrouw. Ik dacht dat het de mooiste
vrouw van Amsterdam was, maar laatst zag ik

enorme gierigheid.” Hoezo? “Als je met hem in
een kroeg bent, met een man of acht, en als hij
dan net aan de beurt is om een rondje te geven,
dan is Freek altijd buiten of naar het toilet. Ja,
die dingen vallen wel op.”
Er is een periode geweest dat, wanneer Jeroen
Krabbé in Het Parool stond, Spanjer een ingezonden brief schreef naar de redactie. “Ja, dan
denk ik: jezus mina, ik moet die man gewoon
redden. Dat bedoel ik goed. Maar dan staat hij
met zo’n valse grijns in de krant, met als kop: ‘Ik
speel niet Sinterklaas, ik bén Sinterklaas’.”
“Ik heb er vaker last van, dat mijn goede bedoelingen niet worden begrepen. Mijn pogingen om het een beetje leuk te maken mislukken
regelmatig. Mensen zoeken er vaak iets achter.
Er zit iets kwajongensachtigs in mij.”
Spanjer kijkt met het meeste plezier terug op
zijn tv-programma Taxi, waarmee hij de Gouden Roos van Montreux won. “In de taxi kwamen er mensen naast mij zitten, die mochten
toen nog roken in de auto en ik zei: ‘U mag alleen
roken op de rokersplaats.’ Negen van de tien
mensen gingen op een andere stoel zitten. Alsof
dat wat uitmaakt. Na mij zijn er veel opvolgers
geweest, maar die lieten het gesprek een beetje
voortkabbelen. De meesten waren acteurs en
die staan er niet om bekend dat ze een dosis
nieuwsgierigheid in zich hebben.”
In het boek is Spanjer openhartig. Zo schrijft
hij over Taxi: ‘En ik kon het komende jaar de
hypotheek op mijn nieuwe huis aﬂossen.’ Spanjer kijkt verbaasd: “Heb ik dat opgeschreven? Ja,
ik heb mijn bril niet bij me, dus ik kan het niet zo
goed lezen, maar dat kan wel kloppen.”

→ Maarten Spanjer: ‘ik heb er vaker last van dat
mijn goede bedoelingen niet worden begrepen.’
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een schoolfoto en die vrouw zag er echt niet uit.
Hoe kon ik daar in godsnaam verliefd op zijn?
Het geheugen is een raar instrument.”

Een ander hoofdstuk heet ‘Ontmoetingen’,
waarin hij onder anderen schrijft over Jeroen
Krabbé en Freek de Jonge. “In de tijd van Neerlands Hoop met Bram Vermeulen keek ik tegen
Freek op. Maar als je je held in het echt ontmoet,
kan het tegenvallen. Ik kwam erachter dat Freek
een man is met allerlei tekortkomingen en een

Volgens Spanjer is acteren altijd een prettige manier van geld verdienen geweest. “Filmproducenten gedragen zich soms alsof het directeuren
van een weeshuis zijn. En de acteurs zijn de
weesjes die blij moeten zijn met een rolletje. Ik
ben wel eens gefeliciteerd met een rol, maar dan
zei ik: ‘We hebben nog niet eens over geld gesproken’. Het is niet een onbelangrijk onderdeel
van het vak. Het is geen kantoorbaan. Met alleen
verplichte aanwezigheid red je het niet.”
Schrijvend maakt Spanjer aan het begin van
zijn boek echt indruk met zijn herfstoverpeinzingen: ‘Maar het ergste zijn de lege blikken van
meisjes op straat die langs je heen glijden, alsof
je er al niet meer bent.’ Het lijken gedachten van
een man met angst voor het ouder worden.
“Angst? Dat weet ik niet, maar het is niet een van
de leukste processen. In mijn geest ben ik nog
twintig. Het liefst blijf ik die jonge jongen. Ze
zeggen altijd dat elke leeftijd zijn charmes heeft,
maar dat heb ik nog niet ontdekt.”
Maarten Spanjer, Spanjer in stukken,
Xander Uitgevers, €19,99.

Een nachtmerrie die zich in alle tijden kan afspelen
TONEEL
DE WELWiLLENDEN
Door Toneelgroep A’dam & Toneelhuis
Gezien 10/3 Bourla Antwerpen
Te zien in 6/4 -16/4 en 8/5- 28/5,
Stadsschouwburg
HHHHI
Een muur van roestige archiefkastjes
vormt de achterwand bij De welwillenden, een coproductie van het Antwerpse Toneelhuis en Toneelgroep
Amsterdam. Actrice Katelijne
Damen legt met zachte stem uit hoe
hierin de vernietiging van de Joden
systematisch wordt bijgehouden.
Zij speelt Adolf Eichmann, de architect van de Endlösung. Ooit was dat
een gewoon Duits woord maar, zoals
een van de personages het formuleert: “Het is in zijn betekenis naar de

afgrond gegleden.” Taal vermag veel.
Met taal kun je zelfs de meest gruwelijke daden goedpraten. Daarover
schreef de Amerikaanse schrijver
Jonathan Littell De welwillenden,
verschenen in 2006. Een omstreden
boek, want niet eerder werd de Jodenvernietiging beschreven vanuit
het perspectief van een dader, de ﬁctieve SS-oﬃcier Max Aue. Een boek
van dik negenhonderd pagina’s,
waarin de lezer door Aue rechtstreeks wordt aangesproken. ‘Ik ben
een mens zoals u. Ik ben net als u’.
Regisseur Guy Cassiers heeft lang
gewerkt aan een bewerking voor
toneel van De welwillenden. Uiteraard heeft hij een hoop moeten
schrappen: Aue is een ontwikkeld
man en dat etaleert hij ook graag met
uitweidingen over muziek en Griekse
tragedies. Bovendien heeft hij het
veel over zijn familie. Cassiers gooide
het allemaal overboord en besloot de

lijn van de carrière van Max Aue
binnen de SS te volgen. Dat is een
duidelijke keuze, want zo laat hij ons
zien hoe op alle niveaus binnen de
nationaalsocialistische beweging de
discussies over de vernietiging van
de Joden gevoerd werd. Moet er
eigenlijk wel gedood worden? En hoe
dan? Onderwerp van discussie op het
slagveld in Oekraïne, waar Aue deel
uitmaakt van een paramilitaire eenheid en uiteindelijk zelf deelneemt
aan het uitmoorden van Joden en
communisten, en ook in Berlijn, het
administratievecentrum waar de vernietiging vanachter het bureau wordt
georkestreerd.
Die twee plekken worden in het toneelbeeld, ontworpen door Tim van
Steenbergen, verbonden door die
archiefkast en een stuk spoorrails.
Aan acteur Hans Kesting, die Max
Aue speelt, de zware taak om van een
moordenaar een mens te maken.

Daar slaagt hij voortreﬀelijk in. Teder
in gesprek met het kleine Joodse
violistje Jakov over Couperin en
Bach, persoonlijk tegenover zijn
vriend Thomas (Kevin Janssens) en
vlijmscherp en rationeel in felle discussies met andere nazi’s (o.a. Aus
Greidanus jr, Alwin Pulinckx). Maar
ook een moordenaar die een Jood

Opverzoekvande
schrijverisinde
voorstellinggeen
hakenkruistezien

(Abke Haring) kil laat neerschieten.
De voorliefde van Guy Cassiers voor
het gebruik van videobeelden heeft
hij deze keer met name gereserveerd
voor de angstdromen en visioenen
van Max Aue. Door de combinatie
van hallucinerende beelden (Frederik Jassogne) met een inventief geluidsontwerp (Diederik de Cock) zijn
we in het hoofd van Aue. Beklemmend en angstaanjagend.
In de hele voorstelling is geen
hakenkruis of ander nazisymbool te
zien. Het schijnt dat auteur Jonathan
Littell daar uitdrukkelijk om verzocht heeft. Cassiers zal daar weinig
moeite mee hebben gehad. Door het
weglaten van dit soort realisme versterkt hij alleen maar de gedachte dat
deze nachtmerrie uiteindelijk in elke
tijd had kunnen spelen. Kan spelen.
De welwillenden is een verontrustende voorstelling.
Hans Smit

