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Rekwisiet

“Van al mijn producties heb ik 
wel iets bewaard. In het kleinste 
kamertje van ons huis hangt 
een rekwisiet van Pleidooi, een 
schelpachtige wasbak, die ik heb 
gekregen van Art Department. 
De kranen zijn inmiddels aan het 
oxideren, maar hij is mooi hè?”

Scenarioschrijver Maria Goos (1956) vertelt over haar jeugd, geliefden en werk 

aan de hand van haar meest dierbare bezittingen.

teKSt: MinOU OP Den veLDe. BeeLD: BrenDa van LeeUwen
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 ‘Joepie, we zijn maar nietig’ ➜ ‘Toen onze oudste wegging, 

Maria Goos ➜  ‘Van al mijn producties heb  ik wel 

ApplAusfoto

“Deze foto is gemaakt bij De geschiedenis van de familie Avenier 
in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Ik sta op dat moment trots 
in de coulissen. De fotograaf staat achter de acteurs en je kijkt zo 
de zaal in. Dit is de droom van iedere toneelmaker. Dat het tot de 
nok toe gevuld is met mensen die allemaal staan terwijl de acteurs 
baden in het warme goudroden licht van de schouwburg. 
Zo’n dolenthousiaste zaal is het mooiste geluid wat er is. Bij Cloaca 
stopte Peter toen hij het applaus ging halen een mobiele telefoon 
in zijn colbert en nam het geluid op en belde mij. Dan deden de 
kinderen en ik thuis een dansje op het applaus. En dan meetellen: 
een minuut, twee minuten, drie... Leuk was dat.”

Ringen

“De cocktailring heb ik met Yvonne 
van den Hurk gekocht toen ik veer-
tig werd. Hij is betaald van het geld 
dat zij had ingezameld bij vrienden 
en familie. 
Veertig worden vond ik leuk. Vrou-
wen die hun leeftijd niet noemen in 
een interview vind ik belachelijk! 
Toen ik veertig werd woonden we 
hier net, hadden we twee jonge 
kindjes en waren we Oud geld  
aan het draaien. Een enerverende, 
leuke tijd. 
De ring met alexandriet heb ik 
twintig jaar geleden van mijn 
schoonouders gekregen en nooit 
meer afgedaan. Ik draag ook de  
ringetjes van mijn broer, zus en mij 
en de trouwring van mijn moeder. 
Jan 1938 staat erin. En de drie  
stenen van deze ring symboliseren 
Peter, Roos en Saar, die heb ik van 
Peter gekregen. Zo draag ik mijn 
hele verleden met me mee.”
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“Toen mijn moeder doodging, hebben we de vazen verdeeld 
over mijn broer, zus en ik, maar in de loop der jaren zijn ze 
weer bij mij beland. Ik kom uit een arbeidersgezin. Het geld-
gebrek bij ons thuis heeft voor mijn broer en zus een enor-
me rol gespeeld. Ik heb de armoede van de jaren vijftig niet 
meegemaakt. Die vazen zijn geen drol waard, maar dat 
maakt niet uit. Ze symboliseren voor mij mijn broer, zus en 

ik. Nadat ik wegging uit 
Breda om naar de toneel-
school te gaan, was het 
contact jarenlang mini-
maal. Zij hadden die Bra-
bantse mentaliteit van: jij 
wou toch weg? Dan zorg jij 
ook maar dat je de boel bij 
elkaar houdt! Maar sinds 
het mailen is uitgevonden, 
is ons contact eigenlijk 
heel prettig.” ■

Maria Goos schreef het scenario van de speelfilm 
Vreemd bloed. De dvd ligt nu in de winkel.
Op 4 april gaat haar toneelstuk Oumi in première 
in Theater Bellevue, Amsterdam.

genieten

“O, wat is een open haard toch 
fijn ’s avonds! We stoken veel, 
ook als we televisiekijken. 
Documentaires vind ik heel 
inspirerend want zo kom je in 
een ander leven terecht, maar 
het is wel altijd een beetje werk. 
Hoe zit dat nou en hoe kan dat 
nou en hoe werkt het tussen 
mensen? Als Peter en ik samen 
kijken, citeer ik vaak mensen 
na afloop. Hij onthoudt juist 
meer hun fysieke overdracht.”

BAByfoto

“Hier is mijn jongste dochter Sarah 
net geboren en je ziet die beeldschone 
Peter Blok, die net opnieuw vader is 
geworden. Ik lig op de grond uitgeput 
de foto te maken. Roos heeft zich nog 
niet eens aangekleed. We zeiden: 
kijk eens in het mandje! Zo schattig.
Saar is 18 en woont nog thuis. Roos is 
23 en al drie jaar zelfstandig. Je moet 
blij zijn dat ze volwassen worden, vind 
ik. Maar toen ze wegging heb ik een 
middag hartverscheurend zitten 
huilen. Peter zei: je was gewoon een 
vrouw met liefdesverdriet, ik wist niet 
hoe ik je moest troosten. Ik huilde 
omdat je een periode afsluit. Al die 
levendigheid in huis, die jongens met 
die veel te lage broeken en hun over-

slaande stemmen, dat is 
ineens ook allemaal weg. 
Alsof je versneld een film 
doorspoelt en al die jaren 
ziet dat je om half vier de 
kindjes ophaalde en thuis 
samen een kopje thee 
dronk en spelletjes deed.”

DeuRBel

“Onze bel is 
de trekbel uit 
mijn ouderlijk 
huis. Ik hoor 
hem al mijn 
hele leven! 
Mijn eerste 
vriendje, mijn 
vriendinnen, 
familie, 
alles is altijd 
via die bel 
gegaan. 

Hij klinkt hier ook hetzelfde 
als thuis. Dat geluid wilde 
ik niet verloren laten gaan.”

BeeR

“Deze beer kreeg ik op mijn 8ste. Ik weet 
nog dat ik dacht: leuk, maar daar ben ik 
toch veel te oud voor? Hij had geen naam, 
was heel stug en ik knuffelde of speelde er 
ook niet mee. Ik zat liever in huis te romme-
len. Ik ben opgevoed als een soort hond. 
Daar werd goed voor gezorgd en veel van 
gehouden maar niet veel aandacht aan 
besteed. Mijn broer was vijftien jaar ouder, 
mijn zus tien jaar ouder en vader was ziek. 
Dus die mensen hadden echt wel wat anders 
aan hun hoofd dan die ongewenste nakomer 
– die trouwens vrij snel heel gewenst was. 
Mijn opvoeding heb ik ervaren als een  
enorme vrijheid. Ik zat altijd bij de gesprek-
ken van de volwassenen en dat vond ik 
ongelooflijk interessant – dat urenlange 
observeren, daar heb ik voor mijn werk  
veel aan gehad.”

MARiABeelD

“Dit Mariabeeld was van mijn 
moeder. We waren thuis niet 
kerkelijk, maar we zijn wel 
opgevoed met het besef dat 
er iets is dat een grotere wijs-
heid heeft dan wij kunnen 
bevatten. En dat is heel 
bevrijdend, zo van: joepie, 
we zijn maar nietig, aan ons 
heeft het niet gelegen. 
Op de sterfdag van mijn vader 
of moeder, of als we weten 
dat iemand steun nodig heeft, 
brand ik een waxinelichtje. 
Vroeger als ik examen moest 

doen, stak mijn moeder ook een lichtje aan. Maar ik had altijd 
gemengde gevoelens als het brandde, want het brandde ook als 
mijn vader ziek was, en die werd steeds zieker. Ik was elf toen 
hij doodging en ik heb maar twee of drie fotoachtige herinneringen 
aan hem. Zijn stem ken ik niet, ik kan me geen zin herinneren 
die hij ooit tegen me heeft gezegd. Dat kan niet echt weg zijn, dat 
zit ergens en ik zou het heel graag terug willen hebben.”
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