drugs
Gusta schuldgevoel
De Verleiders

blues

weemoed depressie

laatbloeier

Kees
seks

strafblad

Dit is Tom de Ket

Theatermaker Tom de Ket (1958) maakt de grote theaterhits van
dit moment. Met Het Pauperparadijs en het gezelschap De Verleiders
ageert hij tegen sociale uitsluiting in een wereld waarin graaien
de norm lijkt. Maar in zijn exuberante persoonlijkheid broeit ook
weemoed, om alles wat hij al jong verloor.
TEKST: MINOU OP DEN VELDE | BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN
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‘Mijn moeder
heeft mij
gevormd.
Tot nu.
Wij gaan
confrontaties
uit de weg’
FOKKING 50

“Dit is een bijzonder ding. Dit zijn
alle linten waarop mensen spreuken
en gelukwensen schreven toen Gusta
en ik gingen trouwen. Een lampenmaker heeft daar een lamp van
gemaakt. Voor ons kind moesten
we voogdij regelen, noem maar
op. We zeiden: zullen we meteen
trouwen? Oké, maar dan maken we er
ook een enorme happening van.
In de kerk van Durgerdam hebben
we een levensboom gezet, daar hingen die linten in. Het hele dorp zat in
een kring rond die boom, met onze
vrienden en familie. Met een bevriende dominee en ritueelbegeleidster,

TOM DE KET

Willemijn, hebben we een nieuw
ritueel bedacht waar iets in zat van
alle religies. Om echt stil te staan bij
wat een huwelijk betekent. Iedereen
moest meezingen en iets zeggen.
Ik ben een enorme laatbloeier. Ik wilde nooit meedoen aan het volwassen
leven. Ik was mijn ouderlijk huis uitgevlucht en vond het verschrikkelijk
om mezelf klem te zetten. Als slaaf
bij een baas zou ik kapotgaan van
de saaiheid. Ik heb heel lang alle
opties open willen houden. Want het
leven moest nog beginnen, vond ik.
Dat is een beetje pathetisch. Hoezo
moet het leven nog beginnen? Je bent
fokking 50!”

Acteur en theatermaker Tom de Ket (1958) studeerde arbeidsorganisatiepsychologie en studeerde af aan de Toneelschool van Amsterdam. Hij
acteerde bij Theatergroep Hollandia, het Ro Theater, het Zuidelijk toneel
en het NNT. Met George van Houts vormde hij tussen 1996 en 2010 het
cabaretduo Van Houts en De Ket. In 2011 richtte hij samen met George van
Houts en theaterproducent Inge Bos De Verleiders op. Van 4 juli t/m 29 juli
staat zijn spektakelvoorstelling Het Pauperparadijs in Carré.
Vanaf 20 juni vindt in Utrecht De Verleiders: het festival plaats, waar de
succesvolle trilogie over de zakelijke moraal in Nederland opnieuw wordt
gespeeld. De-verleiders.nl
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SCHRIJVEN IS PLOETEREN

“In deze loods zit mijn nieuwe
kantoor. Ik kijk zo over het
IJmeer, prachtig. Hier vergaderen we en schrijf ik. Ik heb De
Verleiders bedacht. We produceren alle stukken met geld
dat we zelf verdiend hebben.
Ik heb zelfs mijn hypotheek
ingezet om dingen voor elkaar
te krijgen. Af en toe heb ik
slapeloze nachten gehad. Maar
dat hoort bij ondernemen. Wij
werken niet met subsidies
maar met businessmodellen.
Ik heb teveel ideeën, dat is de
kunst niet. Het realiseren van
een stuk, het artistieke proces
van schrijven en produceren,
is veel moeilijker. Ons laatste
stuk, Stem kwijt, heb ik grotendeels geschreven. Schrijven is
een lijdensweg. Omdat ik er
niet echt talent voor heb. Het is
alsmaar ploeteren, tot je in de
juiste groef zit.”

VADER

VERTROUWEN

“Ik zag Gusta voor het eerst
toen ze op het toneel stond
bij Els inc. Wow, wat een
interessant wijf. Mysterieus,
spannend. Na afloop maakten
we een praatje. We hebben
meteen het hele weekend
samen doorgebracht! Alleen
was ik nog met iemand anders,
en zij ook. Na twee jaar kwamen we elkaar weer tegen in
precies dezelfde kroeg, De
Smoeshaan. Ik zei: het is uit
met mijn vriendin. ‘O,’ zei ze,
‘ik heb het ook uitgemaakt!’
Ik dacht vrij snel: als ik nog
kinderen wil, moet het nu
gebeuren. Met haar had ik er
vertrouwen in. Ik twijfelde
wel. Jezus man, een vader van
50, wat moet zo’n joch daarmee? Zal ik alles wel mee kunnen maken? Eigenlijk heeft het
me veel energie gegeven. Ook
voor mijn carrière. Kees is heel
sociaal, dat herken ik. Als
jochie vond ik het heel belangrijk wat mijn vrienden ergens
van vonden. Ik kon me moeilijk
zelf vermaken. Het liefst wil
Kees op zondag cocoonen en
bordspelletjes doen. Elke ochtend slaapt hij de laatste paar
uur bij ons. Heerlijk.”

‘Jezus man, een vader
van 50. Wat moet
zo’n joch daarmee?’

“Mijn vader overleed toen ik 34 was.
Het was een leuke man die ontzettend
goed kon vertellen over kunst. We zijn
heel Europa doorgesjouwd, museum in,
museum uit. Tussen de middag nam ik
vriendjes mee, en werd er altijd over
politiek gediscussieerd. Hij was
sociaaldemocraat, en daagde ons uit.
Mijn vader was gemeentearchitect in
Assen. De wereld waar hij uit komt had
een heel andere mentaliteit. Je deed
dingen voor de gemeenschap, om niet.
Bouwen voor mensen, goed doen voor
het collectief. Toen de sfeer in het land
eind jaren 80 omsloeg naar h
 et neoliberalisme, vond hij dat verschrikkelijk.
De projectontw ikkelaars kregen de
macht in de bouwwereld. In Assen
kwam een college met veel VVD’ers,
daar ging hij onverdroten tegenin.
Vaak werd de grond verkwanseld, en
werd er gebouwd voor winstmaximalisatie. De binnensteden werden verkankerd. In die jaren, rond 1996, kreeg
mijn vader prostaatkanker. Hij ging met

de VUT en stapte uit zijn drukke sociale
leven. Die ziekte heeft hem heel depressief gemaakt. Hij gaf het op. Het werd
een enorme lijdensweg. In het laatste
halfjaar heb ik thuis gewoond. Om hem
te verzorgen, en mijn moeder bij te
staan. Mijn vader werd bozig, mijn
moeder raakte in paniek. Ik zag hem
aftakelen. Ik heb er veel verdriet van
gehad. Euthanasie wilde hij absoluut
niet. Hij zei: ‘Ik wil zolang mogelijk bij
jullie blijven.’ Hij wilde die lijdensweg
bewust meemaken. De laatste maand
lag ik naast hem, op een matrasje op
de grond. Hij hallucineerde van de
morfine, en kon elk moment overlijden.
Meer dan er zijn, kon je niet. Een beetje
zijn hand vasthouden, lippen deppen,
luiers verschonen. Douchen was zijn
grootste genot. Ik had een plastic bad
gebouwd in de keuken. Daar kon ik zijn
rolstoel induwen. Met een grote slang
douchte ik hem af, elke ochtend. Dat
vond hij heerlijk, lekker warm. Een
mooie herinnering.”
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WEEMOED

‘Ik kon me
ongelooflijk te buiten
Ik kon
gaan aan‘seks
enme ongelooflijk
te buiten gaan aan
drugs. Daarna
seks
en drugs.
overviel mij
altijd
een Daarna
mij altijd een
gitzwarteoverviel
depressie’
gitzwarte depressie’

“Als jongetje in Assen stond ik
urenlang voor muziekwinkels.
Op mijn klassieke gitaar kon ik
niet meer dan pingpingping,
maar ik vond het geweldig
stoer. Toen ik Ed Weenink, de
bluesgitarist van Q65, hoorde
spelen, wist ik: dat wil ik! Hij
werd mijn leraar. Een versterker was duur, dus hing ik in
zo’n oude gitaar met stalen
snaren een elementje en sloot
hem aan op een radio. Ik kon
er geen reet van, maar ik stond
vaak keihard te spelen op het
balkon, voor de kinderen in de
buurt, haha.
Bij Stem kwijt speel ik op deze
Dobro. De sound is fantastisch, zeker als je hem met
slide bespeelt. Ik hou niet van
vrolijke muziek. Het moet
schuren of emotioneren. Mensen zeggen dat ik zo positief
en energiek ben, maar de
blues heeft er altijd ingezeten.
Als je ouder wordt, gaan de
dingen niet altijd zoals je wilt.
Mensen verlaten je, of gaan
dood. Ik heb mijn fair share
gehad. Dan overvalt me de
weemoed, en laat ik me gaan
in slechte romcoms, en zware,
sentimentele muziek.
Gusta heeft een depressieve
grondtoon. Alles is donker, kut
en klote. Die zwarte kant voedt
haar. Ik wil dat zo ver mogelijk

van mij afhouden. Ik moet
mezelf aan de gang houden,
anders zak ik weg.
Voor de geboorte van Kees,
tien jaar geleden, leidde ik een
ander leven. Ik kon me ongelooflijk te buiten gaan aan seks
en drugs, tot diep in de nacht.
Daarna overviel mij altijd een
gitzwarte depressie, en lag ik
huilend op mijn bed. Wat is dit
voor leven? Ik ben alleen maar
naar de klote aan het gaan.
Vervolgens feestte ik vrolijk
verder. Het leven in de bek
spugen.
Met Van Houts en De Ket trokken we volle zalen. Soms kan
het ook té goed gaan. Dan ga
je jezelf uitdagen in andere
dingen. Met vrouwen had ik
losse relaties van steeds een
paar jaar maar nooit zo dat je
dacht: o dit is het. Ik werd er
depressief van. Het patroon
was dat ik nooit voor mezelf
opkwam. Als ik de stad in
ging, moest ik vertellen waar
ik me ophield, haha.
Gusta en ik zijn nu twaalf jaar
samen. Ze laat mij vrij, je zoekt
het maar uit joh! Feesten doe
ik niet meer, haha. Ik zoek
mijn energie nu in mijn werk.
Ik geef mezelf steeds een
schop onder de kont, een
nieuw project. Zo zet ik mezelf
telkens weer aan.”

MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ

“Dit muziekinstrumentje gebruikten we in
onze voorstelling Het Pauperparadijs, een
grootschalige muziekvoorstelling over de
kolonies van Veenhuizen. Ze symboliseren
waar het stuk over gaat: dat veel mensen in
onze maatschappij niet meedoen. Van den
Bosch wilde in 1818 met zijn Maatschappij
voor Weldadigheid een oplossing vinden
voor de armoede. Zijn kolonie in Veenhuizen is afschuwelijk uit de hand gelopen. We
speelden het stuk voor de oude gebouwen,
waar nu ook een gevangenis staat. Die kon
je zien vanaf de tribune. Wij hebben de
mensen die nu niet meedoen in de maatschappij bij de voorstelling betrokken. De
instrumentjes zijn gemaakt door gedetineerden. Ze kregen een muziekcursus en
speelden mee in de voorstelling. Ze waren
ongelooflijk geëmotioneerd toen de tournee
was afgelopen. Het was voor hen heel
ingrijpend om mee te draaien met de
acteurs, omdat ze eindelijk weer als mens
werden gezien.”
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‘Alle aandacht was
nodig voor mijn zus’
SCHULDGEVOEL

LIVE EN INTERACTIEF

“Ik speelde al jong in bandjes.
Zodra ik voor publiek stond, bloeide ik op. Van theater wist ik niet
veel, tot ik een vriendin hielp met
haar auditie voor Toneelschool
Maastricht. Ik was een jaar of 22.
Zij zei: ‘Volgens mij moet jij ook
auditie doen!’ Ik werd aangenomen
en zij niet. Mijn tijd bij Hollandia is
vormend geweest. We maakten
locatietheater met een waanzinnig
clubje. Bij het Ro Theater mocht ik
met George van Houts voorstellingen maken. Daar legden we de
kiem voor hoe we nu theater
maken. Een mix van stijlen, met
een groot live-gevoel, interactief.
In De Balie maakten we Kijkdagen,
een voorstelling waarin we het
gedachtegoed veilden van Man Ray
en Lee Miller. Het was eigenlijk een
kunstdebat, over de commercialisering van kunst. Allerlei kunstenaars maakten kunstvoorwerpen,
en daar kon het publiek op bieden.
Ik speelde Man Ray, en debiteerde
allerlei wijsheden. Je kon een doos
kopen met Man Rays alpinopet erin
en een transcriptie met al zijn oneliners over kunst. Deze sigaar lag
er ook. Het werd een hit, ook galeriehouders kwamen er gretig op af.
Een geweldige metafoor voor wat
wij wilden vertellen: dat kunst een
belegging was geworden.”
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“Dit is de rouwkaart van mijn zus. Ze
is acht jaar geleden overleden. Ze had
een geestelijke achterstand en een
vorm van autisme. Ze is mentaal
nooit ouder geworden dan 12. We
hadden een moeizame verhouding.
Mijn zus was jaloers op mij, want ik
kon van alles doen. Zij terroriseerde
het gezin met woede. Mijn ouders
durfden geen grenzen te stellen. Mijn
moeder was te lief, ze kon niet voor
zichzelf opkomen. Dat heb ik van
haar. Ik moest altijd rekening houden
met mijn zusje. Haar helpen, naar
feestjes meenemen, maar ik wilde
mijn eigen dingen doen.
Mijn ouders maakten zich niet zo’n
zorgen over mij. Alle aandacht was
nodig voor Ineke. Ze hadden geen
idee wat ik allemaal uitvrat. Dat weet
mijn moeder nog steeds niet, hahaha.
Ik heb een strafblad. Ik heb in de bak
gezeten in het buitenland. Ik ben uit
een aantal landen gezet, met politieescorte, vanwege drugsbezit. Gewoon
hasj voor recreatief gebruik, maar
wel veel. Smokkelen heb ik ook
gedaan. Joyriden, vandalisme. Op
mijn 16de werd ik opgepakt in ZuidFrankrijk. Met mijn dronken kop,
onder de drugs, had ik een rij strandhuisjes in de ratsmodee gestoken.
Een fles Berenburg kon ik er in één
keer ingooien. Daar voelde ik niks
van, alleen een euforische roes. In
Assen had je het Jeugdverkeerspark.
Daar brak ik ’s nachts in. We lieten
alle treinen rijden, en zetten die hele
kermis aan.
Mijn moeder heeft mij gevormd, tot
nu. Wij gaan confrontaties uit de weg.
Ik weet de energie erin te houden,
maar daaronder zit weemoed. Thuis

was er behoefte aan vrolijkheid. Ik
heb het soms gemist dat ze echt naar
me keken en vroegen hoe met me
ging. Ik kon goed bij mijn ouders
terecht met kleine succesverhalen. Te
uitbundig was te pijnlijk voor mijn
zus. Zodra ik eens twijfelde, onzeker
was of aankwam met liefdesverdriet,
voelde ik hun paniek. Och god, dat
kunnen we er niet bij hebben!
Als ik deze foto zie, voel ik een complex geheel van emoties en gedoe. Ik
zie haar frustratie. Haar ongelukkige
leven. Ik voelde me schuldig. Haar
overkwam alles altijd. Wij noemden
haar Iejoor, van Winnie de Poeh. Die
ezel bij wie alles misgaat. Dat was
mijn zus. Op haar 50ste overleed ze.
Ze kreeg borstkanker. Ze heeft het
angstvallig geheim gehouden, jarenlang. Want zodra ze iets zou zeggen,
was er wéér iets mis met haar. Doordat ze zweeg is ze overleden, anders
had ze behandeld kunnen worden.
Dat is triest. En dan voel ik me ook
weer schuldig. Verdomme, dat hadden we moeten zien.”

NOOIT MEER WEG

“Moet je kijken wat een uitzicht! Hier zitten we vaak.
Gusta wilde graag zo’n klassieke waslijn. We woonden
aan de gracht in Amsterdam
maar zij wilde graag buiten
wonen. Ik moest erg wennen. Nu ga ik nooit meer
terug naar de stad. Gatver,
wat een drukte.” ■

