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Actrice Vera Mann (1963) is gewend  
te  knokken. Als kind tegen haar  
onveilige thuissituatie en nu voor werk  
in  ‘theaterlalaland’. Knokken voor liefde  
staat momenteel op een wat lager pitje.

‘ Nou, ik 
weet heel 
goed wat 
ik mis’ MAGISCHE AVOND

“Deze lamp was een mooi cadeau van kunstenaar 
Albert Geertjes, omdat ik zong op zijn huwelijk 
met Heleen. Ne me quitte pas, in de Vlaamse 
 versie, Ga niet weg bij mij. Merkwaardig lied voor 
een bruiloft. Dat huwelijk vond plaats in een 
waanzinnige tuin, in een bedoeïenentent. Daar 
speelde ook Wendy Sutter, de muze van Philip 
Glass. De muzikanten van de Eef van Breen Group 
kwamen ineens tevoorschijn, vanachter bomen en 
struiken. Een harp werd de tuin binnengereden. 
Net een sprookje. Die lamp herinnert me aan een 
van de mooiste avonden die ik heb meegemaakt. 
Magisch.”  



MIJN EVOLUTIE

“Sinds mijn 18de gebruik ik mijn agenda’s 
als logboeken. Ik wilde groots en meesle-
pend leven, niks missen, de wereld zien. 
Op reis noteerde ik alles wat ik deed, met 
een of twee indrukken. Dat ben ik blijven 
doen. Soms, als ik me niet lekker voel, kijk 
ik terug: wat deed ik exact vandaag tien 
jaar geleden? Wat is er gebeurd dat ik me 
nu zo voel? Ik vind het prettig om mijn 
eigen evolutie te zien. Ik heb veel grappige 
situaties meegemaakt, waar ik iets mee 
wil doen. In 2015 ging de voorstelling  Yentl 
niet door. Dat was slikken, ik had een jaar 
geen inkomen en zat in de WW. Ik raakte 
in een existentiële crisis. Ik ben 51, dacht 
ik. Het werk ligt niet voor het oprapen in 
theaterlalaland. Als het mij niet meer 
gegeven wordt, moet ik het zelf doen. En 
wat wil ik dan? Een solovoorstelling 
schrijven? Het komende jaar zit ik vol. 
Maar toch kriebelt het.” 

VERA MANN (1963) 
is actrice en zangeres en speelt in musicals en 
toneelvoorstellingen. Ze won na haar musical-
debuut in My fair lady (1997) driemaal de John 
Kraaijkamp Musical Award, o.a. voor haar rol in 
Passion (2005). Vanaf 10 februari is ze naast 
Victor Löw te zien in de voorstelling Nieuw geld 
van regisseur Peter de Baan en scenarist 
Charles den Tex.

LAGEN AFPELLEN

“Mijn piano is me dierbaar. Op mijn 10de wilde ik 
de beste concertpianist ter wereld worden. Ik zag 
een zwart-witfilm over Chopin op televisie, met 
een knappe acteur. Op tournee door Europa kreeg 
hij tbc. Tijdens een concert begon hij te hoesten 
en spatte zijn bloed op het witte klavier. Totale 
romantiek. Ik speelde uren per dag, tot de boven-
buurvouw met stoelen ging gooien. Ik begon ook 
te zingen. Franse liedjes van Véronique Sanson, 
en ook Elton John en de Beatles. Op mijn 12de 
mocht ik al concertjes geven. Maar mijn handen 
waren te klein om er mijn beroep van te maken. Ik 
deed auditie bij de toneelopleiding van Studio 
Herman Teirlinck. Daar werd ik meteen uitgeflik-
kerd, want ik was veel te verlegen. Als je thuis 
constant te horen krijgt dat je niet deugt, of dat je 
lelijk en stom bent, sta je daar niet met zelfver-
trouwen. Ik voelde mij als kind niet vrij. Dat moet 
je later opnieuw zien te veroveren. Jezelf durven 
zijn in plaats van meekleuren met je omgeving.
Het leuke was dat mijn pianolerares het tegenwicht 
werd van mijn moeder. Ik werd aangetrokken 
door mensen uit wie ik kracht kon putten, om van 
een verlegen meisje open te breken. Ik was mijn 
spontaniteit kwijt, omdat het bij alles wat ik deed 
was: doe niet zo stom. Ik trok me terug als kind. 
Theatermaken is dan fantastisch, want je moet al 
die lagen afpellen. Een docent op de Theater-
school zei: ‘Zo grappig en spontaan als jij in de 
kroeg bent, dat wil ik ook zien als je speelt.’ Na 
allerlei oefeningen kreeg ik een rol toebedeeld 
waarin ik heftig tekeer moest gaan. Dat was 
zwaar. Ik moest mezelf als gereedschap heel 
plooibaar maken. En het lef ontwikkelen om 
kwetsbaar op het toneel te staan. Anders ben je 
niet interessant om naar te kijken.”

‘ Ik voelde mij als kind niet 
vrij. Dat moet je later 
opnieuw zien te veroveren’
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MAATJES 

“Mijn hond Coco is mijn excuus om elke 
middag twee uur naar buiten te gaan.  
Ze is me heel dierbaar. Soms hoor ik 
 vriendinnen tegen hun hond zeggen: 
‘Mama komt zo terug,’ en denk ik: mama?! 
Verschrikkelijk! Ik ben de baas. En we zijn 
maatjes. Ik snap de impact van kinderen. 
Maar ik denk vaak: jemig jongens. Een 
vriendin heeft net een kind gekregen,  
het gaat alleen maar daarover. Ik krijg 
geregeld te horen: je weet niet wat je  
mist. Nou, ik weet heel goed wat ik mis. 
Sterker nog, ik mis het helemaal niet. Als 
vrouw alleen met een hond ben je sowieso 
zielig, want klaarblijkelijk heb je toch  
de behoefte ergens voor te zorgen. Oh, 
denken ze, een middelbare vrouw met  
een pittig kort kapsel en een hond, waar  
is het fout gegaan? (lacht).” 

HARTSVRIENDEN

“Dit schilderij kreeg ik voor 
mijn 50ste verjaardag van mijn 
vrienden Henk en Frank. Ze  
zijn interieurontwerpers en we 
hebben dezelfde humor: hard, 
confronterend en absurd. 
Vriendschap, daar moet ik het 
van hebben. Want mijn vader is 
dood en ik heb geen contact 
met familie. En ik heb geen 
relatie. Natuurlijk zou ik een 
nieuwe liefde fijn vinden, maar 
ik moet er niet aan denken om 
mezelf op zo’n website in de 
markt te zetten. Bovendien 
draait het om onenightstands. 
En dat doen we niet meer. Wat 
mijn pluspunten zouden zijn op 
Tinder? (lacht) Dat ik veel tijd 
kan besteden aan iemand. Want 
er zijn maanden dat ik niet 
werk. Ik wil reizen en ik hou 
van diepzeeduiken. Koken? 
Mwah. I kiss better than I cook.
Ik ben kampioen in het kiezen 
van mannen bij wie ik niet pas, 
haha. Dat heeft te maken met 
mijn verleden. Ik ben goed in 
het aangeven van grenzen in 
werk en bij vrienden. Maar in 

een relatie denk ik vaak: ik zal 
wel niet goed genoeg zijn. 
Ik heb ooit een relatie gehad 
met een narcist. Als iets niet 
naar zijn zin was gaf hij mij de 
silent treatment. Als die stilte te 
lang duurt, raak ik in paniek, 
en zeg uiteindelijk: ‘Misschien 
had ik het niet zo moeten 
 zeggen.’ Precies wat die ander 
wil! Ik ben even in therapie 
geweest, om uit te vogelen: 
waarom? De link leer je wel 
 leggen, dat je als kind gewend 
bent je aan te passen, omdat 
het thuis onveilig was. Ik heb 
zo vaak de silent treatment van 
mijn moeder gekregen. Ik deed 
van alles om dat te veranderen.  
Alleen al daarvoor zou ik 
opnieuw een relatie willen heb-
ben. Je zou een liefhebbende 
man moeten hebben, die jou 
kan spiegelen. Dat je elkaar 
tegemoet kan komen, of accep-
teert. Dat vind ik altijd heel 
geweldig met Henk en Frank, 
we luisteren graag naar elkaars 
verhalen. Als ik iets verkeerd 
doe, wijzen ze me erop: wat doe 
jij nou? En dan lachen we erom.”

‘ Soms baal ik, 
als mensen 
naar me  
kijken van: 
woon je 
alleen,  
wat zielig’

LAAT JE MAAR VALLEN! 

“Kijk, ik heb zo’n Hästens-bed, heerlijk. 
Laat je maar vallen! Dan weet je genoeg.”
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Vera Mann op het toneel zien? 
Kijk voor een filmpje op Zin.nl/mann

Daar vindt u ook de speellijst van Nieuw geld.

‘ Ik weet nooit  
of ik werk 
heb, dat is al 
dertig jaar zo’

TOPSPORT 

“Dit is de partituur van een liedje, 
uit de musical Sweeney Todd. Ik  
was zes maanden van tevoren 
begonnen met zangles, opzoeken 
waar het over ging, en eerdere ver-
sies bekijken. Die muziek is hogere 
wiskunde. Sondheim heeft het zo 
geschreven dat je op accenten in de 
muziek bepaalde handelingen doet. 
Maar wij konden maar vier weken 
repeteren, want er was geen geld. 
De frustraties liepen hoog op, tot 
tranen aan toe. Sommige mensen 
raakten hun stem kwijt.
Musicals zijn topsport. Mijn mas-
seur masseert ook de atleten van 
Cirque du Soleil. Hij zegt: ‘Vera, 
jouw lijf klopt niet met je leeftijd. 
Die schouderspieren van jou, jeetje, 
het lijkt alsof je constant op je 
 handen loopt!’ Ik ben gewoon een 
hard mens! Haha. Je flexibiliteit en 
incasseringsvermogen moeten 
groot zijn in dit vak. Zeker als je 
werkt met regisseurs die van hun 
positie sadistische neigingen krij-
gen. Haha. Die machtsvertoon gaan 
gebruiken, waardoor je als marionet 
overgeleverd bent aan wat zij 
 willen. Een paar jaar geleden had ik 
zo’n regisseur. Ik voelde dat hij 
dacht: ik kan haar nu overrulen en 
onder de duim houden. In extremis. 
‘Wie denk jij dat je bent, dat je het 
zo gaat spelen?’ Achteraf blijkt dat 
soms een tactiek. Een acteur heel 
erg vernederen om uit te lokken dat 
je boos wordt, zodat je beter speelt. 
Dat is zo fout.” ■

TROTS

“Dit is mijn favoriete plek. In de zomer is hier de hele  
middag zon. Ik ben trots dat ik het al twintig jaar volhoud 
om dit huis te betalen. Daarom baal ik soms, als mensen 
naar me kijken van: woon je alleen, wat zielig. Alsof je niet 
compleet bent. Soms loop ik hier rond en denk: ik heb wel 
verdomme alles zelf gedaan jongens! Waarom doe ik dit 
vak zo graag? Dat vraag ik me vaak af. Ik weet nooit of ik 
werk heb, dat is al dertig jaar zo. Mensen zeggen vaak: je 
wilt natuurlijk graag in de belangstelling staan. Alsof dat 
mijn vak is! Wat je ervoor geeft, staat niet in verhouding 
met het applaus. Ik wil emoties losmaken, verhalen ver-
tellen. Al is het maar in de woorden van iemand anders. 
Vanaf februari doe ik de voorstelling Nieuw geld. Victor 
Löw speelt een durfkapitalist, geobsedeerd door cijfers. 
Ik speel zijn vrouw, een type zoals Claire Underwood uit 
House of cards. We leven compleet naast mekaar. Als hij 
kanker krijgt vertelt hij me niets. Heftig. Soms zie ik dat 
soort mannen met hun attachékoffers in de eersteklas-
coupé. De pakken zijn duur, maar die lijven zijn verwaar-
loosd. De motoriek is onhandig, lelijk. Ze zitten in hun 
hoofd en maken geen contact met de omgeving. Maar 
goed, dat heb ik ook als ik in een script duik. Dan prevel 
ik teksten op straat en denken mensen: zij moet dringend 
haar medicijnen innemen.”

OBSESSIE

“In 1992 deed ik Les Misérables en won de Pall 
Mall Exportprijs. 28 was ik. Met het prijzengeld 
volgde ik drie maanden les bij de Actors Studio 
in New York. Geweldig! Daar zag ik in een 
antiekwinkel deze aapjes staan. Ik was erdoor 
geobsedeerd, maar ze waren veel te duur. De 
eigenaar was een Amerikaans-Joodse verkoper, 
die zijn heel goed. Hij zei: ‘Ik heb iets speciaals 
voor je.’ Kwam hij met deze antieke panter aan, 
van een paar duizend dollar. Ik dacht: wat jij 
kan, kan ik ook. Onderhandelen! Ik kreeg de 
prijs enorm naar beneden, want hij wilde met 
pensioen, en stoppen met zijn winkel. Achteraf 
was ik in paniek. Mijn laatste spaarcenten! 
Maar ik vind ze nog steeds prachtig.”
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