
 

 

 

  

 
Column door Victor Mentink , 3 december 2013, de Theaterschool  
 
“De meeste mensen zijn in crisis, van welke aard die ook is. En hebben verlangens. 
En als je interactie met kunst zoekt, wil je er iets uithalen. Kunst hoeft je niet altijd te 
sussen of te kalmeren, er is van alles wat we nodig hebben. Dat kan ook het verl 
angen zijn om even niet aan jezelf te denken."  
Alain de Botton 
 
De overgang van de basisschool naar middelbare school vond ik enorm. Al op de 
eerste dag was me duidelijk dat er iets anders van me verwacht zou worden in de 
omgang met anderen dan dat ik gewend was. De positie die ik op de basisschool 
had verworven, die van luidruchtigste en grappigste alfa aap op de rots was ik kwijt. 
Hier begon de indeling opnieuw en de rots was groter dan ik kon overzien. Alles in 
mij wilde terug. Verstoppertje spel en, vader en moedertje. Maar nieuwe inzichten 
stuwden mij voort.  
 
Thuis kon ik toegeven aan die innerlijke schreeuw en speelde ik met mijn broer met 
lego. Een stad die was te overzien. Een leven dat voor ons lag in heldere kleuren en 
duidelijke steentjes die altijd op precies dezelfde manier in en uit elkaar konden. 
Onze stad was een afspiegeling van het ‘echte” leven. Je trof er geen rare bouwsels 
aan, niets futuristisch. Gewoon e en camping, een flatgebouw en een strandtent. 
Precies zoals die we kenden. Of dat waar we van droomden. Een theater en een villa 
met een zwembad. Deze wereld was van ons en in deze wereld oefenden we het 
‘echte” leven.  
 
Ik voelde me er niet zo bijhoren op school. Ik had geen zin om weer opnieuw die rots 
te beklimmen. Het leek nu namelijk veel bewuster te moeten in een veel grotere 
competitie. Op de basisschool was dat vanzelf gelukt. Dacht ik, of denk ik nu.  
 
Pas door schooltoneel kon ik loskomen van die competitie. Toneel maakte je samen. 
Het was overzichtelijk. En... ik had voor het eerst het gevoel dat ik mezelf van voor 
de middelbare school een plek kon geven. Mijn plezier in verstoppertje en vadertje 
en moedertje hetzij in een andere vorm kregen hier een plek. Ik hoorde weer ergens 
bij.  
 
Ik herinner me mijn eerste keer Stedelijk museum alleen. Ik kwam bij het schilderij 
Cathedra. Een totaal abstract schilderij. Maar het greep mijn aandacht. Ik werd er in 
gezogen en ik heb staan huilen. Ik weet niet wat me overkwam. Ik snapte het hele 
kunstwerk niet. Ik begreep er niets van. Maar het sprak met me.  
 



 

 

 

  

Iets wat ik niet rationeel kon bevatten ontroerde me zo ontzettend. Ik denk dat het 
schilderij mij zo ontroerde omdat het was. Het schilderij hing er gewoon. En het hing 
er voor mij en voor iedereen. Het hing er en liet naar zich kijken. Het opende zich 
zonder daar iets voor terug te vragen. Ik heb het schilderij nooit bedankt, omdat dat 
niet hoeft. En het was ook gewoon heel raar geweest... een schilderij bedanken. 
Nee, we waren er voor elkaar. Op dat moment. Ik heb het ook nooit meer met ‘m 
gehad. Zo’n zelfde ervaring.  
 
Het gaat erom even te vergeten wie je zelf bent. Je eigen complexe zijn.  
 
Als ik nadenk over mijzelf en het leven. Dan raak ik vreselijk in de war. Omdat ik het 
wil snappen. Daarom was wiskunde zo’n ramp voor me. Ik snapte het niet. Ik kon ook 
het nut ervan niet inzien. Ik kon niet verder kijken dan de simpele eerste theorie.  
 
Bij de gedichten en romans tijdens Nederlands was ik nooit bezig met de vraag: of ik 
het snapte. Mijn gevoel werd aangesproken. En gevoel? Gevoel? Mijn ge voel is als 
de Cathedra van toen, ik snap hem niet, maar dat hoeft ook niet. Hoofd wordt hart. 
Verstand wordt lichamelijk. Even niet de dood, even niet het leven, even niet wat 
eten we morgen, kan ik mijn rekeningen wel betalen, wat als er volgend jaar geen 
werk meer voor me is, wat als de subsidie niet doorgaat...  
 
Woensdagavond 27 november  
Omdat het vanavond Alzheimer café is in de ontmoetingsruimte, zijn wij van 
Slapelozen voor deze repetitie veroordeeld tot de kleine recreatieruimte. Waar 
overdag enkele bejaarden hun verleden schilderen zitten wij nu met 25 spelers van 
“Moeders en zonen’ We drinken koffie en thee, de jongens leren breien terwijl we 
Tjechov en Rijnders lezen en nog praten over de relatie tussen Orestes en zijn 
moeder. Dan gaan de tafels aan de kant. De spelers buigen zich over een foto van 
een beeld van Michelangelo. Er wordt overlegd en als de muziek van Arvo Part uit de 
Iphone met kleine boxjes klinkt, maken de zonen met tijdelijke moeders hetzelfde 
beeld. Daar zit mevrouw Turk 87 jaar, in haar wereld. De Klinker. Met op haar schoot 
een 62 jarige man, haar stervende zoon. Mijn vader. Ze lachen wat en dan is er even 
dat beeld uit het opengeslagen boek. De muziek, de ernst en het verdriet in de blik 
van mevrouw Turk. 10 Pieta’s en heel af en toe hoor je zacht “Au, je moet even gaan 
verzitten mijn been begint te slapen” “Ik kom even de piano terugbrengen” zegt de 
pianist van het Alzheimer café. Dit is de wereld van mevrouw Turk. Zoals we vorige 
week in de wereld van Saida waren in het speellokaal op de Admiraal de 
Ruyterschool. Onze werelden ontmoeten elkaar.  
 
Het is kwart voor tien. Mevrouw Turk vraagt of Michelle even d’r steunkous wil uit 
doen. Zelf kan ze het niet en na tien uur is er niemand meer in het gebouw die het wil 



 

 

 

  

doen. Michelle en mevrouw Turk, ze kennen elkaar nu vier repetities. Dat beeld, de 
zorgzaamheid van beiden. Het geduld en het gemak. “dit moet in de voorstelling” 
Tijdens de voorstelling doe ik wel andere kousen aan hoor, roept mevrouw Turk 
zittend op haar rolator. “Nee dat hoeft niet, zeg ik” We gaan dit niet herhalen. We 
gaan dit gewoon iedere voorstelling doen, omdat het hoort bij Mevrouw Turk en nu bij 
onze ontmoeting. Die ontmoeting zal ons kunstwerk zijn.  
 
Waar we heen gaan weten we geen van allen, maar d at we niet alleen zijn is zeker. 
En met de geschiedenis als kompas bepalen we samen de koers. Een koers in de 
richting van een horizon die nooit dichterbij zal komen omdat ie met ons mee 
beweegt. Een onbereikbare horizon die wordt gevormd door onze verlangens. En in 
de zoektocht naar die horizon is het mogelijk de ander te zien en hem te ontmoeten.  
 
“Sta stil! Sta stil, gehaaste mens in een hollende massa! Er staat een mens naast je! 
Ontmoet hem. Zo’n ontmoeting is de grootste belevenis. De belangrijkst e ervaring. 
Kijk naar het gezicht van de Ander dat hij je aanbiedt. Door middel van zijn gezicht 
geeft hij zich aan je bloot, sterker nog, hij brengt je daarmee dichter bij jezelf.”  
Uit: ‘De Ander’ – R. Kapuscinski  
 


