
Ga met me hollen 

'Wij gaan beroemd worden, wij worden de beste groep 
van de wereld!' roept Joop als hij net lid is geworden van 
de Koöperatieve Vereniging het Werkteater en hij met 
zijn collega's in de kroeg staat. Cas Enklaar herinnert zich 
dat enkele leden nogal ontstemd waren over die uitroep. 
Dergelijke ambitieuze opmerkingen waren in die periode 
niet zo bon ton. Beroemd worden, daar ging het niet om, 
alles draaide om zelfontplooiïng. 'Maar ja, hij heeft na
tuurlijk wél gelijk gekregen.' 

Al voor er in september 1969 in de Amsterdamse Stads
schouwburg met tomaten wordt gegooid, isJanJoris La
mers bezig met het opzetten van een nieuw theatergezel
schap. Hij heeft opgevangen dat een dergelijk nieuw 
theaterinitiatief met enige zekerheid kan rekenen op sub
sidie van het rijk. Lamers vraagt een aantal acteurs of ze 
bereid zijn hun huidige dienstverband te beëindigen en 
aan een dergelijke experimentele theatergroep mee te 
gaan werken. Cas Enklaar wordt ook benaderd en zegt di
rect ja. Volgens hem wordt] oop in dit stadium ook al eens 
voorzichtig gepolst, maar die zit dan nog tot aan zijn nek 
in zijn Studioavontuur en wil die groep, trouw als altijd, 
niet in de steek laten. Maar wanneer dat gezelschap in 
1971 ophoudt te bestaan, is de weg om Joop te engageren 
vrij. 'Een aantal van ons hebben vroeger al langere tijd 
metJoop gewerkt bij een gezelschap. We wisten dat hij 
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zelf erg graag bij ons wilde komen. We vonden het boven
dien belangrijk dat het onderzoek, dat bij Studio aangezet 
was, een doorstroming kon vinden in ons werk. Ook uit 
sociaal oogpunt leek het ons belangrijk om Joop werk te 
kunnen aanbieden', vermeldt het jaarverslag 1971-1972 
van het Werkteater. 

Terugkijkend zijn er diverse factoren aan te wijzen die er
voor gezorgd hebben dat wat bij Het Nieuwe Studio ge
probeerd werd, een volkomen nieuwe manier van repete
ren en spelen ontwikkelen, daar niet lukte en een paar jaar 
later bij het Werkteater wel. Allereerst was er bij het 
Werkteater niet de verplichting direct met voorstellingen 
naar buiten te treden. De gevreesde publieksconfronta
ties waren volgens de Studioacteurs een van de belangrijk
ste oorzaken dat het mis was gelopen. 'Er was niks te zien, ' 
vatte Joop het later op zijn eigen kernachtige wijze samen, 
'dus dat werd één grote ellende.' Marga Klompé, toen de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, is 
terecht geprezen voor haar inzicht om het Werkteater 
niet alleen vertrouwen en subsidie te geven, maar hen de 
eerste periode ook te ontheffen van een speelverplichting. 
Ze zag in dat een groep eerst een eenheid moet worden, 
moet onderzoeken en uitproberen, voor het met iets con
creets als een voorstelling op de proppen kan komen. 

Een ander verschil was dat bij Studio acteurs zaten die 
helemaal niet bewust hadden gekozen voor de vernieu
wingen die daar werden doorgevoerd, terwijl het Werkte
ater bestond uit spelers die volledig overtuigd in dit avon
tuur waren gestapt. Maar het belangrijkste was misschien 
wel dat de Werkteaterleden een manier vonden om door 
middel van improvisatie onderwerpen en thema's om te 
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zetten in voorstellingen. Bij Studio had een hele reeks 
schrijvers gepoogd om uit de repetitievondsten van de ac
teurs teksten voor een toneelstuk te destilleren, wat elke 
keer op misverstanden en onvrede uitliep. Bij het Werkte
ater verliep dit proces een stuk minder pretentieus; schrij
vers kwamen er niet aan te pas, de spelers creëerden hun 
teksten zelf. En er werd nooit iets opgeschreven, iedereen 
bewaarde zijn eigen tekst gewoon in zijn hoofd. 

Volgens Daria Mohr, buurvrouw en Werkteatercollega, 
is Joop in de ontwikkeling van het maakproces van de 
groep onmisbaar geweest: 'Je kon de acteurs grofweg op
delen in de gekken en de preciezen. Er zaten een paar 
mensen bij die in staat waren de gekte om te zetten in een 
scène en dat is noodzakelijk als je goed toneel wil maken. 
Ook besteedde hij veel aandacht aan de toon, de manier 
waarop iets verteld werd. Daar was Joop zelf goed in en 
hij eiste die kwaliteit ook van anderen.' 

Als Joop zich in 1972 aansluit, heeft hij nog bijna niets van 
de groep gezien. Hij is een paar keer in Paradiso geweest, 
waar de leden een soort acts hebben opgevoerd tussen de 
bandoptredens door, een idee van de toenmalige direc
teur van Paradiso, Gert-Jan Dröge. Voorjaar 1972 komt 
de eerste echte Werkteatervoorstelling uit, over 'de de
mocratisering in een psychiatrische instelling'. Als Joop 
deze voorstelling (Toestanden) heeft gezien, is het hem vol
komen duidelijk: 'Daar wil ik wel bij.' 

Het eerste project waar Joop aan meewerkt als lid van 
de Koöperatie is Spielstrasse, dat wordt opgevoerd tijdens 
de Olympische Spelen in München. Op een groot terrein 
buiten de stad treden kunstenaars van over de hele wereld 
op. Geheel in de geest van de groep worden er door aller-
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lei mensen onderdelen voor de voorstelling aangeleverd; 
Helmert Woudenberg schrijft een lied, Peter Faber be
denkt een scène. Maar verder komt het toch vooral aan op 
het enthousiasme en de inzet van de acteurs, die ergens op 
een podium op een open grasveld optreden. 'Je moest ge
woon maar doen,' zegtJoop in de documentaire die Niek 
Koppen maakte over het Werkteater. 

Zich gewoon maar ergens instorten is nooitJoops ster
ke punt geweest. Nog steeds is hij iemand die zijn talent 
binnenhoudt, die wil dat iemand het eruit peutert zoals 
Ank van der Moer op de toneelschool deed. Het liefst 
wordt hij op sleeptouw genomen door iemand die hem 
vertrouwen geeft, die 'verliefd is op zijn talent'. Als hij in 
een van de vele groepsgesprekken bij het Werkteater 
moet formuleren wat hij van de groep verlangt, ant
woordt hij: 'Vraag me iets wat ik niet kan, pak me bij m'n 
hand en ga met me hollen. ' Maar bij het Werkteater moet 
hij zelf over de brug komen. Zo geven de leden 'concer
ten' voor elkaar, korte, vaak erg persoonlijke acts. Joop 
vindt het allemaal doodeng. Helmert Woudenberg be
aamt datJoop nogal een lafbek kon zijn. De andere leden 
hadden niet altijd zin om hem zachtzinnig bij de hand te 
nemen. Wouden berg: 'Je moest hem soms gewoon van de 
duikplank duwen.' 

Al gauw bloeit Joop op bij zijn nieuwe gezelschap. Om
ringd door geliefde en gerespecteerde collega's als Shir
een Strooker, Marja Kok, Gerard Thoolen en later Olga 
Zuiderhoek lukt het hem tijdens de repetities steeds vaker 
om wél op zijn eigen intuïtie af te gaan en zijn eigen 
ideeën te volgen. Zijn zelfvertrouwen groeit. Zeker als hij 
merkt dat hij succes heeft en dat hij het best redt zonder 
volledig uitgeschreven tekst. Dat de voorstellingen nooit 



honderd procent vastliggen en afspraken continu niet na
gekomen worden, vindt hij op een gegeven moment juist 
aangenaam en spannend. 

Vooral in de tentvoorstellingen, de stukken waarmee de 
groep elke zomer door het land trekt en voor een groot 
publiek optreedt, doet Joop dingen waarvan hij nooit ge
dacht had dat hij ze kon of durfde. 'Ik dacht altijd dat ik er 
was om de mensen aan het huilen te maken. Bij het Werk
teater kwam ik erachter dat ik ze ook aan het lachen kan 
maken.' Hij ontdekt dat hij eigenlijk alles kan spelen: 
oude mensen, vrouwen, een om cola jengelend kind, zo
lang zijn rol maar voortkomt uit zichzelf. Het moet een 
ongelofelijke bevrijding zijn geweest voor de acteur die 
vanaf zijn toneelschooltijd vooral de mooie, lieve prinsen
rollen kreeg toegeworpen. 

De personages die hij verzint zijn vaak gebaseerd op fa
milieleden. Hij maakt er figuren van die hij kent, die hij 
snapt, 'waarmee ik op vakantie naar Ibiza kan'. Omdat hij 
zo goed weet hoe ze in elkaar zitten en wat hen beweegt 
heeft hij tijdens improvisaties altijd tekst. 'Omdat je weet 
waaruit je praat.' Hij ontdekt het plezier van vermommin
gen: pruiken, dikke buiken en brillen, en speelt voor het 
eerst antipathieke figuren, boze, kwaaie mannen met een 
klein hart. Voor hij bij het Werkteater kwam, kon Joops 
spel iets tuttigs hebben, iets keurigs, vindt Helmert Wou
denberg. 'Nu kon hij eindelijk die andere kant laten zien. 
Want hij was natuurlijk verre van keurig en saai. En juist 
dat boosaardige en vreemde maakte hem zo interessant.' 
In Avondrood speelt hij - met strak naar achter gekamd 
haar en uitgestreken gezicht - een eenzame, bejaarde 
meneer die alleen heel voorzichtig iets van zachtheid 
toont als hij samen met zijn vriendin Marja Kok in de tuin 
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gaat poepen. 'Joop liet daar zien,' schreef Marian Buijs na 
zijn overlijden, 'hoe ver hij durfde te gaan, dat hij als ac
teur nergens te goed voor was.' Ook Hanny Alkema haal
de de scène aan in een in memoriam: 'Zelden zo maf en 
onsentimenteel de diepe behoeften van oude mensen zien 
verbeeld. De lach en de traan voorbij.' 

In interviews werd Joop nogal eens gevraagd of hij ooit 
een geslachtsoperatie heeft overwogen.Joop antwoordde 
dan steevast dat hij daar wellicht over had nagedacht als 
hij geen toneelspeler was geweest, nu was het niet nodig, 
hij kon zich immers uitleven in zijn rollen. Bij het Werkte
ater ontdekt hij het enorme plezier dat hij heeft in het spe
len van vrouwen. In de verfilming van Toestanden speelt 
hij de moeder van Daria Mohr. Zonder jurk of pruik zet 
hij een volledig geloofwaardige vrouw neer die, terugkij
kend, een soort voorstudie lijkt van zijn eigen moeder, die 
hij later met zo veel succes op het toneel zou zetten. Het is 
niet minder dan een openbaring: als hij een vrouw speelt, 
heeft hij meer fantasie merkt hij, zelfs meer techniek. Cas 
Enklaar: ' Hij liep er niet mee te koop, maar hij had een 
enorm technisch inzicht. Hij wist precies wanneer iets 
werkte of niet.' 

Ook de vrouwfiguren die hij bij het Werkteater ontwik
kelde, hebben altijd iets met hemzelf te maken. De twee 
belangrijkste, Coby en Marlies, worden een soort alter 
ego's die een aantal jaren met hem mee reizen, waarmee 
hij soms over straat loopt, die hem af en toe bijstaan in het 
dagelijks leven. Coby uit Bosch en Lucht is de barfly die 
Joop had kunnen zijn als hij niet gestopt zou zijn met drin
ken. Die, om de eenzaamheid te verdrijven, er genoegen 
mee neemt tweede of zelfs derde keus te zijn in de liefde. 



Die het zelfs niet erg vindt als degene waar ze mee vrijt 
zijn ogen dichtdoet. Zo zou Joop wel willen zijn, mis
schien, maar zo zit hij nu eenmaal niet in elkaar: "t Moet 
voor mij alles zijn.' Op de dvd-verzamelbox met voorstel
lingen en films van het Werkteater, die een paar jaar gele
den is verschenen, staat een Duitse registratie van Bosch en 
Lucht. Joop speelt Coby kettingrokend, met een schorre 
stem en een onnavolgbaar komische timing. Joop compo
neerde ook het lijflied dat ze in de voorstelling zong: 'Er is 
moed voor nodig om te leven'. 

Marlies, de stevige dame uit Hallo medemens, is een nuch
tere, opgeruimde vrouw, met duidelijk opinies. 'Die is van 
de vvo. En die weet alles. Die heeft geen problemen. Het 
leven is heel makkelijk voor haar.' Die nuchtere, harde 
kant heeft Joop ook, een erfenis van zijn moeder: 'Ik wil 
het ook altijd beter weten.' Maar verder verschillen ze 
nogal. Mar lies is niet bang, Joop wel. 'Ik zie tegen het le
ven op.' 

Wat een belangrijke rol deze dames soms spelen in zijn 
dagelijkse doen en laten vertelt Joop in 1982 aan Ischa 
Meijer: 'Soms als ik over straat loop, denk ik: we lopen 
hier met een groepje mensen - dan loop ik wel alleen, 
maar ik ben dan een groepje. En d'r loopt een lul voorop. 
Dan zeg ik: "Jij mag niet voorop lopen, we zetten Marlies 
op jouw plaats." Alleen al doordat ik dat kan denken: Mar
lies loopt voorop, alleen al daardoor voel ik me beter. Dat 
lukt me weleens, dat haalt me weleens uit de miezerig
heid. En Marlies is niet onaardig, toch? Maar zij slaat zich 
er goed doorheen. De rest van het groepje twijfelt nogal.' 

De eerste jaren bij het Werkteater verlopen in relatieve 
rust. Joop drinkt niet, heeft een relatie met Juan del 
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Olmo, een Spanjaard die hij in discotheek DOK heeft ont
moet, en begin jaren zeventig koopt hij samen met colle
ga Daria Mohr een pand aan de Nieuwe Prinsengracht. 
Joop en Juan betrekken de onderste twee verdiepingen, 
Daria en haar gezin de bovenste etages. Juan wil graag 
een hond en Joop stemt in. Een beagle wordt het en ze 
noemen hem Kino. 

Elke ochtend wandelen Daria en Joop samen naar het 
Kattengat om te gaan repeteren. Joop met het touw van 
Kino om zijn middel geknoopt, Daria achter de kinderwa
gen. Onderweg spreken ze over het stuk waar ze mee be
zig zijn, over dingen die ze willen uitproberen. Hoewel er 
bij het Werkteater altijd rekening wordt gehouden met 
de kinderen en baby's gewoon meekonden naar de repeti
ties, herinnert Mohr zich goed hoe kwetsbaar ze zich 
voelde toen haar kinderen net geboren waren. En hoe feil
loos Joop dat aanvoelde. Dat hij er altijd was, om even te 
helpen of te troosten. 'Hij zag, hoorde en merkte altijd al
les.' 

Ook thuis betekent hij veel voor haar en haar gezin. 
Soms staat er ineens een prachtig versierde griesmeelpud
ding op de trap. Met pasen beschilderen ze samen eieren. 
Joop is altijd geïnteresseerd in de kinderen. Ze merkt dat 
hij het prettig vindt om af en toe even bij zo'n 'normaal' 
gezin te zijn. Waar alles heel gewoon is. 'Joop had een 
grote interesse in het mooie, in het bijzondere. En precies 
dezelfde nieuwsgierigheid had hij naar het nare, het slech
te en het lelijke.' 

Vader en moeder Admiraal komen begin jaren zeventig 
nog wel een keer kijken naar een voorstelling van J oops 
nieuwe gezelschap, maar hun gezondheid gaat dan al 



hard achteruit. In de lente van 1974 blijktJoops vader ern
stig ziek. Piet heeft hem laten onderzoeken en de diagno
se luidt dat vader longkanker heeft in een inoperabel, ver
gevorderd stadium. Piet stelt voor om het vader niet te 
vertellen, zodat hij nog een goeie, onbezorgde zomer kan 
hebben in het Boerenwagenmuseum, waar hij sinds zijn 
pensioen met veel plezier de wagens onderhoudt en geïn
teresseerden rondleidt. Als Joop die zomer bij vader 
langsgaat in het museum is het er uitgestorven. Maar dat 
vindt vader Admiraal niet erg: 'Ik ben liever de hele dag 
hier alleen,' vertelt hij zijn zoon, 'dan een kwartier thuis 
met je moeder.' Het huwelijk vanJoops ouders is er in de 
loop der jaren niet beter op geworden. Joop: 'Ze hielden 
nog wel van elkaar, maar dat waren ze vergeten , zal ik 
maar zeggen.' 

Ook moeder weet niet hoe ernstig ziek vader is, maar ze 
merkt wel dat haar zoons extra lief voor hem zijn en hem 
zoveel mogelijk aandacht geven. Ze wordt er jaloers van. 
Joop besluit haar te vertellen wat er aan de hand is, zodat 
ze snapt waarom haar zoons zich zo gedragen. Zelf moet 
hij vreselijk huilen als hij moeder het slechte nieuws ver
telt, maar zij zegt alleen: 'En ik kan niet meer lopen.' Het 
is een klap in zijn gezicht. 'Toen haatte ik 'r echt.' 

In december 1975 wordt de situatie in Buren onhoud
baar. Vader voelt zich steeds slechter en moeder is niet in 
staat voor hem te zorgen. De kerstvakantie brengt Joop 
bij zijn ouders door. Piet stelt voor vader in januari naar 
het ziekenhuis in Delft te brengen, waar hij zelf werkt, zo
dat hij daar goed kan worden verpleegd, maar vader wil 
liever thuis blijven. 'Dan blijf ik ook,' zegt Joop. Hij belt 
Shireen Strooker om te vertellen dat hij in Buren blijft. 
Zij en de andere leden van het Werkteater vinden het me-



teen goed, ook al zitten ze midden in de repetities voor 
een nieuw stuk. Vader is erg dankbaar dat ze Joop toestaan 
te blijven ('Hij dankte God'). Ook] oop is blij met hun re
actie, maar vindt die ook logisch: 'Mensen die mij dier
baar zijn die moeten dat begrijpen. Als iemand een kind 
krijgt dan zeg je ook niet dathet niet kan. Sterven en gebo
ren worden dat is allebei iets wat aandacht nodig heeft.' 

De laatste zes weken van zijn vaders leven verzorgt Joop 
hem. Hij doet alles, wast, verschoont en voert. Hij kookt 
dingen die vader eigenlijk al lang niet meer mag hebben, 
maar waar hij wel erg van houdt. Vet eten: balken brei, sla 
met uitgebakken spek. Tot vader zijn smaak en eetlust ver
liest. 

Om de pijn te bestrijden krijgt de patiënt steeds hogere 
doses morfine en andere pijnstillers, die zorgen voor deli
ria.Joop gaat op geheel eigen wijze met deze periodes van 
desoriëntatie om en baseert zich daarbij op zijn eigen er
varingen met lsd. In plaats van de waanbeelden van zijn 
vader te ontkennen, draagt hij oplossingen aan. Hij zegt 
niet: 'Nee vader, we zijn helemaal niet op zee,' als zijn va
der droomt dat ze verdrinken, maar roept: 'We springen 
in een bootje.' En als vader hallucineert en vreemde din
gen ziet gebeuren in de bruine deken die over het voeten
einde van het bed ligt, hangt] oop er een door zijn moeder 
geborduurd tafelkleed met mooie viooltjes overheen. 'Je 
tript anders op iets wat opgewekt is,' weet hij. 

Zolang het gaat, werken ze 's avonds samen aan vaders 
gedichten. Maar ze blijven steeds steken bij dezelfde zin. 
Iets over de hemelpoort waar vader komt en wat Jezus 
dan tegen hem zegt. 'Dat lukte niet, dat was een punt dat 
hij niet kon zetten. Dan was het echt afgelopen.' 



Elke ochtend moet Joop liegen dat vader er wat beter 
uitziet. En ook als er bezoek komt wordt de ernst van de 
ziekte ontkend. Vader moet maar goed eten, dan zal hij 
vast snel opknappen.Joop kan deze huichelarij op een be
paald moment niet meer verdragen en pleit er bij zijn 
broer voor dat ze vader eerlijk vertellen dat hij kanker 
heeft en doodgaat. Later is hij niet meer zo zeker van die 
keuze. 'Ik zat met een groot geheim wat ik kwijt wou, uit 
eigenbelang en dat vertaal je dan in een belang voor je va
der, dat is egoïstisch.' 

Ondertussen gaat het metJ oops moeder ook steeds slech
ter. Op een nacht staat ze ineens in haar nachtjapon bui
ten in de vrieskou. Ze is in de war en volkomen gedes
oriënteerd. Later komt Joop erachter dat ze veel te veel 
pillen slikt. Ze krijgt recepten van haar eigen huisarts en 
Piet schrijft ook het een en ander voor, niemand houdt ei
genlijk in de gaten hoeveel en wat ze precies slikt. 'Ze was 
een echte pillenjunk geworden.' 

Omdat vader zich zorgen maakt dat zijn ongelovige 
vrouw niet in de hemel zal komen, wordt er een soort 
symbolische dienst belegd rond het ziekbed, waarin de do
minee enkele van de zelfgeschreven, religieuze gedichten 
van vader voor zal lezen. Moeder stemt in met de bijeen
komt en alles verloopt in pais en vree, maar na afloop 
krijgt ze een toeval en is ze volkomen in de war. Overstuur 
roept ze dat de christelijke kerk achter haar aanzit, haar 
wil ontvoeren. Joop herkent ze nauwelijks meer. Piet 
wordt gebeld. Hij geeft moeder een kalmerend middel en 
laat haar opnemen op de psychiatrische afdeling van het 
ziekenhuis. Haar vertrek is een opluchting. 'We waren al
lebei blij dat ze weg was.' 

1 43 



De laatste drie weken van het sterfbed verlopen in rust. 
Joop slaapt bij vader op de kamer. Er komt af en toe be
zoek, vader drinkt zelfs nog een borreltje met de dominee. 
De wijkverpleegster is er dagelijks om te helpen. Door de 
grote hoeveelheden pijnstillende medicijnen zakt de pa
tiënt steeds verder weg. Uiteindelijk raakt hij in coma.Ja
cob Admiraal senior overlijdt op 27 januari 1975, in bij-.. .. 
ZIJn van ZIJn zoons. 

Via de telefoon heeft Joop de andere leden van het Werk
teater op de hoogte gehouden van het ziekteproces van 
zijn vader. Na de crematie, terug in Amsterdam, vertelt 
hij uitgebreid over het sterfbed en overlijden. Besloten 
wordt om over het onderwerp twee voorstellingen te ma
ken: Als de dood en Je moet ermee leven. 

Joop speelt in het laatste stuk afwisselend met Reimert 
Woudenberg een kweker die in het ziekenhuis belandt, 
van onderzoek naar onderzoek gestuurd wordt en nooit 
te horen krijgt wat hij nou eigenlijk heeft, wat daar aan ge
daan kan worden en of hij doodgaat. Zijn vrouw, gespeeld 
door Marja Kok, wordt door de doktoren wel op de hoog
te gesteld van de ziekte van haar man en komt daardoor in 
een ingewikkelde, oneerlijke verhouding met haar man 
terecht. ToneelrecensentJac Heijervond het 'een wonder 
om te zien hoe de voorstelling met alle eenvoud en zorg
vuldigheid een delicaat onderwerp als sterven hanteert.' 

Uiteindelijk worden de twee voorstellingen samenge
voegd en verfilmd. Opname is een bezienswaardige en aan
grijpende film over hoe het is om plotseling in het zieken
huis te belanden en over de kwetsbaarheid van de patiënt. 
In de gelauwerde verfilming speelt Joop een zeurderige 
patiënt, de grotere rol van de kweker laat hij in de film 
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over aan Helmert Woudenberg. Die vindt hij geschikter: 
'Dat is mijn eigen complex; dat ik denk dat iedereen aan 
me ziet dat ik een flikker ben.' 

In 1976 eindigt de relatie met Juan officieel, nadat ze al 
een aantal jaar uit elkaar zijn gegroeid. Juan betrekt de 
tweede etage aan de Nieuwe Prinsengracht,Joop blijft op 
de eerste. Het zitJoop dwars datJuan geen enkele moeite 
doet om een andere taal dan Frans te spreken. Hij klaagt 
erover tegen Willemiek: "'Ik kom niet verder met 'm, 
Miek," zei-ie.' 

Joop vertelde nooit over Juan en de mensen die ik 
spreek lijken ook niet veel contact met hem te hebben ge
had. Johan van Maurik komt niet verder dan "t Was een 
kapper. Hij had het altijd over krullers en kleurtjes.' Het 
weinige dat ik over hem te weten kom, is datJoop enhij el
kaar ontmoeten in DOK en dat Juan in Brussel woonde en 
daarvoor in Parijs. Dat hij voor Joop naar Amsterdam ver
huist en dat Joop zich daar schuldig over voelt als de rela
tie uitgaat. DatJuan nogal jaloers is en datJoop dat op een 
bepaalde manier wel prettig vindt, dat het hem streelt. 

Hoewel het plan om een hond te nemen van Juan af
komstig was, neemt Joop al snel de zorg voor Kina op 
zich. Hij gaat mee naar repetities en mee in de bus. Hij 
leert om tijdens de voorstelling rustig in de kleedkamer 
op Joop te wachten. Ze raken onafscheidelijk. 

Joop en Cas Enklaar maken in 1978, geïnspireerd door 
Marja en Shireens improvisatievoorstelling De Mar en 
Sien show, een korte voorstelling getiteld Cas en Joop. Het 
is een aaneenschakeling van heel persoonlijke scènes over 
homoseksualiteit, over hun relaties en over henzelf. Zo 
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spelen ze een reeks scènes over de teloorgang van de lief
de. Een stel aan tafel, tortelend, zorgend voor elkaar, alles 
mooi voor elkaar versierend, tulpen in een vaas. Vervol
gens de verveling, het zwijgen, het tafelkleed nog eens af
kloppen. En uiteindelijk een stel razende en tierende bees
ten, die de tulpen opeten. Tijdens deze laatste scène had 
Joop de tekst 'Zullen we een hond nemen? '. Enklaar: 'Dat 
was letterlijk wat er was gebeurd tussen hem en Juan, de 
verveling was toegeslagen. Hetero's krijgen een kind. Zij 
namen een hond.' Zelf heeft Enklaar zich nooit prettig ge
voeld bij een vaste relatie, maar Joop was volgens hem al
tijd op zoek naar de ware. 'Hij wilde bij iemand horen.' 

Ook spelen ze een scène waarin twee geliefden elkaar 
lang na het einde van hun relatie weer terugzien in het 
park. De scène is gebaseerd op de onnnoeting die Ramses 
en Joop hadden in 1978, tien jaar na hun 'scheiding'. 
'Joop vroeg daarin: "Zou je nog een keer met mij naar bed 
willen?" En dan liet ik een stilte vallen,' vertelt Enklaar, 
'een hele lange gemene stilte. Pas dan zei ik ja.' 

Beide scènes worden later opnieuw gebruikt in de voor
stelling Zus of zo, waarin ook Hans Man in 't Veld mee
speelt. Zijn rol wordt aanvankelijk gespeeld door Gerard 
Thoolen, maar die haakt op een bepaald moment af 'om
dat het hem niet lukt om zijn homoseksualiteit op het to
neel te laten zien.' 

De bijzondere werkwijze en voorstellingen van het Werk
teater worden ook in het buitenland opgemerkt. D e 
groep wordt regelmatig uitgenodigd om op buitenlandse 
festivals te komen spelen. Ze gaan naar Frankrijk, Italië, 
Londen en New York. Ze worden, zoals Joop in de begin
jaren correct voorspeld had, wereldberoemd. 



Zijn jaren bij het Werkteater bestempelt Joop later als 
de gelukkigste in zijn leven. Hij werkt veel en hard en is er 
op zijn plek. De ontwikkeling van de groep en de individu
ele wensen van de leden worden allemaal uitgebreid be
sproken tijdens wekelijkse groepsgesprekken. Daarin ko
men ook hoogstpersoonlijke zaken aan de orde, zoals de 
relatieproblematiek van sommige leden. 'Het was alle
maal heel hecht, heel erg een familie, daar moest je tegen 
kunnen,' vertelt Helmert Woudenberg. Joop werd ge
waardeerd binnen de groep, niet alleen vanwege zijn kwa
liteiten als acteur, maar ook om zijn zorgzaamheid en so
ciale opstelling. Volgens Woudenberg had de groep een 
chemische samenstelling die werkte: 'Je had de vrouwen 
en de mannen, en de homo's zaten daar als een soort 
buffer tussen. Het Werkteaterwas vanaf het begin een ma
triarchaat enJ oop voelde zich daaruitstekend bij. Die ken
de dat natuurlijk van vroeger: mamma deelt de lakens uit.' 

's Zomers reizen ze met de tent door het land en slaan 
overal hun kamp op. Ze worden met open armen ontvan
gen en de voorstellingen zijn altijd uitverkocht. Gijs de 
Lange, later collega van Joop bij Toneelgroep Amster
dam, herinnert zich goed dat de Werkteatertent naar 
Maastricht kwam, in de tijd dat hij daar op de toneel
school zat. De sfeer van vrijheid die er om de groep hing. 
'Zo wilde je leven, daar wilde je bij horen. Ze speelden 
drie of vier keer per dag, het zat altijd vol. Ze hadden over
al schijt aan en hadden zo ontzettend veel plezier.' Als de 
voorstellingen afgelopen waren volgde hij de spelers de 
stad in, de kroegen langs. Echt met ze praten kwam er 
meestal niet van, maar dat maakte hem niet uit. 'Ik wilde 
gewoon bij ze in de buurt te zijn.' 

Eenzelfde bewondering voor het gezelschap heeft 0 lga 
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Zuiderhoek als ze op de toneelschool zit. Ze is dolgeluk
kig als ze mee mag komen spelen in Een zwoele zomer
avond, nog blijer als ze daarna gevraagd wordt bij het col
lectief te blijven. Ze sluit er vriendschap met Joop, die ze 
als tiener in Drenthe heeft zien optreden in De wijze kater, 
met Henk van Ulsen. Al zag ze die avond vooral zijn 
schuddende rug, omdat hij na een kwartier een wind laat 
en de rest van de voorstelling zijn slappe lach in toom 
moet zien te houden, wat maar matig lukt. 

Ze leert veel van hem. Als ze een keer een moeilijke 
tekst moet leren, raadt hij haar aan het in accent te doen, 
'dan gaat het heilige er vanaf. Ze doet het nog steeds wel 
eens. Het is een heel goede manier om jezelf te dwingen 
te zien wat er nou eigenlijk staat. Ze roemt ook Joops 
warsheid van toneeltonen. Hij had een hekel aan gedra
genheid en bombast. 'Dat was voor zijn generatie heel bij
zonder.' De vriendschap blijft de rest van hun leven. Ze 
bewondert de manier waarop hij van alles iets moois 
maakt. Hij is op elk vlak creatief. 'En het fantastische was, 
als hij van je hield, maakte hij ook iets moois van wat jij 
vertelde of deed. Hij maakte er een verháál van.' 

Tussen het interview dat Joop geeft ter gelegenheid van 
de première van Elcker-ik bij Studio in 1971 en het ge
sprek dat hij heeft metJac Heijer in 1977 rond de premiè
res van Als de dood en Je moet ermee leven, ligt een wereld 
van verschil. 'Wij spelen om een oplossing voor onze pro
blemen te vinden,' zegt hij in het eerste, 'onze eigen pro
blemen. In mijn geval is dat bijvoorbeeld homoseksuali
teit. Dat betekent ook dat wij onszelf proberen te aanvaar
den. En dan moeten wij dat kunnen uitdrukken. Eerst 
moet dan wel vaststaan, dat wij inderdaad iets te zeggen 



hebben, wij moeten ons daarvan bewust maken, voor wij 
een ander er bewust van kunnen maken. Wij willen niet 
toneelspelen maar iets overbrengen.' Zes jaar later heb
ben vaagheid en pretentie plaatsgemaakt voor pragma
tiek, kracht en humor: 'Als je dingen aan de kaak wil stel
len,' verteltJoop aanJac Heijer, 'moeten de mensen die 
naar je stukken komen kijken zich kunnen identificeren. 
Je moet ze emotioneel pakken. Dat is aan het lachen ma
ken en dan prikken. Je maakt de toeschouwers eerst 
kwetsbaar, dan kan het verdrietige wel binnenkomen. Als 
je één grote ellende speelt, dan is dat niet goed.' 

Dit laatste procédé past Joop met groot succes toe in 
zijn volgende project: U bent mijn moeder, een voorstelling 
waarmee hij theatergeschiedenis zal schrijven. 
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Ubent 

Eind jaren zeventig maakt Joop zich zorgen over het 
voortbestaan van het Werkteater. Marja Kok en Shireen 
Strooker, die steeds meer de leiding hadden gekregen 
over het gezelschap, laten weten dat ze niet meer de ener
gie hebben om alle verantwoordelijkheid op zich te ne
men. De Werkteaterleden zijn door het succes van de 
groep nogal populair. Interessante (film)projecten lokken 
van alle kanten. De gezamenlijkheid lijkt een beetje verd
wenen. 

Peter Faber heeft het collectief inmiddels verlaten om 
zich volledig aan zijn filmcarrière te gaan wijden. Daar 
heeft Joop wel begrip voor, Peter heeft nu eenmaal star 
quality. Zelf speelt Joop ook zo nu en dan in een film - in 
Max Havelaar, en als De Spin in de verfilming van Wal
kers' Kort Amerikaans - maar hij neemt dergelijke projec
ten alleen aan als het niet botst met zijn werk voor het ge
zelschap. Hij vindt dat ze allemaal actief nee moeten blij
ven zeggen tegen de verlokkingen van buitenaf. Het col
lectief is te belangrijk. 'Een groepsmens,' noemt Joop 
zichzelf, 'op het slijmerige af.' 

Een ander probleem waar het gezelschap mee kampt is 
dat het door z'n onderwerpen begint heen te raken. In 
zijn boek Brieven en foto 's: Werkteater 1980-198s schrijft 
Cas Enklaar daarover: 'Joop Admiraal, die de dingen nog
al eens aangenaam simpel kan zeggen, placht op gezette 



tijden te verzuchten: "Wat moeten we nu nog ... We heb
ben alles al gehad ... Gekken, misdaad, kanker ... Ja, alcoho
lisme, of m'n moeder, maar dat durf ik niet aan, dan ga ik 
er zelf aan onderdoor ... Ik weet het niet meer.'" 

Voor het eerst wordt er naar bestaand repertoire gegre
pen; in 1979 speelt} oop mee in Oom Wanja van Tsjechov 
en een paar jaar later ook in het door Cas Enklaar geregis
seerde Meeuw van dezelfde schrijver. Ondertussen gaat 
het gezelschap door met het maken van tentvoorstellin
gen en worden de successen als Een zwoele zomeravond en 
Avondrood verfilmd. Maar naast die grootschalige groeps
projecten heeftJoop ook behoefte om aan een kleinere, 
meer persoonlijke voorstelling te werken. 

Jan Ritsema, de regisseur - of zoals dat bij het Werkteater 
heette: 'stimulator' -van U bent mijn moeder woont tegen
woordig in Frankrijk. In een klein dorp boven Reims 
heeft hij een klooster gekocht waar hij een werkplaats 
voor performers is gestart. Zowel groepen als individuen 
kunnen er een paar weken werken, repeteren of schrijven 
in een inspirerende omgeving. In een van de armen van 
het klooster heeft hij zijn eigen appartement ingericht, 
met uitzicht op de kapel en de kloostertuin. Een drietal 
pauwen zit op de rand van het kleine balkon naar binnen 
te kijken terwijl we praten. 

Nee, hij is hier nooit geweest, ondanks herhaaldelijke 
uitnodigingen. 'Joop hield niet zo van het avontuur, hij 
ging elke zomer naar hetzelfde Griekse eiland, elk jaar 
naar Olga in Otterlo. Hij hechtte aan zijn rituelen.' 

Ze ontmoeten elkaar in de Bleker-ik-periode bij Studio. 
Ritsema is in die tijd observator voor de Raad voor de 
Kunst. In die roerige tijd, waarin er zo veel verandert in 



het toneelbestel, weet de Raad niet goed hoe criteria vast 
te stellen op basis waarvan subsidie moet worden ver
leend. Besloten wordt om nieuwe groepen als Studio te la
ten observeren, om zo een genuanceerder beeld te krijgen 
van hun werkwijze. Later zietJanJoop regelmatig spelen 
bij het Werkteater en op een dag krijgt hij een brief waar
inJ oop vraagt of hij een keer 'samen iets wil doen'. 

Het duurt lang voordat duidelijk is wat dat 'iets' moet 
zijn. Aanvankelijk is er een plan van Jan om een film te ma
ken over een man die zijn eigen afscheidsdiner organi
seert en zichzelf daarna met een pil van het leven berooft. 
Ritsema wil alles in één take opnemen en niet van te voren 
repeteren. Op het laatste moment - de locatie is al ge
huurd, alles is al geregeld - durft Joop het niet aan en 
wordt het project afgeblazen. Ritsema: 'Ik geloof ook dat 
hij niet veel had met het onderwerp, zelfmoord. Dat vond 
hij te hard.' 

Joop vertelt Jan over hetleven en overlijden van zijn va
der. Maar als Ritsema de volgende dag terugkomt met 
een bandrecorder om de verhalen op te nemen, lukt het 
Joop niet het om ze nog eens te vertellen. Ritsema: 'Dat 
hoofdstuk was af, voorbij, afgesloten. Daarmee was ook 
de noodzaak verdwenen om het te vertellen.' 

Pas dan komt schoorvoetend het plan op tafel waar 
Joop vast en zeker 'zelf aan onderdoor zal gaan'. Een plan 
waar hij al een hele tijd mee rondloopt: een voorstelling 
over zijn dementerende moeder die hij wekelijks bezoekt 
in het verzorgingstehuis in Delft. 

Toen Joop zijn vader op diens sterfbed bekende dat hij 
meer van hem had gehouden dan van moeder, antwoord
de vader: 'Maar je moet wel heel goed voor haar zorgen.' 
En dat doet Joop. Elke week gaat hij naar haar toe, zonder 



uitzondering. Aanvankelijk kost hem dat grote moeite: 
'Elke zondag dacht ik: ik wou dat ze dood was.' Olga Zui
derhoek herinnert zich hoe vreselijk hij er tegen op kon 
zien om te gaan. 'Maar hij deed het wel, hij kon simpel
weg niet anders. Het was een rare mengeling van disci
pline, verslaving en trouw.' 

Later merkt hij dat het makkelijker wordt door gewoon
weg de beslissing te nemen om élke week te gaan. Dan 
hoeft hij niet meer elke keer te dubben: zal ik wel, zal ik 
niet. Het moet een gewoonte worden. En als hij eenmaal 
besloten heeft een voorstelling over zijn moeder te ma
ken, is het helemaal geen onaangename gewoonte meer. 
Ritsema: 'Vanaf dat moment ging hij met plezier, want hij 
wist: vandaag ga ik weer iets bij elkaar sprokkelen dat ik 
kan gebruiken voor mijn stuk.' 

Dat het een solovoorstelling zal worden, is aanvankelijk 
helemaal niet de bedoeling. Maar Shireen Strooker en 
Marja Kok, die door Joop worden gevraagd om mee te 
doen, vinden dat hij zijn moeder zélf maar moet spelen. 
En uiteindelijk lijkt het hem het beste de andere rol, die 
van Joop Admiraal zelf, dan ook maar op zich te nemen: 
'Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen iemand zo'n nik
sige rol aan te bieden. Daarom heb ik het zelf maar gedaan.' 

Het repeteren en het praten en denken over de voorstel
ling gaan aanvankelijk gepaard met grote angst. Joop is 
onzeker en twijfelt regelmatig aan de onderneming. Als 
hij een plan of idee heeft, vertelt hij het Ritsema hakke
lend, via een omweg. Altijd is er de behoefte er eerst om
heen te cirkelen. Als hij de eerste keer voordoet hoe zijn 
moeder uit bed is gevallen, ziet dat er volgens Ritsema uit 
als 'het slechtste amateurtoneel dat je ooit gezien hebt'. 
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In de inleiding van het tekstboekje van U bent mijn moe
der, dat in 1982 werd uitgegeven, beschrijft Ritsema de 
unieke manier waarop Joop en hij aan deze voorstelling 
werken. Gedurende een periode van acht maanden repe
teren ze 's avonds of 's nachts, bij Joop thuis. Jan werkt 
overdag op de regieopleiding of in zijn theaterboekwin
kel en gaat een paar keer per week na zijn werk naar Joop, 
die op die avonden uitgebreid voor hem kookt. 'Evenals 
in Moeder Ooop noemt het altijd U bent), waarin Joop bij
na zonder ophouden zijn moeder met lekkernijen ver
went, werd ik gevoed. Het was altijd heerlijk en een ui
terst plezierige wederdienst; jij helpt mij bij het stuk, dan 
kook ik voor jou.' 

Nadat ze uitgebreid gegeten en gesproken hebben over 
het leven en het stuk ('over hoe moeilijk het is en hoe ple
zierig soms ook') verplaatsen ze zich naar de kamer, waar 
ze repeteren op het podium waarop Joops bed staat. Daar
na, meestal ver na middernacht, laten ze Kina uit. 'Bij 
mijn auto of fiets spraken we elkaar moed in. "Zie je het 
nog wel zitten?" vroeg Joop dan. "Natuurlijk,'' zei ik, "we 
gaan iets heel bijzonders maken."' 

Ze gunnen elkaar en zichzelf de tijd. Soms boeken ze 
wekenlang amper voortgang, lukt het Joop niet zijn moe
der te spelen en klooien ze maar wat aan. 'Ik beschouw het 
als een van de sterke kanten van het repetitieproces dat wij 
deze improductieve weken van elkaar konden verdragen, 
zonder aan elkaar te twijfelen. Zonder ook in paniek te ra
ken en met goedkope vondsten ideeën of handelingen 
voortgang te simuleren om de pijnlijke confrontatie met 
elkaars onvermogen te verbloemen. We wisten dat we een 
eerlijk verhaal op een eerlijke manier wilden vertellen. 
Dus zat er niets anders op dan eerlijk tegen elkaar te zijn.' 
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Elke week gaat Joop naar het verzorgingstehuis in Delft 
en komt hij terug met een verhaal, een beweging, een zin. 
Soms heeft hij ineens ergens een hoedje of een jas van
daan gehaald en op een dag komen van onder zijn kleren 
ineens 'geprepareerde' benen tevoorschijn: de oude
vrouwenbenen van zijn moeder, die hij namaakt door zijn 
eigen benen te omzwachtelen met verband en er panty's 
over aan te trekken. Ritsema: 'Pas later realiseerde ik me: 
dat had hij dus al die tijd onder zijn kleren aan, terwijl we 
aten en praatten. Daar zat ook groot plezier in, dat hij iets 
bedacht had en me dat dan ging laten zien.' Zo vergaren 
ze zin voor zin, scène voor scène een stuk, een proces dat 
Joop later vergelijkt met het plukken van bloemen. 'De 
woorden van m'n moeder, de dingen die ze zei zaten als 
een grammofoon in m'n hoofd.Jan is ermee aan het werk 
gegaan, hij maakte er een boeket van.' 

Werkelijke crises herinnert Ritsema zich eigenlijk niet. 
Natuurlijk, er zijn vele, vele momenten waarop Joop ze
ker weet dat het allemaal niks is en niks zal worden. En 
soms arriveert Jan op de Nieuwe Prinsengracht en treft 
hij Joop verdrietig en dermate dronken aan dat repeteren 
geen zin heeft. Dan ligt het werk een tijdje stil, tot Joop 
moed verzameld heeft en er weer van overtuigd is dat het 
goed gaat komen. 'Want diep in ons hart wisten we alle
bei, dat we iets bijzonders in handen hadden.' 

Het enige onderdeel van de voorstelling waar Jan Ritse
ma zijn twijfels over heeft is Kino. Vanaf het begin van de 
repetities hoort die er 'organisch' bij: als Jan en Joop eten 
ligt hij onder de tafel in de keuken, als ze verkassen naar 
de voorkamer om te repeteren loopt hij mee en gaat-ie 
daar liggen. Maar een man van middelbare leeftijd die 
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zichzelf speelt, met zijn eigen hond? Jan is bang dat het 
wel eens te sentimenteel zou kunnen gaan worden. Dat is 
sowieso iets wat op de loer ligt, waar ze alert op zijn. 'Het 
mocht geen zielig gedoe worden.' 

Maar Kino blijkt een rasacteur. Joop geeft hem altijd 
vlak voor aanvang eten, zodat Kino het eerste deel van de 
voorstelling vooral slaapt en rust. En als hij iets doet als re
actie op Joops spel, ineens opkijken, Joop aankijken of 
een enkele keer het toneel over lopen, is het altijd goed en 
op zijn plek. 'Fabelachtige dressuur' denken sommige 
mensen, maar Kino gaat gewoon zijn eigen gangetje. 

Later krijgt Kino veel fanmail, ook uit Duitsland. Men
sen willen graag op de foto met 'die berühmte Hund'. Een 
keer betreedt Joop het theater in Duitsland waar hij die 
avond moet spelen en wordt hem door de portier toege
snauwd dat er 'kein Hund' naar binnen mag. 'Dan ga ik 
ook,' antwoordt Joop en maakt rechtsomkeert. Het mis
verstand wordt gauw door de directie van het theater 
gladgestreken. 

Als Joop later wordt gevraagd om met zijn succesvolle 
voorstelling naar New York te komen, slaat hij de uitnodi
ging af. Kino kan alleen mee als hij in de vrachtruimte van 
het vliegtuig vervoerd word en dat wil hij hem niet aan
doen. Zónder Kino spelen is voor] oop onbespreekbaar. 

U bent mijn moeder wordt een legendarische en vernieu
wende voorstelling. Dat iemand op het toneel zo eerlijk 
en open over zichzelf vertelt, is nooit eerder vertoond. 
Ook de speelstijl, de manier waarop Joop de reis naar zijn 
moeder 'vertelt' en de organische, subtiele overgangen 
tussen de rollen zijn nieuw en ongewoon. Ivo van Hove 
roemt ook de unieke afwezigheid van travestie in het stuk: 
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'Tot die tijd hing dat er altijd omheen als een man een 
vrouw speelde, hier ontbrak dat totaal.' 

Het stuk geeft een van J oops wekelijkse zondagmiddag
bezoeken aan zijn moeder weer. De rituelen die eraan 
voorafgaan, het drinken van koffie, het roken van een 
joint, het luisteren naar Willem Duys op de radio. De ge
dachtes tijdens de reis naar het verpleegtehuis in Delft. 
Vervolgens zijn er gesprekken tussen moeder en zoon, 
over de bomen, de chocomel en de chipolatapudding die 
Joop heeft meegenomen en de bloemen, zodat ze weet 
dat hij is geweest. 

Als Joop bij zijn moeder in de kamer komt ligt ze in bed, 
hij begroet haar, helpt haar overeind en kleedt haar aan, 
zodat ze zoals elke week samen naar buiten kunnen gaan. 
'Dan zit je dus naar iets te kijken wat gewoon helemaal 
niet kán,' zegt Gijs de Lange. 'Je kijkt naar iemand die 
zichzelf een jas aantrekt en ondertussen zijn moeder in 
haar kleren helpt en ondertussen in die moeder verandert. 
Dat is iets ongelofelijks.' Dat zie je ook in de film, maar 
De Lange vergeet nooit dat hij het stuk zag in De Kleine 
Komedie. 'In het theater zag je het echt voor je ogen ge
beuren. Dat was magisch.' 

Ook Jac Heijer toont zich in zijn recensie in het NRC 

zeer onder de indruk van dit moment in de voorstelling: 
'Zodra de acteur zijn moeder huilend in bed aantreft, 
splitst de acteur zich in twee personages. Dat gebeurt in 
een ongelofelijk precies gespeelde en dus onsentimentele 
scène. De zoon kalmeert de moeder, laat haar overeind 
komen en kleedt haar aan. Je begrijpt niet dat het kan, 
noch hoe Admiraal het doet, maar hier zie je de metamor
fose van een vierenveertigjarige zoon naar zijn tachtigjari
ge moeder.' 
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Heijer heeft het Werkteater vanaf het ontstaan gevolgd. 
Hij heeft vrij snel in de gaten dat de groep iets bijzonders 
probeert en schrijft liefdevol en geïnteresseerd over hun 
voorstellingen en ontwikkeling. U bent is voor H eijer een 
hoogtepunt en voor Joops prestatie heeft hij groot ont
zag: 'Als auteur, acteur en als mens gaat hij verder dan ik 
ooit een Nederlands toneelspeler heb zien doen.' De re
censie wordt foutief afgedrukt in de krant, twee kolom
men ontbreken. Op 30 april 1982 stuurt Heijer Joop het 
origineel van zijn recensie (ouderwets getypt op geel NRC

kopijpapier). In het begeleidende briefje feliciteert hij 
hem met de Louis d'Or die Joop inmiddels voor U bent 

mijn moeder heeft ontvangen. Het is de eerste in tien jaar 
die Heijer 'echt verdiend' vindt. 

Ook de reacties van het publiek zijn overweldigend, 
maar dat verbaast Ritsema eigenlijk niet. 'We verheugden 
ons op de tranen, dat klinkt misschien raar, maar we wis
ten dat we iets in handen hadden. De voorstelling was 
slim opgebouwd, daar was Joop erg goed in, hij was een 
echte vakman, daarom was het een genot om met hem te 
werken. Hij wist ook dat hij een bepaalde afstand tot de 
voorstelling moest hebben om hem goed te kunnen spe
len, hoezeer het ook over hemzelf en zijn eigen moeder, 
zijn eigen situatie ging.' 

Eenzelfde vergenoegdheid over de emotionaliteit van 
de voorstelling etaleert] oop in een interview uit 1988. Hij 
vertelt daarin dat hij gebeld werd door een acteur uit 
Duitsland die U bent aldaar zou gaan opvoeren en met be
paalde passages niet uit de voeten kon. 'Ik zeg, dat moet je 
zo doen, want dan gaan ze huilen . Ik hang op enJ aap, mijn 
vriend, zegt: "Wat heb je nou gezegd." Maar ja, daar komt 
het toch op neer. Het gaat erom dat je ze raakt. En dat 
noem ik: ze gaan huilen.' 



TotJ oops verbazing raken veel mensen niet uitgesproken 
over zijn hoogstaande plichtsbesef. Dat hij zijn moeder 
élke week bezoekt, iets heel bijzonders vinden ze dat. Ter
wijlJ oop het vooral wil hebben over de situatie waarin hij 
en zijn moeder verkeren, over de problemen van demen
tie en euthanasie. Toen ze nog goed was had moeder 
meermaals laten weten dat ze geen eindeloze lijdensweg 
wilde, maar toen ze eenmaal in snel tempo begon te de
menteren, was er niets vastgelegd en bleek euthanasie 
geen optie meer. 'Toen heb ik dus dit stuk gemaakt om te 
laten zien: ik, Joop Admiraal, wil niet dat mij zoiets over
komt. Ik wil dat voor zijn, want het is vreselijk.' 

In de oorspronkelijke versie eindigde het stuk met de val 
van moeder uit haar bed, maar als Joop merkt dat vrijwel 
iedereen denkt dat het einde betekent dat moeder dood is, 
besluit hij een epiloog te maken. Na de val gaat het licht 
aan, staat Joop op en vertelt hij dat zijn moeder helemaal 
niet dood is gegaan. 'Zo gemakkelijk is het niet. U leeft 
nog.' Over het in zijn ogen onmenselijke lijden van zijn 
moeder, die niks meer kan, amper contact meer kan ma
ken, helemaal niet meer wil leven, daarover wil hij het 
hebben. 

De voorstelling gaat in première in het Werkteater aan 
het Kattegat, een zaaltje voor zo'n tachtig mensen, daarna 
verplaatst de voorstelling naar De Kleine Komedie, waar 
vijfhonderd mensen in kunnen en uiteindelijk staat het 
suk in de stadsschouwburg van Utrecht, waar duizend zit
plaatsen zijn. De kaarten zijn nietaan te slepen. Aanvanke
lijk is er enige scepsis of de voorstelling het wel verdraagt, 
zo'n grote zaal, maar het blijkt geen probleem, ook in de 
grote schouwburgen bereikt Joop moeiteloos de achter
ste rijen. 
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Al snel volgt een succesvolle tournee door Duitsland. 
Jan Ritsema gaat de eerste paar keer mee en is er getuige 
van hoe het publiek na afloop op de banken klimt. De 
Duitsers zijn diep onder de indruk van alle grensverleg
gende zaken die in het stuk te zien zijn (Joop die een joint 
rookt) en besproken worden (homoseksualiteit, geloof). 
Het applaus duurt er soms twintig minuten. De linkse 
Duitse jeugd draagtJoop op handen. 

In samenwerking met Joop enJan Ritsema verfilmt de 
Duitse regisseur Horst Königstein het stuk en voor die 
verfilming ontvangt Joop de prestigieuze Duitse Adolf
Grimme-Preis. De film wordt in veel landen op televisie 
uitgezonden en gaat in augustus 1984 in de Nederlandse 
bioscopen in première. 

De rechten op het stuk zijn ondergebracht bij een Duits 
bedrijf. Elk kwartaal ontvangt Jan Ritsema een overzicht 
van de gespeelde voorstellingen. Trots laat hij me de lijs
ten zien. Turkije, Canada, Noorwegen. Overal wordt het 
stuk gespeeld. Er zijn inmiddels meerdere vertalingen ge
maakt. Zelf speelde Joop het tussen 1981 en 1986 een 
paar honderd keer. Op 2 november 1986 schrijftJan Rit
semaJoop een kaartje ter gelegenheid van de allerlaatste 
Nederlandse voorstelling van U bent, in De Kleine Kome
die: 'En dat terwijl je het nog 6ooox kunt spelen omdat 3 
miljoen Nederlanders het graag willen zien. Je zou er 2 5 
jaar mee zoet zijn. Die eerste keer in de auto op weg naar 
het Kattengat, toen wij ons afvroegen wat 'ze' ervan zou
den vinden hadden wij dit niet verwacht.' 

T heatercriticus Loek Zonneveld geeft sinds jaar en dag 
theatergeschiedenis op de toneelschool. Elk jaar krijgt hij 
een nieuwe groep jonge, ambitieuze studenten voor zijn 
neus. De naam Joop Admiraal zegt ze niet zo veel meer. 
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Joop ongeveer twee jaar oud 

Joop (rechts) als Hans in de kinderoperette Hans en Grietje, 
omstreeks 1946 

Joop in de eerste klas van de hbs in Tiel, februari 195 l 



VJ.n.r.: Vader Admiraal, broer Piet enJoop, in de tuin in Bu

ren omstreeks 1960 

Moeder AdmiraaJ-Vuyk 



Eindexamenklas van de toneelschool. Bovenste rij v.l.n.r.:Ju

les Rooyaards, Peter Oosthoek, Petra Laseur, Hans Boswin

kel. Midden: Trins Snijders en Hans Pauwels. Vooraan op de 

grondJoop 



J oop en Ramses Shaffy als de gebroeders Gant, inJoops debuut

voorstelling Engel kijk terug van de Nederlandse Comedie, 1959 



• 'I 
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Joop, Ramses Shaffy en Shireen Strooker op de stoep van het 

huis aan de Derde Weteringdwarsstraat. De foto is waar

schijnlijk genomen in 1960, ter gelegenheid van het televisie

programma Zij drieiin. De schimmige dame op de achter
grond is waarschijnlijk] obs van Zuylen, die in het program

ma meedeed als 'stem' 

0 
f-
0 

" 



Joop met Ton Lensink (links) en Ramses Shaffy (rechts) in 

Rome 

Joop met zijn vader en moeder in Rome 



Joop als marroos Kees Kraaienest in Rikkel Nikkel, 1961 -1962. 

Links op de voorgrond Detlev Pols als robot Rikkel Nikkel, daar

naast Fien Berghegge en rechts tussen de pilaren Willem Nijho!t 

als vijandelijke soldaat 

Joop met zijn toneelschoollerares Ank van der Moer in de televi

sieuitzending van Colombe, 1967 



Joop met Kitty Courbois in de televisieuitzending van Multa

tuli, 1967 

Joop als pierrot in het NCRV kinderprogramma De reis naar 

Tankinivi, 1962 



Joop in Bleker-ik van Studio, I 97 I 
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Twee voorpublicatiefoto's voor Zus of zo van het Werkteater, 

1980. V.l.n.r.: Gerard T hoolen, Cas Enklaar enJoop. Uitein

delijk nam Hans in 't Veld de rol van Thoolen over 

Gerard T hoolen enJoop in Rome 



Joop als Coby uit Bosch en lucht, in de bus van het Werkteater, 

1980 

Joop in Je moet errnee leven van het Werkteater, r 977. Links 

Marja Kok, rechts Daria Mohr 



Joop met zijn moeder en Jan Ritsema 

Joop met zijn moeder in de tuin van het verpleeghuis in D elft 



Joop maakt zich klaar voor de voorstelling U bent mijn moeder 

van het Werkteater, 1981 

Joop als zijn moeder in U bent mijn moeder van het Werkte

ater, 1981 

Kino 



"'5"""-il_,_._. ~ 

Vl.n.r.:Joop, Kitty Courbois en Ramses Shaffy in Lady Win
dermere's Fan van Toneelgroep Amsterdam, 1992 

Joop met Hans Kesting in Vertraagd afscheid van Toneelgroep 

Amsterdam, 1998 
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Joop met} acques Commandeur in Mooi weer vandaag van To

neelgroep Amsterdam, 1999 

V.l.n.r.: Laura Arfs Alvarez,Joop Admiraal en Ina Geerts in 

Sonic Boom van Toneelgroep Amsterdam, 2003 



Joop enJaapJansen bij het tuinhuis in Amsterdam-Noord, 
2006 

Joop met Olga Zuid er hoek en Jaap J ansen in de keuken aan 
de Nieuwe Prinsengracht, omstreeks 1988 



'Joop wie? Geen idee.' Maar tot zijn grote genoegen 
wordt het altijd doodstil in het lokaal als hij scènes uit U 
bent mijn moeder laat zien. Na afloop zijn de reacties over
weldigend. Het bewijst voor hem dat de kracht en kwali
teit van het stuk tijdloos is. 'Het simpele decor, de manier 
waarop het geënsceneerd was, het was allemaal van een 
grote, troostende eenvoud. Toneel is vluchtig, jazeker. 
Maar heel af en toe worden er dingen gemaakt die werke
lijk tijdloos goed zijn.' 

Al met al verblijft Joops moeder negen jaar in het ver
pleegtehuis. De laatste periode op een gesloten afdeling, 
met de allerzwaarste patiënten. Joop blijft haar trouw be
zoeken, ook al herkent ze de laatste jaren van haar leven 
niemand meer. Het is een treurige, uitzichtloze situatie. 
'Ze zat in een katholiek verpleegtehuis, lieve meisjes hoor, 
toegewijd en respectvol, maar van euthanasie kon natuur
lijk geen sprake zijn.' Zelfs als zijn moeder stervende is, 
zichtbaar pijn lijdt en onrustig is, zijn de dokters onwillig 
om haar kalmerende of pijnstillende middelen te geven. 
'Dan verliest ze het contact met haar omgeving,' verklaart 
een arts. Het is een van de zeldzame keren dat] oop in gro
te woede ontsteekt. Hij laat het er niet bij zitten. Hij 
dreigt de arts aan een stuk door thuis op te bellen totdat 
hij aan zijn verzoek voldoet. 'Want ik wil niet kijken naar 
een moeder die zo verschrikkelijk lijdt. Ik eis dat u haar va
lium geeft.' Dat gebeurt uiteindelijk en twee dagen later, 
op 26 december 1987, sterftJoops moeder. 
'Toen was het eindelijk afgelopen.' 



Ik kan het niet 

U bent mijn moeder is een ongekend succes in binnen- en 
buitenland. Als acteur heeft Joop het toppunt van zijn 
roem bereikt. Het is, schrijftJac Heijer, 'de dubbelrol van 
zijn vierenveertigjarige leven'. De vraag is natuurlijk: hoe 
nu verder? 'Joop had een enorme ambitie,' benadrukt Cas 
Enklaar. 'Het moest altijd beter, groter, hoger. Na U bent 

wist hij natuurlijk dat het nogal lastig zou worden daar 
overheen te komen.' 

Nadat hij heeft meegespeeld in Ristorante Guatelli en 
met Zus of zo op tournee is geweest naar Los Angeles en 
New York, beginnen eind 1983 de repetities voor Adio. 

Joop, Yolanda Bertsch en Frank Groothof willen onder 
regie van Jan Ritsema een voorstelling maken over af
scheid, verlangen en verdriet. Ze zijn op zoek naar iets ab
stracters, willen weg van het 'doelgroeprealisme' waar het 
Werkteater patent op had. 

Weer is het een moeizame repetitieperiode. De dag 
voor de première loopt Jan met Joop en Kina door het 
park en hebben ze een lang gesprek over J oops rol en zijn 
onzekerheden. Jan probeert hem gerust te stellen, het is 
een mooie voorstelling. Een bijzondere voorstelling. 

Dat ze een echte première hebben, is ongewoon. Nor
maliter worden er bij het Werkteater proefvoorstellingen 
of openbare repetities gehouden en daarna wordt er ge
woon gespeeld. Als leden van de pers willen komen kijken 
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zijn ze welkom. Op de avond van de première van Adio 
belt Joop om tien over acht 's avonds op vanuit Zwolle. 
Hij is gevlucht: op de trein gestapt naar Groningen. 'Ik 
kan het niet,' zegt hij tegen Jan. Een aantal dagen later 
wordt de première alsnog gespeeld en de voorstelling 
wordt een succes. Later schaamt Joop zich vreselijk voor 
het incident. Het aflaten weten, dat is één van de grootste 
zondes die een acteur kan begaan. 

Waar hij nou precies zo onzeker over was in Adio weet 
Jan niet meer. Wel dat Joop had gezegd dat hij erin wilde 
dansen als Nijinsky. Dat werd uiteindelijk een uiterst per
soonlijk, merkwaardig dansje op van die halfhoge dames
hakjes, begeleid door pianomuziek van Ravel. 'Geen 
Nijinsky, wel heel erg Joop. En dus heel bijzonder, omdat 
hij alles gaf.' 

Joop is in deze periode, begin jaren tachtig, erg terugge
trokken. Angstig. Jan Ritsema herinnert zich dat hij op 
een gegeven moment amper meer de straat op durft. Als 
hij ergens naartoe moet, vraagt hij Jan om met hem mee te 
gaan, 'Want ik weet niet wat ik moet zeggen.' Hij kan nog 
steeds niet goed tegen alleen zijn en hij heeft er weinig ge
loof in dat hij de échte liefde nog een keer tegen het lijf zal 
lopen. Hij vindt zichzelf oud en niet meer aantrekkelijk. 
Jan Ritsema raadt hem aan de mooie jonge jongens te la
ten voor wat ze zijn en 'een kameraad' te zoeken. 'Maar 
daar had Joop in die tijd nogal vreemde ideeën over.' 

Omdat Joops Werkteatercollega Gerard Thoolen 
ook niet tegen de eenzaamheid kan, trekt hij bij Joop in. 
Van Mourik herinnert zich dat Thoolen een soort dool
hof van dozen vol lege flessen in de kamer had gebouwd. 



'Een bruut was dat, een echte kunstenaar en zo hoort een 
kunstenaar natuurlijk te leven, in een labyrint van flessen.' 

Ook Helmen Woudenberg en Johan van Mourik zelf 
wonen tijdelijk op de Nieuwe Prinsengracht, wanneer ze 
huwelijksproblemen hebben. Joop vindt het fijn, hij 
houdt van de geluiden van andere mensen in huis en hij 
vindt het prettig om voor anderen te zorgen. In de week
enden logeren ookJohans zoons op de Nieuwe Prinsen
gracht en verandertJoops bed in een soort 'grote, troos
tende hondenmand'. Ergens in een hoek ligt een matras 
waar Helmert af en toe op slaapt en er staat een kast met 
zijn spullen. Joop ligt met Kino op een matrasje voor de 
spiegel in de woonkamer. 

De kinderen van Van Mourik hebben het nog vaak over 
die periode. Over hoe lief Joop was en dat hij altijd alles 
goed vond. Over de berg snoep die hij een keer voor ze op 
de tafel had gemaakt. Een échte berg, met marsen en nut
sen, zóveel dat ze het het hele weekend niet op kregen. 

Thoolen, die in Een zwoele zomeravond de Surinaamse me
vrouw Emmanuels zo ongekend energiek en vrolijk ge
stalte gaf, is manisch-depressief. Soms is hij dagenlang 
niet te houden, dan weer periodes ontzettend somber. 
'Met Gerard kon je lachen en met Gerard kon je huilen,' 
schrijft Olga Zuiderhoek later over haar collega, 'maar 
het liefst lachte hij en het meest huilde hij. Als je van hem 
hield, wat bijna iedereen bij het Werkteater deed, kreeg 
je, was het niet vandaag dan wel morgen, de wind van vo
ren. Het was een zwaar leven en zijn lust, zijn lachen ver
anderde later in dat leven soms in agressie. Ook zijn spel 
leed er toen onder. Dolgedraaid was hij . Zijn leven was te 
zwaar, denk ik.' 



Joop zorgt voor hem, kookt en houdt hem in de gaten. 
Bij de J ellinek, waar hij nog regelmatig heen gaat vanwe
ge zijn alcoholisme, praat hij op een gegeven moment al
leen nog maar over Gerard. Moet hij zijn vriend, die soms 
dagenlang alleen maar in bed ligt, nou laten liggen of is 
het toch beter hem over te halen om op te staan? 

Helmert Woudenberg beschrijft de verhouding tussen 
Joop en Gerard als een erg slecht huwelijk: 'Vreselijke ru
zies, gekijf en geschreeuw. Verwijten over en weer.' Lan
ge tijd is Joop erg verliefd op Gerard geweest. Nu hebben 
ze een vreemde relatie. 'We hebben geen homoseksuele 
verhouding, maar we hebben het goed samen. Hoe noem 
je zoiets. Vriendschap denk ik.' Tijdens manische episo
des is Gerard vaak de hort op, maar soms zitten ze 's 
avonds samen voor de televisie. Dan hebben ze de slappe 
lach en is het volgens Joop 'op een bepaalde manier wel 
gezellig'. 

Joop wil een voorstelling maken met Jan Ritsema en 
Thoolen over de vreemde verhouding. Korte tijd werken 
ze aan een stuk over twee vijftigjarige vrouwen die niet al
leen willen zijn, maar ook niet 'hongerig' op zoek zijn 
naar een nieuwe verhouding. Jo en Geer op zoek naar de lie
ve heer is de werktitel. Over ouder worden moet het gaan 
en over eenzaamheid. En Joop wil het ook hebben over 
het seksuele leven van vrouwen van middelbare leeftijd. 
'Ik speel wat ik denk dat dat is,' vertelt hij in een interview. 
Als hij vervolgens beschrijft wat hij zich daar dan bij voor
stelt, lijkt het vooral over hemzelf te gaan. 'Je verlangt 
naar iemand en tegelijkertijd denk je, toch maar niet, het 
is te ingewikkeld, te vernederend.' DatJoop voorstellin
gen kan maken over hoogstpersoonlijke zaken heeft hij 
met U bent mijn moeder bewezen, maar hier raken het da-
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gelijks leven en toneel te zeer vervlochten. De thematiek 
komt te dichtbij. Joop en G erard worden er allebei som
ber van en het project wordt afgeblazen. 

Piet Admiraal maakt zich regelmatig zorgen over de ver
zorgzuchtvan zijn broer. 'Die klaplopers' die Joop in huis 
haalt, maken veel te veel gebruik van de goedheid en 
goedgevigheid van zijn broer, vindt hij. M aar als hij daar 
voorzichtig iets over zegt, wil Joop er niet van horen. 
Joop heeft nu eenmaal een ongekende trouw in dit soort 
zaken. Toewijding. Dat was hem wel duidelijk geworden 
in de periode dat moeder ziek was. Toen de meeste men
sen - Piet zelf ook - dachten: het maakt niks meer uit, ze 
weet toch nietwieik ben, ging Joop.Altijd. En met dezelf
de toewijding zorgde hij voor vader, op zijn sterfbed. Hij 
week niet van zijn zijde. 'Dat was iets zeer bewonderens
waardigs, hoe hij dat soort dingen deed.' 

Dat Joop af en toe zelf ook moeite heeft met de gang 
van zaken op de Nieuwe Prinsengracht formuleert hij op 
zijn eigen wijze in de film Alles komt ergens van, die regis
seur Pieter Verhoeff maakt n a het overlijden van Thoolen. 
Daarin vertelt Joop dat hij een keer heerlijke saucijsjes 
had gebakken, omdat hij wist dat .Gerard die zo lekker 
vond. Dat hij toekeek hoe Thoolen de hele pan worstjes 
met veel smaak verorberde, de een na de ander, terwijl hij 
onafgebroken sprak over het leven dat gruwelijk was en 
geen enkele zin had. 'Toen dacht ik dus wel: hier klopt iets 
niet.' 

Gelukkig was Joop ook vaak prima in staat zich aan de 
buien van Thoolen te onttrekken, vertelt Willemiek. Als 
ze er logeert en Gerard komt tijdens het ontbijt als een 
brok somberheid en weltschmerz de keuken inwandelen, 
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dan zegt Joop opgewekt: 'Wij gaan lekker naar buiten, hè 
Miek, wij gaan er een mooie dag van maken, want de zon 
schijnt.' Maar 's avonds in het donker, als ze in bed liggen, 
met Kina aan hun voeten, wordt haar duidelijk hoe ver
drietig en somber Joop zich voelt. Als hij alleen blijft en 
niemand meer heeft om voor te zorgen, vertrouwt hij 
haar toe, dan hoeft het voor hem niet meer. Hij voelt zich 
oud en afgedaan. Haar tegenwerpingen komen niet aan. 
'Jong en mooi zijn is voor homo's nou eenmaal heel be
langrijk, Miek.' 

'Ik heb altijd verhoudingen gehad met mannelijke ho
moseksuelen,' legt hij in 1982 uit aan Ischa Meijer. 'Die 
zagen mij dan wel als man, maar ze hielden van me om 
mijn vrouwelijke kwaliteiten, wat zeg ik, mijn vrouwelijke 
zijn. Dan komt de gedachte: als dat vrouwelijke wegvalt, 
wie ben ik dan nog? Daar dacht ik over door, als ik met 
mijn hond in het park wandelde. Ik dacht: ik maak er een 
eind aan. Als de hond en mijn moeder dood zijn, hoef ik 
voor niemand meer te zorgen. Een mooie brief dat ik nie
mand iets kwalijk neem. Ik kan 't nou eenmaal niet in mijn 
eentje.' 

Joop laat zich in deze periode de hand lezen door de ac
trice Heleen van Meurs. Ze zegt dat Joop een lang leven 
zal hebben. Ze ziet geen liefde, maar wel dat hij oud 
wordt. Erg vrolijk wordt Joop niet van deze boodschap, 
maar het helpt hem wel om de zelfmoordgedachten aan 
de kant te zetten. 'Dat gezeik' over afscheidsbrieven moet 
maar eens afgelopen zijn: hij wordt immers oud. 

Door het succes van U bent en de toekenning van de Louis 
d'Or komt er in deze periode een golf van publiciteit over 
Joop heen. Er zijn interviews in kranten en radiobodes en 



Leo Akkermans maakt voor de KRO een portret van de 
vijfenveertigjarige acteur. Het is grotendeels, zoals vrij
wel alle interviews en publiciteitsfoto's die van en met 
Joop zijn gemaakt, opgenomen in de keuken aan de Nieu
we Prinsengracht. 

De toneelprijs hangt er boven de gootsteen aan de 
muur gespijkerd. Dat is niet oneerbiedig bedoeld, legt 
Joop tijdens het interview uit. Zo ziet hij het ding tenmin
ste vaker dan als hij het in een doosje laat liggen. Vervol
gens vertelt hij, gekleed in hemelsblauw T-shirt en over
hemd, aan de keukentafel over zijn leven, over hoe een
zaam hij zich voelt als hij na de voorstelling alleen thuis
komt. Over hoe liefde voor hem alles of niks is, dat hij 
geen tweede keus wil zijn . Hij spreekt op een rustige, 
openhartige manier, terwijl hij kettingrookt en beminne
lijk glimlacht, overduidelijk zeer stoned. 'Schokkend eer
lijk' noemt Cas Enklaar de manier waarop Joop de dingen 
soms bij de naam kan noemen en dat gaat ook op voor dit 
televisie-interview. Openhartig en uiterst precies vertelt 
Joop bijvoorbeeld over een intiem post-coïtaal gesprek 
met zijn ex-geliefde. Het fragment heeft door de onopge
smukte eerlijkheid zesentwintig jaar later nog steeds iets 
taboedoorbrekends. 

Overigens was het fragment bijna niet in de documen
taire terechtgekomen. Als de opnames afgelopen zijn, 
wordt gezegd dat het er niet in kan. Maar dat accepteert 
Joop niet, dan gaat wat hem betreft het hele programma 
niet door. 'Dat wilde ik nou juist vertellen.' 

Nooit krijgt J oop ergens zo veel respons op als op dat 
interview. Er zijn mensen die vanwege het programma 
hun lidmaatschap van de KRO opzeggen en boze brieven 
naar de omroep sturen. Joop voelt zich aangevallen door 
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de negatieve reacties en durft zelfs een tijdje de straat niet 
meer op. Maar hij ontvangt ook een stapel brieven van 
mensen die zijn openhartigheid bewonderen en zijn zoe
ken en twijfel herkennen. Veel heren laten hem weten dat 
het toch niet alléén om uiterlijkheden draait, dat 'harte
li jkheid, warmte en eerlijkheid' toch veel belangrijkere za
ken zijn om een liefdesrelatie op te bouwen. En haasten 
zich vervolgens om op te merken dat Joop helemaal niet 
oud is, juist prachtig, met zijn lichte blauwe ogen en 
mooie blonde haar. 

Allen schrijven duidelijk een retouradres onderaan de 
brief. De brutaalste krabbelt zelfs: 'Ik wilde eigenlijk 
schrijven, je hoeft niet te reageren als je geen tijd hebt, 
maar dat schrijf ik maar niet, het lijkt me eigenlijk wel 
leuk om een reactie ofzo van je te krijgen.' 



Een wonder! Een wonder! 

November 2007 sta ik weer voor de deur aan de Nieuwe 
Prinsengracht. De blauwe regen hangt er in deze tijd van 
het jaar treurig bij. Hij heeft sindsJoops dood alweer twee 
keer gebloeid. Jaap heeft me uitgenodigd om te komen 
eten zodat we het kunnen hebben over mijn plan om een 
boek over Joop te schrijven. 'Er is een ramp gebeurd,' 
zegt hij als hij me binnenlaat. Terwijl hij vertelt over de 
werkzaamheden aan gasleiding en verwarming die die 
dag onverwacht uitgevoerd moesten worden, lopen we 
het bekende parcours. 

Langs de boeken. 
Het bed. 
Het schilderij van Joop en Ramses (dat ik weer niet zie). 
Deur door, trapje af, trapje op, nog een deur door en 

dan sta ik met bonkend hart in de keuken. Als ik om me 
heen kijk zie ik dat er niet veel veranderd is. Er staan en 
hangen wat meer foto'svanJoop. Een foto van het portret 
dat Karin Bouthoorn van Joop heeft geschilderd hangt 
prominent boven de tafel, maar verder is alles zo'n beetje 
hetzelfde. Pas dan realiseer ik me dat ik me daar zorgen 
over gemaakt heb. 'Godzijdank,' zucht ik hardop, 'alles is 
er nog.' 

'Natuurlijk niet,' antwoordtJaap achter mijn rug, 'Joop 
is er niet.' 
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We eten die avond niet in de keuken, door de rampzalige 
kluswerkzaamheden is koken onmogelijk. We wandelen 
door koud en nat Amsterdam, over de Magere Brug, naar 
Sluizer, in de Utrechtsestraat. Jaap in een kanariegele jas, 
zijn ene arm stevig in de mijne gehaakt, in de andere hand 
een stok. Als we zitten blijkt hij zijn sigaretten vergeten te 
zijn. Nee, ik mag geen pakje voor hem gaan kopen bij de 
snackbar. Hij bietst wel bij de buren. 

'Waarom wil je dat dan , een boek over Joop schrijven? 
En hoe wil je dat aanpakken?' Ik stuntel en haper. Zeg dat 
ik wel weet dat toneelspelen per definitie vluchtig is, dat 
je het niet kunt bewaren. Dat het gewoon zo is dat dege
nen die Joop hebben zien spelen mazzel hebben gehad en 
degenen die dat voorrecht niet hebben gehad botte pech. 
Dat de kous daarmee misschien wel af is. Maar dat ik het 
niet kan uitstaan, dat ik vind dat iets van Joop bewaard 
moet blijven, van hoe hij was, dacht, bewoog. Jaap zucht 
diep. We bestellen allebei de wilde zalm. 

Nadat de wijn gekozen is ('De Chardonnay is vriende
lijk en de Chablis zal me verrassen. Wat moet ik nou in 
gódsnaam doen?') vertelt hij over de avond dat hij Joop 
voor het eerst zag, voorjaar 1960, in de schouwburg van 
Haarlem. Met zijn vader en moeder ging hij naar de voor
stelling Tanchelijn, van de Nederlandse Comedie. Wat de 
aanleiding voor deze excursie was, weet hij niet meer. Ei
genlijk gingen ze nooit naar Het Toneel. Misschien was 
het omdat Harry Mulisch, die het stuk geschreven had, 
ooit een leerling was geweest van zijn vader. Hoe dan ook, 
daar zaten ze. Bij dat buitengewoon merkwaardige stuk 
over de gebedsgenezer en 'aartsketter' Tanchelijn. Een 
rol van Ko van Dijk, aan wie Mulisch het stuk ook op
droeg. Die opdracht, constateer ik als ik het tekstboekje 



van Tanchelijn via Marktplaats.nl te pakken heb gekregen, 
vind ik veel mooier en lezenswaardiger dan het stuk zelf: 

'Voor Ko van Dijk 
zijn stem als een Egyptische harp 
zijn stem als een pneumatische hamer 
's nachts op het Leidseplein 
zijn gulzigheid 
zijn woedende stil zijn' 

In dat stuk staat Van Dijk op een gegeven voor een groep
je mensen en roept: 'Jij daar, kom naar voren.' Joop speelt 
de kreupele Heylaes en heeft om een levensecht effect te 
bereiken zijn onderbenen op twee plankjes gebonden. Op 
zijn knieën schuifelt hij naar de gebedsgenezer toe. 'Kom 
naar voren en loop!' buldert Van Dijk. Jaap: 'En Joop 
stond op en liep en zei, met die ongelofelijke stem van 
hem: "Een wonder! Een wondër!" Ik viel als een blok 
voor hem, ik was als door de bliksem getroffen. ' 

Later stelt een gezamenlijk kennis, Loesje Hamel, hen 
aan elkaar voor. Ze krijgen een verhouding, maar die is 
van korte duur.Joop heeft op dat moment een relatie met 
Ramses Shaffy. 'Hij ging het opbiechten, dat had hij na
tuurlijk nooit moeten doen, Ramses was razend en Joop 
belde dat we elkaar maar niet meer moesten zien.' Altijd 
houdt hij 'zo'n beetje' bij waar Joop woont, wat zijn tele
foonnummer is. Maar het zal meer dan twee decennia du
ren voor hij hem eindelijk weer op durft te bellen. 0 ja, hij 
heeft wel anderen gekend en liefgehad. Maar altijd wist 
hij:Joop is het. 'Hij is die ene.' 

Eigenlijk heeft dat televisie-interview bij de KRO nog 
behoorlijk wat roet in het eten gegooid, 'de boel op een 
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buitengewoon ernstige manier vertraagd'. Want als hij 
eindelijk, twintig jaar nadat hij hem heeft zien spelen in 
Tanchelijn, op het punt staat om Joop te bellen, ziet hij bij 
toeval het televisieprogramma. 'En toen heb ik het wéér 
uitgesteld. Want dat was toch een soort openbare huwe
lijksadvertentie. En ik wilde natuurlijk niet het misver
stand wekken dat ik dáárop reageerde.' 

Uiteindelijk belt hij dan. Vanuit een restaurant. 'Met 
zo'n muntjestelefoon bij de wc.' Ze spreken af dat Joop bij 
Jaap zal komen eten. Van tevoren belt hij of hij Kino mee 
mag nemen. Dat mag. 'Hij was stoned toen hij kwam. Zat 
daar maar zo'n beetje stil, glimlachte af en toe zoals Joop 
dan deed. Zei niks. Ik wist me geen raad, redderde met 
het eten en praatte en praatte en kletste maar door. Toen 
zei Joop ineens, midden in mijn verhaal: "Mag ik hier van
nacht blijven slapen?" Zo is het gegaan. Toen waren we sa
men.' 

Vanaf dat moment gaat alles 'probleemloos'. Johan 
vindt een huis, Gerard Thoolen is kort daarvoor al ver
trokken. Het labyrint wordt afgebroken, de puinhopen 
worden opgeruimd, de kattenpislucht verdreven Gaap: 
'Van zoiets als een kattenbak had Joop volgens mij nog 
nooit gehoord'). Het huis wordt opgeknapt en Joop be
sluit gehoor te geven aan de vele verzoeken uit het buiten
land om daar U bent mijn moeder te komen spelen. Tot dan 
toe was dat onmogelijk omdat hij elke zondag bij zijn 
moeder op bezoek wilde gaan. Nu is Jaap bereid die taak 
over te nemen en om voor de planten en de poezen te zor
gen.Joop speelt de voorstelling in Duitsland, Zwitserland 
en Oostenrijk. Met het geld dat hij met deze tournee ver
dient worden zijn financiële zaken op orde gebracht. 
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De rituelen van hun vijfentwintig jaar samen zijn vastge
legd in plak- en fotoboeken. Vakanties in Griekenland en 
weekends in Otterlo, bij Olga Zuiderhoek. Bezoek aan Al
bert Mol en zijn vriend in de Achterhoek. Foto's van het 
gezelschap dat werd uitgenodigd in de keuken aan de 
Nieuwe Prinsengracht. Alle leuke en interessante men
sen die ze kenden via hun werk kwamen eten. 'Kijk,' wijst 
Jaap, 'die heeft later de Nobelprijs nog gewonnen.' Een 
foto van Jaap en Joop, met de getuigen, van hun huwelijk, 
begin jaren negentig, genomen door een Chinese foto
graaf aan de Albert Cuyp. 

Ook de jaarlijkse decembervieringen zijn vastgelegd. 
Met kerst was er een diner waar onder anderen Ramses 
Shaffy en Mary Dresselhuys aanzaten. Met oud en nieuw 
hielden ze traditiegetrouw een groot feest voor 'weduwen 
en wezen' ('maar de niet-eenzamen mochten natuurlijk 
ook komen, dat was wel zo gezellig'). Er werden tafels en 
servies gehuurd.Jaap stond dagen in de keuken, Joop ver
sierde het hele huis met ballen en slingers. 'We hadden 
het leuk, echt leuk.' 

'Ik weet nog goed dat Albert Mol me een keer heel seri
eus aankeek, zo over de rand van zijn brilletje en tegen mij 
zei: "Juffrouw Jo," zo noemde hij me altijd, dat was mijn 
bijnaam, "Jufrouw Jo, uheeftde hoofdprijs." En zo heb ik 
dat zelf ook altijd gevoeld, dat ik met Joop de hoofdprijs 
had.' 

De wilde zalm krijgen we maar half op. We zijn het eens: 
Jaap kookt beter. Het restaurant is bijna leeg, er valt niet 
veel meer te bietsen. Ik loop de straat op om sigaretten te 
halen. Het is een van de zeldzame avonden waarop ik zou 
willen dat ik zelf nog rookte, zodat ik mijn onhandigheid 
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kan maskeren met het aansteken van een sigaret, de brok 
in mijn keel kan uitroken met een Camel filter. 'Ik ben 
Joop dankbaar,' zegt Jaap, als ik terugkeer met een pakje 
ultralight sigaretten, 'hij heeft mijn leven tot een succes 
gemaakt.' 
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