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Op2november is het tien jaar geledendat
=eovanGoghwerd vermoord.

Vier van zijn naaste vriendenblikken terug.
tekst BRAM DE GRAAF foto’s GERARD WESSEL
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‘De eerste vijf
jaarheb

ik er ergmee
geworsteld. Ik

moest accepteren
dat er geen

houvastmeer
was.Dat ik

nietmeer voor
hemacteerde’

Thijs Römer (36)
Acteur, speelde in VanGoghs
seriesNajib en Julia (2002)

enMedea (2005) en zijn Ilms
Cool (2004) en 06/05 (2004).
Ook regisseerde VanGogh
de voorstellingVleesch

van Römers toneelgezelschap
Annette Speelt.
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Watverloor jeop2novem-
ber2004?Thijs Römer: ‘Een

vriend en regisseurmetwie ik

graagwerkte. Hoewel hij ouder

was enmeer ervaren, was onze

relatie toch gelijkwaardig. Ik was

net afgestudeerd toen hij me

vroeg auditie te doen voorNajib

en Julia. Tweeweken later kreeg

ik een handgeschreven brief:

‘Thijs Römer, ik heb ervoor ge-

kozen je uit te nodigen, het lijkt

me leuk omeen volgende

Römer in het zadel te helpen’

– hij had netmetmijn zus

Nienke samengewerkt. ‘Mis-

schienwordt het niks, mis-

schienmakenwe nog tien ]lms

met elkaar.’ De eerste dagen

vond ik hemeen vreemde snui-

ter. Hij probeerdeme continu

uit de tent te lokken, vroegme

dingen over politieke kwesties.

Wist ik niet wat ikmoest zeg-

gen.Het omslagpuntwas toen

een camera stuk bleek en een

aantal scènes overgedraaid

moestenworden.Hij voelde zich

daar schuldig over. Ik zei: ‘Ach,

wehebbennugewooneen keer

gerepeteerd.’ De scèneswerden

beter. Daar is de vriendschap

ontstaan.Hij dacht: dezeman

zeurt niet,maar ziet de uitda-

ging. Theohield niet van gezeur.’

Watwasde impactvanzijn
doodopjou? ‘Die was gigan-
tisch. Hij stierf in een voormij

vormende periode. De eerste

vijf jaar heb ik er ergmee ge-

worsteld. Ikmoest accepteren

dat hij er nietmeer was, dat er

geen houvastmeer was. Dat ik

nietmeer voor hem acteerde. In

2007 heb ikHetwapen vanGel-

drop geregisseerdmet dezelfde

groepmensen alsmetwie hij

werkte; ik wilde het gevoel en

de energie van toenweer op-

roepen. Tijdens de opnamen

voelde het alsof hij overmijn

schoudersmeekeek. Het was

een lieve poging,maar terugkij-

kendkwamhet te vroeg inmijn

GerardWessel

De portret-

ten bij deze

serie werden

gemaakt door

GerardWessel.

In de jaren ne-

gentig was hij

de vaste foto-

graaf vanweek-

bladNieuwe

Revu. Wessel

fotografeert

nog steeds,

maar is inmid-

dels ook aanne-

mer. Maar dan

wel een aanne-

mermetwerk

in eenmuseum.

Onlangs kocht

het Rijksmu-

seumeen deel

van zijn foto-

collectie.

Watverloor jeop2no-
vember2004?Katja Römer-

Schuurman: ‘Een bijzonder ie-

mandmetwie ik graag samen

was. Een gangmaker, die het

leuk vond om tegendraads te

zijn. In een gesprek zocht hij

naar het standpunt dat de

meeste reacties teweeg-

bracht, dat was niet per de]ni-

tie zijn eigen standpunt. Daar-

naast verloor ikmijn regisseur,

met wie ik nog zó veel plannen

had. Hij maakteme beter. Ik

ben nogal gevoelig voor kriti-

sche blikken, dan krimp ook ik –

jammergenoeg – soms ineen.

Theo gafme het vertrouwen

dat ik kon acteren. Tegelijk ver-

loor ik het idee dat dit soort

beestachtige gruwelijkheden

alleen ver weg gebeuren. De

dood vind ik al ingewikkeld, een

moord helemaal. En dan op die

manier, op klaarlichte dag. Niet

voor te stellen. Daarmee ver-

loor ik een stukje naïviteit.’

Welkbeeldvanhemison-
derbelicht? ‘Theowas be-

halve tegendraads ook een ro-

manticus, al zou hij dat nooit in

het openbaar toegeven.Dat

bleek ook uit hoe hij zijn ]lms

maakte.Daaromvind ik het

treurig datSubmission altijd

met hemverbonden zal zijn.

Datwas geenTheo-]lm, dat

was eenAyaan-]lm. Er zat geen

tederheid en humor in. Des te

wranger dat die ]lmzijn einde

heeft ingeluid.’

Begrijp jedeaantrekkings-
krachtdiehijopvrouwen
had? ‘Als jongenwas hij best
aantrekkelijk. Nog helemaal

niet dik. Dat jongensachtige

had hij nog steeds over zich. In

combinatiemet zijn bravoure

maakte dat hem voor veel

vrouwen aantrekkelijk. Overi-

genswaren zijn vriendinnen

geen 18-jarige wulpsemodel-

len, hoor. Integendeel. Hij had

een bijzondere smaak. Veel van

ontwikkelingals regisseur.Het

maaktnietuit.Hetwasonver-

getelijk.Maardaarna realiseerde

ikmewel: ikmoetdeboel niet

kunstmatigbij elkaarhoudenen

ikmoetTheovanmijn schouder

\ikkeren. Ikmoetdoor.’

Hoezoueogereageerd
hebbenopderelna jouw
Volkert-tweet? ‘Hij zou er

waarschijnlijk van hebben ge-

noten. De ]lm 06/05 die Theo

maakte over demoord op Pim

Fortuyn eindigtmetmijn

tekst: ‘Volkert, waar ben je als

je land je nodig heeft?’ De dag

nadatWilders zijn toehoorders

vroeg of zemeer ofminder

Marokkanenwilden, plaatste ik

die zin in een tweet. Leekme

geestig.Hetwaseenvariatie

opeenzin dieTheohadge-

hoord in eenAmerikaans sati-

rischprogrammametbetrek-

king tot demoordopKennedy:

‘LeeHarvey,where are youwhen

your countryneedsyou?’

Na die tweet ging ik een uurtje

sporten, daarna zette ikmijn

telefoonweer aan endacht: oh,

zo kun je dus ook reageren.De

volgende dagwerd ik keurig

gebeld door de politie: of ikme

bedreigd voelde? Een politie-

wagen is een aantal keer langs

ons huis gereden. Hebben ze

toch iets geleerd de afgelopen

tien jaar. Theo zelf zou Twitter

het einde hebben gevonden,

denk ik.’

Watherinnert in jouw
huisaanhem? ‘MijnGouden

Kalf voor06/05 in 2005.Het is

óns kalf.Deuitreikingervanwas

eenmoment van schoonheid

en tegelijkertijd vanverdriet.

Eenbekroning van ietsmoois

wat is geweest,maarookvan

een toekomst zonder hem.’

Zie ook de bijlage Vonk:

‘Wat is Van Goghs erfenis?’

die vrouwenwaren blij dat ze

ook eens seks hadden, haha.

Volgens zijn eigen zeggen kon

hij goed likken. Hij gaf daar

graag hoog over op; zelfs

prostituees belden bij hem

thuis aan, smekend of hij ze

alsjeblieft nog een keer oraal

wilde bevredigen.’

Welkgevoeloverheerstbij
jou tien jaarnazijndood?
‘Boosheid. Een jaar na de

moord heb ik de documentaire

Prettig weekend ondanks alles

gemaakt. Ik wilde op zoek naar

dewaarheid. De conclusie was

dat ofwel Mohammed B. sa-

menwerktemet de AIVD of

dat zij hebben zitten slapen.

Een duidelijk antwoord heb ik

nooit gekregen, ik ben nog

steeds op zoek naar dewaar-

heid. Ik neemhetmezelf kwa-

lijk dat ik er niet nog dieper in

ben gedoken. Het is ongelofe-

lijk zonde dat hij er nietmeer

is. Niemand heeft zijn plek in-

genomen.’

Zijnerbepaaldemomen-
tendat jeaanhemdenkt?
‘Thijs en ik waren op vakantie

in Argentinië toenwe het be-

richt van demoord kregen.We

werdenwakker en zagen dat

we tientallen oproepen had-

den gemist.We zaten bij de

watervallen van Iguaçu. Op

een plek die ‘de keel van de

duivel’ heet, hebbenwe onze

scenario’s van Theo’s nieuw-

ste ]lm in het kolkendewater

gegooid. Op datmoment ver-

scheen er een regenboog. Als

we nu een regenboog zien,

ontmoetenwe voor ons ge-

voel Theo altijd weer even.’



‘:eowas
behalve

tegendraads
ook een

romanticus, al
zouhij dat
nooit in

het openbaar
toegeven’
Katja Römer-

Schuurman (39)
Actrice, speelde in
VanGoghs Elms

Interview (2003) enCool
(2004) en de serie
Medea (2005).
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Gijs van de
Westelaken (62)
Filmproducent
van VanGogh.

;eoen ik
zouden samen
nogééngoede
:lmhebben
gemaakt. Eén
ultiemeVan
Gogh-:lm
waarin alles
bij elkaar zou

komen’
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‘Wewarennet een
getrouwdstel,

maardanzonder
de seks. Ik kon
alles tegenhem
zeggen, hij pikte
het vanme’

Djoeska van
Hoogdalem (42)

Filmmaakster, Theo’s
vaste regieassistente en
creative consultant.
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Watverloor jeop2novem-
ber2004?Gijs van deWestela-

ken: ‘Naast een vriend verloor ik

mijn anonimiteit. Ik was altijd

graag op de achtergrond, opeens

was ik een derderangs bekende

Nederlander. Ik dacht: dat gaat

snel voorbij, maar dat was niet zo.

In het begin had ik daar veel

moeitemee. Zaten zeme op een

terrasje aan te kijken: goh, dat is

toch dieman van die dooie?Ook

verloor ik een ander leven. Theo

en ik zouden samen nog één

goede clm hebben gemaakt, al

ging 06/05 aardig die kant op.

Maar ik wist zeker dat er nog één

ultiemeVanGogh-clm kwam

waarin alles bij elkaar zou komen.

Een écht groot succes. Als dat

was gelukt, zou ik iets anders

gaan doen. Maar er kwamgeen

ander leven.’

Watwasde impactvanzijn
doodopjou? ‘Theo en ik vul-

den elkaar goed aan, wewaren

een soort Frans inspecteursduo.

Theo kwam als een storm binnen

en zette alles op scherp door te

tieren en dan bood ik hemeen si-

garetje aan. Dat viel weg. Ik werd

harder en ongeduldig. Ik had geen

zinmeer omdiplomatiek te zijn.

Mensen inmijn omgeving zeiden

dat ikmoeilijker bereikbaar was.

Dat is nuwat afgezwakt. Ik hoop

dat ikminder naïef ben geworden.

Theo hieldme daarnaast wakker

en scherp. Ook in de privésfeer.

Hij bemoeide zich altijdmetmijn

privéleven. Omdat ik getrouwd

ben en een zoon heb,mocht ik

niet vreemdgaan van hem. ‘Nee,

ik wil er niets van horen.’ Dat ging

ver. Zatenwe in café en had ik

een interessant gesprekmet een

leuke dame, begon Theo te ver-

tellen dat ik aan allerlei kwalen

leed. Op kerstavond organi-

Watverloor jeop2novem-
ber2004?Doesjka vanHoogda-
lem: ‘Een vriend, collega en leer-

meester. Theowas zo’n begena-

digd regisseur. En hij was groei-

ende, zou alleenmaar nóg betere

clms hebben gemaakt. Sinds 2000

werktenwe intensief samen.

Door zijn dood verloor ik de zin in

het clmmaken.Waarom zou ik

doorgaan? Zoals Theo clms

maakte, deed niemand. Met ac-

teurs was er niemand beter; hij

schreeuwde niet over de set: ‘Ik

zie het niet, ik voel het niet!’ Hij

nam ze apart en legde goed uit

wat hij bedoelde. ‘Probeer het

eens cynisch te spelenmeteen

lichteglimlach, in plaats vanboos.’

IemandalsKatja Schuurmansteeg

in Interviewdaardoor bovenzich-

zelf uit.Hij hadhaar tegenover

PierreBokmagezet; diemoest

opeensook zijn best doen.Mensen

wildengraagmetTheowerken.

Voor het gelddedenzehet niet,

wel voor de sfeer.’

Hoezou je julliebandom-
schrijven? ‘Wewaren net een

getrouwd stel, maar dan zonder

de seks. Ik kon alles tegen hem

zeggen, hij pikte het vanme. Hij

was vrijgevig, trouw, gul. Een be-

tere vriend kon je niet hebben. Hij

wilde dat je het goed had. Als je

met hem ging eten, kwamen de

beste wijnen op tafel en hij bleef

je glasmaar vol schenken. Hij

voelde als er iets mis met je was

en dan ging hij je troosten. De

zaterdag voor hij werd vermoord,

belde hij me op. Mijn vriend, die

cameraman is, moest voor zijn

werk naar Mali. Theo vond dat

niks, veel te gevaarlijk. ‘Ik wil niet

dat hij naar zo’n eng land gaat!’

Vier dagen later werd hij zelf ver-

moord en kwammijn vriend veilig

terug uit Afrika.’

seerde Theo altijd ‘Het bal der

eenzamen’, kwamen er zo’n 25

vrijgezellen enwas er adembene-

mend veel wijn. Ikmocht daar

nooit bij zijn.’

eohadveelvriendinnen,
watwaszijngeheim? ‘Ik heb
ooit gevraagd hoe hij dat deed.

Hij zei: ‘Ikmoet de blaren vanmijn

tong lullen.’ En dat kon hij natuur-

lijk als de beste.Wewaren een

keer op de terugweg uit Zeeland

en ermoest een dame geregeld

worden voor die avond. Hij pakte

zijn agenda en ging zijn lijstjemet

telefoonnummers afbellen. Elk

gesprek opende hij met: ‘Een dag

zonder jou is een verloren dag.’

Dat kreeg hij drie keer uit z’n

strot. Bij de derde had hij beet. Hij

legde neer en zei: ‘Zo, weer een

vrouwtje panklaar.’ Hij gebruikte

altijd clichés,maar het waren

goede clichés.’

Hoehadeotegendeze
tijdaangekeken? ‘Daar had hij
van genoten. Met de terreurdrei-

ging van IS had hij als columnist

wel raad geweten. Destijds dacht

ik vaak: nu overdrijf je. Maar hij

had een behoorlijk vooruitziende

blik. En Nederland is niet veran-

derd; de naïviteit overheerst nog

steeds. Theodor Holman en ik

merkten het bij hetmaken van

onze clm 2/11 - Het spel van de

wolf over demogelijke toedracht

van demoord. Zo vaak hoorden

we: ‘Dat is toch niet zo?’Watmij

altijd dwars heeft gezeten, is het

verdwijnen van de taps van het

Laakkwartier (door de AIVD afge-

luisterde telefoongesprekken van

deHofstadgroep, red.), dat heb-

benwe onderzocht. Een paar

dagen na demoord zei zijnmoe-

der: ‘Wemoeten Theo in leven

houden.’ Dat heb ik altijd inmijn

achterhoofd gehouden, ook bij

deze clm.’

Zijnvraagaan iedereenwas
altijd: ‘Waargaat je leven
over?’Waargingeo’s
levendie laatstewekenover?
‘Hij was een stuk rustiger, al een

tijdje. Dat kwamdoor zijn zoon

Lieuwe, door hemwas hij verant-

woordelijker geworden.Ook in

zijn werkwas hij serieuzer,minder

slordig. Hij was erg gelukkig die

laatste dagen. Hij was verliefd,

dat speeldemee. En eigenlijk

vond hij dat verschrikkelijk.’

2/11 – Het spel van de wolf

wordt 2 november uitgezonden

op NPO 2 om 20.15 uur.

Watzoueovan jouanno
2014hebbengevonden? ‘Ik
heb een kind gekregen, dat had hij

leuk gevonden. ‘Een kind is het

mooiste dat je kunt krijgen’, zei hij

altijd. Hij was dol op zijn zoon

Lieuwe. Theowas een briljante

vader, ook in die zin is hij een

voorbeeld. Als Lieuwe bij hem

was, had hij enkel oog voor hem.

Waren er geen vrouwen enwas er

geen drank. Ging hij allemaal

gekke dingen organiseren, zoals

een clubdag voor Lieuweswater-

poloteam.Met Lieuwe heb ik nu

een clm gemaakt over Theo als

vriend en vader. Theowas privé

heel anders dan in het openbaar;

daarin zette hij zijn slonzige imago

extra aan. Lieuwe is het grootste

slachtoger van demoord, hij mist

zijn vader heel erg. Hij is geen dik,

arrogantmannetje geworden,

zoals hij zelf ooit riep. Hij is nu 23

en ziet ermooi uit, gespierd. Een

jongen die zoekende is. Lieuwe

wordtmisselijk alsmen het over

Theo heeft als strijder van het

vrije woord. Hij ziet Theo puur als

papa, zijn steun en toeverlaat. Hij

is zijn gids in het leven kwijt. Ik

herken veel dingen van Theo in

hem.We gingen samen naar

Duitsland om te clmen en ik pikte

hemmet de auto op: hij kwam

aanlopenmet een plastic tasje

met daarin deodorant die hij op-

spoot voor hij instapte. Vervol-

gens ging hij zittenmet z’n ene

been over zijn andere been en stak

hij eenGauloise-sigaret op. Het

was alsof Theo naastme zat. Hij

zou ongelofelijk trots op zijn zoon

zijn geweest op demanier waarop

hij zich staande heeft weten te

houden en aan zichzelf werkt.’

Welkgevoeloverheerstbij
jou tien jaarnazijndood?
‘Dat zijn dood zo onnodig was. Als

ik door de Linnaeusstraat cets,

denk ik: gadverdamme, hier was

het.Wat heeft het nu opgeleverd?

Ik ben bij het proces geweest, het

was een teleurstelling. Ik hoopte

dat er eenwelbespraakt iemand

zat, die goed doordacht iets had

gedaan.MaarMohammedB. bleek

een brabbelende cguur die totaal

niet serieuswas te nemen. Ik ben

benieuwd hoeAyaan erin staat. Ze

heeft nu zelf een kind.Wat vindt

zij? Ze is onbenaderbaar. Zij komt

er heelmakkelijk van af, vind ik.’

Een prettig gesprek met Lieuwe

van Gogh wordt op 2 november om

22.30 uur uitgezonden op RTL 4.


	038_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf
	039_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf
	040_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf
	041_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf
	042_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf
	043_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf
	044_NLV2QU_20141101_VKM01_00_lo.pdf

