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Les 1

Je hoeft niet
iedereen aardig 
te vinden
“M

ijn ouders hadden een eigen groente -
w

inkel annex superm
arkt en zo w

as ik altijd
‘die ene van Ros’: ik m

oest van m
ijn ouders

tegen iedereen aardig zijn en overal ja en
am

en op zeggen. Ik w
ilde best kattekw

aad
uithalen, m

aar dan had ik een grote dikke
m

uts op m
oeten zetten om

 niet herkend te
w

orden. D
aarom

 leer ik m
ijn kinderen nu

heel bew
ust: je hoeft niet iedereen aardig te

vinden. Je m
ag m

ensen ook onaardig vin-
den, m

aar behandel ze w
el beleefd.”

Les 2

Laat je niet 
van je pad af
brengen
“Ik w

ist al vroeg dat ik toneel w
ilde gaan

spelen en ik w
ist ook dat m

ijn ouders dat
m

aar niets zouden vinden: daarom
 heb ik

stiekem
 auditie gedaan voor de toneel-

school.◃

‘Hum
or 

is m
ijn

levenselixer’

Actrice M
argôt Ros (52)

staat m
om

enteel m
et

W
aardenberg &

 D
e Jong

en ‘Toren C’-collega
M

aike M
eijer in het

theater. D
e voorstelling

zit vol absurdistische
kantoorhum

or. ‘O
ok 

in m
oeilijke tijden zie

ik graag de hum
or van

dingen in.’



M
ijn m

oeder had liever gehad dat ik dok-
tersassistente w

as gew
orden en ik denk dat

ze zich lang zorgen heeft gem
aakt of ik m

e
financieel w

el zou redden. Pas toen de bui-
tenw

ereld zei dat het goed w
as – ik haalde

m
ijn diplom

a en kw
am

 op tv – w
as er een

soort rust en nu is ze zo trots als een pauw
. 

Ik ben ervan overtuigd dat als je w
eet w

at
je w

ilt, je dat kunt bereiken – ook al is de
w

eg die je bew
andelt m

oeilijk. En blíjf op die
w

eg. D
raai niet halverw

ege om
. Toen M

aike
en ik m

et de tv-serie ‘Toren C’ begonnen,
zeiden veel m

ensen: ‘N
ee, dat is niet grap-

pig. Je m
oet het zó doen.’ M

aar w
ij voelden:

nee, dat bestaat al. W
ij w

illen juist iets an-
ders. O

ok het m
aken van de voorstelling

m
et W

aardenberg &
 D

e Jong ging niet
 vanzelf: het zijn kerels m

et grote persoon-
lijkheden. En dus m

oest ik zeggen: ‘Jongens,
ik heb óók een w

eg. K
unnen w

e er een vier-
baansw

eg van m
aken en op die m

anier naar
hetzelfde punt lopen?’

Ik sta heel positief in het leven en dat
draag ik graag uit. Zet m

e in een grot en 
ik m

aak het daar binnen een dag fijn en
 gezellig. M

aar ik realiseer m
e ook steeds

m
eer dat het m

akkelijk praten is als je zo in
elkaar zit. Ik heb echt m

oeten leren dat niet
iedereen zo is.” 

Les 3

H
um

or laat je
overleven
“O

ok in m
oeilijke tijden zie ik graag de hu-

m
or van dingen in en daar heb ik m

e lang
een beetje voor geschaam

d – alsof ik m
oei -

lijke dingen w
ilde w

eglachen. M
aar nu w

eet
ik dat het een vorm

 is van het leven w
aarde-

ren: ik kan de scherpe kanten van het leven
beter toelaten als ik er ook m

et hum
or naar

kijk. D
oor hum

or overleef ik, krijg ik kracht
en energie: het is een levenselixer. 

In de laatste levensfase van m
ijn vader –

hij is onlangs overleden – besefte ik dat ik
dat van hem

 heb geërfd. D
an zaten w

e bij-
voorbeeld in een situatie w

aarin w
e allem

aal
dachten: w

at is het toch erg, m
ag dit ophou-

den, en m
eteen daarna zei m

ijn vader dan
w

eer iets enorm
 geestigs. D

at kan dus naast
elkaar bestaan. Zo w

as m
ijn vader erg

preuts: w
e m

ochten hem
 nooit bloot zien,

en als-ie vroeger ging douchen, zaten er ze-
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M
argôt Ros

M
argôt Ros (Eindhoven, 1965)

is actrice, com
edyschrijfster en

regisseuse. Ze volgde de
kleinkunstacadem

ie en sam
en

m
et M

aike M
eijer bedacht en

schreef ze de absurdistisch
kom

ische tv-serie ‘Toren C’ die
sinds 2008 w

ordt uitgezonden.
Toren C draait om

 een
kantoorgebouw

 en de m
ensen

die daar w
erken en daarin

spelen Ros en M
eijer zo’n

veertig verschillende typetjes.
Sam

en m
et het duo

W
aardenberg & D

e Jong
m

aakten ze een
jubileum

voorstelling voor het
Rotterdam

se Luxortheater die
nog tot 4 februari te zien is in
het D

eLaM
ar Theater in

A
m

sterdam
. 

ker zes sloten op de deur. Tot op het laatst is
dat een onderw

erp van hum
or gew

eest: ‘Ja,
ja’, zei hij dan, ‘straks, als ik afgelegd ben,
dan kun je eens kijken hoe-ie eruitziet.’ Ja
pa, ik heb ’m

 gezien, zag er prim
a uit. M

ijn
vader m

oest zich aan het einde overgeven
aan de zorg van anderen en hum

or w
as zijn

m
anier om

 zijn w
aardigheid te behouden.”

Les 4

Leerm
om

enten
kom

en
onverw

acht
“Ik w

ist dat m
ijn vader doodging en ik heb

veel nagedacht of er nog dingen w
aren die ik

m
et hem

 m
oest bespreken. D

ie w
aren er

niet. Som
s probeerde ik hem

 w
el te laten

praten over het leven en de dood – daar w
as

hij helem
aal geen type voor – en dan zei hij:

‘Ik w
il w

el zeggen dat ik van jullie hou, m
aar

da ken ik nie.’ ‘N
ou’, zei ik dan, ‘had er een

paar w
oorden afgehaald en je w

as er ge-
w

eest.’ 
H

et laatste stuk van zijn leven w
erd hij

w
el fysieker: dan hield-ie je net w

at langer
vast. H

ij heeft het ons gegund om
 heel rus-

tig en w
aardig te sterven door niet in totale

paniek te raken of te denken: had ik dit nog
m

aar gedaan. H
ij kon m

et heel w
einig tevre-

den zijn en binnen die beperking een groot
feest bouw

en. Sam
en voetbal kijken en babi

pangang eten of kijken naar de vogels voor
zijn raam

 – w
aar w

ij in totaal denk ik zo’n
zestien kilo vogelvoer voor hebben uitge-
strooid. Pas toen hij dood w

as, realiseerde ik

m
e dat hij m

e in dat laatste stuk heeft
 geleerd hoe je afscheid neem

t als je niet zo’n
prater bent.” 

Les 5

Laat je door je
vrienden opvangen
als je valt 
“Na m

ijn scheiding, vijf jaar geleden, voelde
het alsof ik in een zw

art verkoold huis
w

oonde. Ik heb vaak gedacht: hoe ga ik m
e

ooit w
eer goed voelen als alles je naar bene-

den zuigt? N
u w

eet ik: als je valt, heb je
vrienden nodig om

 je op te vangen. Zo
 sim

pel is het. Zij zijn m
ijn baken. Laat hen

zeggen dat het goed kom
t, ook als je denkt

dat het niet zo is. Als dat vaak tegen je
 gezegd w

ordt, ga je het vanzelf geloven. In
Toren C speel ik Els, een vrouw

 die altijd
zegt: ‘H

et kom
t goed’. D

at zij in de serie zit,
is om

dat ik haar de hele dag om
 m

e heen w
il

hebben – iedereen op de set trouw
ens, w

ant
w

e w
orden allem

aal vrolijk van haar. Som
s

pak ik de w
alkietalkie van de opnam

eleider
en roep ik als Els: ‘G

oedem
orgen allem

aal!
Ik ben er w

eer!’ D
an hebben w

e altijd een
 fijne draaidag. 

In de periode van m
ijn scheiding lukte het

om
 de dag door te kom

en door m
ezelf

 bew
ust voor de gek te houden. ‘K

om
 op’, zei

ik dan, ‘je gaat iets leuks aantrekken’, terw
ijl

ik daar natuurlijk helem
aal geen zin in had.

‘Je gaat gezellig afspreken m
et die en die’,

en daar had ik ook geen zin in. ‘Je gaat fijn
naar je w

erk’, terw
ijl ik liever de hele dag on-

der de dekens lag. M
aar tegen jezelf praten

w
erkt. Tegen m

ensen op straat ook, trou-
w

ens. Zeker in Am
sterdam

, w
ant Am

ster-
dam

m
ers zijn lekker gevat: ‘H

oe gaat het
vrouw

tje?’ ‘N
ou, ik heb een pleurisdag’ ‘O

h
ja, som

s zit het tegen…’ en dan krijg je een
heel verhaal – som

s zijn dat pareltjes. Je
bent nooit echt alleen: de stoep, de straat en
de stad zijn gevuld m

et m
ensen die allem

aal
dit soort gedachtes hebben.” 

Les 6

Liefde kan een
ander gezicht
hebben
“H

et voordeel van een scheiding – echt het
enige voordeel, w

ant ik ben een totale
 tegenstander van scheiden, m

aar helaas is
het som

s beter om
 uit elkaar te gaan – is dat

het je dw
ingt om

 opnieuw
 naar jezelf en je

leven te kijken. Als alles lekker gaat, is het
veel m

oeilijker om
 stil te staan bij w

aar een
strik om

heen m
ag en bij w

at in de vuilnis-
bak kan. Ik heb best veel in de vuilnisbak
 gegooid. D

at ik altíjd positief w
ilde zijn,

 bijvoorbeeld, w
ant dat kan ook tegen je

 w
erken. 
Toen het slecht ging m

et m
ijn huw

elijk,
stam

pte ik veel te lang door op de verkeerde
w

eg, om
dat ik het m

oeilijk vond om
 toe te

geven dat het slecht ging. 
Na de scheiding zeiden m

ijn vrienden: ‘Jij
gaat geen verzuurde bes w

orden, M
argôt.

W
e w

eten dat je het alleen kunt, m
aar dat ga

je niet doen, hoor. D
esnoods zoeken w

e
 sam

en een m
an op internet.’ D

at bleek niet
nodig: doordat ik m

ijn eigen troep had op -
geruim

d, w
as er w

eer ruim
te voor een nieu-

w
e liefde in m

ijn leven. D
ie liefde heeft een

ander gezicht dan ik gew
end w

as: het is een
liefde die vanzelf gaat. 

Ik heb altijd geleerd dat je voor alles kei-
hard m

oet w
erken in het leven, en ik dacht

dat dat ook gold voor de liefde. M
aar deze

liefde is vanzelfsprekend en daarm
ee heel

krachtig.” 

Les 7

K
oester je

successen
“Enige tijd geleden w

aren M
aike en ik in

 Parijs om
 de Franse set van Toren C te

 bezoeken. D
e actrices bleken totale fans te

zijn en stelden ons aan iedereen voor: kijk,
dit zijn de creatieven uit Nederland. En dan
liepen w

ij daar tussen die Françaises m
et

onze rode D
irk van den Broek-tassen en

lunchten w
e ineens zoals alleen de Fransen

dat kunnen. ‘W
il je kreeft?’ ‘N

ee, doe m
e

toch m
aar de canard.’ D

an kijken w
e elkaar

aan en denken w
e: zie ons nou toch zitten

tussen die m
esdam

oisellesen m
essieurs. 

O
f de keer dat w

e in Zuid-K
orea een Seoul

D
ram

a 
Aw

ard 
w

onnen 
en 

er 
allem

aal
 buitenlandse producenten naar ons toe -
kw

am
en: ‘You m

ake crazy tv!’Eigenlijk is het
enige w

at w
e doen, luisteren naar onze

inner lijke pret-stem
. ◃

}Laat je vrienden
zeggen dat het 
goed kom

t, ook 
als je denkt dat 
het niet zo is
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O
h, ik w

eet het allem
aal zo

goed: rust,
aandacht, overzicht. En dan raak ik m

ijn
telefoon kw

ijt op de avond dat ik een
prijs w

in. H
ij m

oet in het restaurant
 liggen w

aar w
e na de uitreiking gingen

eten. Ik bel, ze kunnen hem
 niet vinden.

Ik open m
ijn laptop, de ‘Zoek m

ijn
iPhone’-app. D

e kaart van Am
sterdam

verschijnt en dan een groen pulserend
puntje, als een klein kloppend hart, niet
in het restaurant m

aar ergens in W
est. 

G
estolen dus! 

Inzoom
en, nog verder inzoom

en.
Bizar, vlakbij het huis van m

ijn schoon-
broertje. H

em
 w

akker bellen? Nee. Ik
kan hem

 niet zom
aar op een iPhone-dief

af sturen, bovendien staat het exacte
adres er niet bij, ik kom

 niet verder dan
het huizenblok. O

nrust. Als er felicitaties
binnenkom

en, kan ik die niet beant-
w

oorden, ‘D
e W

ereld D
raait D

oor’ had al
gebeld, dit is het slechtste m

om
ent om

onbereikbaar te zijn.

In de ochtend een poging tot m
indful-

ness. Een facebookbericht w
aarin ik m

e-
zelf tevreden en onbereikbaar verklaar.
Tegenstrijdig ja, op Facebook onbereik-
baar zijn. D

an belt m
ijn uitgever naar

m
ijn vriend. O

f ik in de buurt ben.
D

W
D

D
 heeft w

eer gebeld, ik m
oet be-

reikbaar zijn, m
aar m

ijn vriend m
oet 

zo w
erken. 

H
eeft iem

and per direct een oude 
telefoon beschikbaar? M

ijn zus. 

H
alf uur fietsen. O

ngeduldig opladen.
Tw

intig m
inuten w

achten in de tele-
foonw

inkel. Eindelijk aan de beurt: een
nieuw

e kaart, alles instellen, w
achtw

oor-
den kw

ijt, opnieuw
 aanvragen, w

achten,
typen, w

achten, uploaden, m
et de w

in-
keltelefoon naar huis bellen. D

W
D

D
heeft w

eer gebeld. Een kalm
e stem

 die
zegt: ze bellen zo vaak, het doet er niet
toe, het gaat om

 je adem
, om

 hier en nu
tevreden zijn m

et die fijne prijs en het
leven dat aan verw

achtingen voldoet.
Een bulderstem

 die schreeuw
t dat dit

goed is voor het boek, voor de verkoop,
de bekendheid, dat een paar m

inuten aan
die stom

m
e tafel precies het verschil 

kan m
aken tussen – geen idee w

at, m
aar

belangrijke dingen.

Verbinding zoeken
m

et de iCloud,
trage w

ifi, vriend belt of ik eindelijk naar
huis kom

 om
 hem

 af te lossen, uploaden
afbreken, naar huis racen, w

ifi en op-
nieuw

 beginnen , eindelijk, eindelijk de
verlossende appel, aangesloten. Felicita-
ties strom

en binnen. 
Een onbekend num

m
er. D

W
D

D
? Nee,

het restaurant. M
ijn telefoon is gevon-

den. 
D

e realisatie dat ‘Zoek m
ijn iPhone’

stond ingesteld op m
ijn vorige m

obiel.
D

ie ik aan m
ijn schoonbroertje in W

est
gaf. 

W
eer een onbekend num

m
er op het

scherm
. D

W
D

D
. O

m
 af te zeggen.

Telefoonhysterie

M
arjolijn van H

eem
stratussen baby en barricade

‘D
e W

ereld D
raait D

oor’ 
had al gebeld, dit is echt 
het allerslechtste
m

om
ent 

om
 onbereikbaar te zijn

M
arjolijn van H

eem
stra is theaterm

aker en schrijver. 
Reacties naar info@

m
arjolijnvanheem

stra.nl

O
p hetzelfde m

om
ent speelt er in m

ijn
hoofd ook altijd een film

 van achter naar vo-
ren. D

an zie ik ons w
eer staan aan het begin

van Toren C, m
et tape op onze bovenlippen

bij w
ijze van snor: zo hebben w

e ooit het
 typetje van de portiers bedacht. D

ie film
draai ik om

 niet te vergeten w
elke w

eg w
e

hebben m
oeten afleggen om

 hier te kom
en.

Een w
eg m

et w
eerstand.” 

Les 8

O
pvoeden 

draait om
vertrouw

en 
en liefde 
“H

et krijgen van kinderen heeft ervoor
 gezorgd dat m

ijn leven w
at w

erd afgerem
d

en daar ben ik ze erg dankbaar voor. K
euzes

m
aken, in w

erk bijvoorbeeld, vind ik nu
m

akkelijker: ik m
oet w

el heel erg overtuigd
zijn dat ik iets graag w

il, w
ant alles w

at ik
doe, gaat af van de tijd m

et m
ijn kinderen.

Ik houd van rust, reinheid en regelm
aat: net

als m
ijn kinderen houd ik van vaste rituelen.

D
e afgelopen periode heb ik enorm

 hard
 gew

erkt, en al w
as ik er altijd voor ze, ik w

as
verm

oeider. En dan w
as ons ritueel dat w

e –
bij w

ijze van uitzondering – elke m
aandag-

avond voor de tv m
ochten, H

endrik G
roen

kijken. Vertrouw
en geven, en liefde natuur-

lijk, is denk ik een van de belangrijkste din-
gen bij het opvoeden van m

ijn kinderen. 
M

ijn zoon ontw
ikkelt zich langzam

er dan
andere kinderen en daarbij w

as, en is, steeds
dat vertrouw

en geven nog belangrijker. Ik
heb het er elke dag in m

oeten stoppen: ‘Je
kunt het w

el, je kúnt lopen, kom
 m

aar, zet
die stap m

aar’. W
aar het bij andere kinderen

vanzelf gaat, heeft hij alles bew
ust m

oeten
leren en dat kost m

eer energie en er is m
eer

vertrouw
en voor nodig. 

Ik ben dan w
el een m

oeder die doorduw
t

tot het randje: ook als hij het eng vond,
m

oest-ie van m
ij doorgaan. M

aar ik stond
w

el altijd naast hem
 en als hij iets dan toch

probeerde, w
as ik zo ongelofelijk trots. Zo

ziet het er dus uit als je iets heel m
oeilijk

vindt en het desondanks toch doet, dacht ik
dan. D

aar leer ik ook w
eer van.”  "


