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LEV
EN

SLESSEN
Patrick Nederkoorn

‘Ik probeer
steeds m

inder
een rol te spelen’

H
et verkiezingscircus draait op volle toeren en de voorstelling

w
aarm

ee cabaretier Patrick N
ederkoorn (35) door het land toert, is

daarom
 heerlijk actueel. In ‘Ik betreur de ophef’ blikt hij terug op

zijn som
s pijnlijke periode als piepjong raadslid in Am

ersfoort. 
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‘Bij m
ijn

allereerste
voorstelling liet
ik expres de
onelegantste
dia’s van m

ijn
ouders zien’

1
Je bent niet de enige 
en het gaat voorbij

“M
ijn broers zijn acht en elf jaar ouder, ik ben

een nakom
ertje. D

e theorie over nakom
ertjes

is geloof ik dat je, om
dat je in een w

ereld te-
rechtkom

t die al bestaat, een beetje m
oet

schreeuw
en om

 je positie te verw
erven. En

schreeuw
en deed ik: thuis aan tafel had ik het

hoogste w
oord, en ik liep vaak verkleed door de

buurt m
et pakjes aan en hoedjes op. Tijdens

culturele avonden van de m
iddelbare school

w
as ik degene die op het podium

 stond en ik
w

ilde in de klas graag de grappigste zijn – ik
deed erg m

ijn best om
 opgem

erkt te w
orden. 

Tegelijkertijd w
as ik ook heel gesloten en

echte vriendschappen ontstonden pas later, na
de m

iddelbare school, om
dat ik toen besefte

dat ik bepaalde m
ensen in m

ijn leven w
ilde

houden. D
e overgang van school naar studeren

vond ik enorm
 groot, ik verloor m

ijn zekerhe-
den: ik raakte m

ijn geloof kw
ijt en ik had op de

universiteit niet m
eer die heldere positie zoals

op school. M
ijn oud-lerares Nederlands zei in

die voor m
ij som

bere periode: ‘Je zult er nu nog
niet zo veel aan hebben, m

aar onthoud tw
ee

dingen: je bent niet de enige en het gaat voor-
bij’. D

at vond ik zo m
ooi en zo’n erkenning: je

m
ág je rot voelen en je hoeft jezelf de put niet

uit te praten als die donkerte nog niet voorbij
is.”

2
W

ijsheid valt niet sam
en

m
et je opleidingsniveau

“Ik ben een zoon van een verw
arm

ingsm
on-

teur en een ziekenverzorgster. Toen ik op het
vw

o zat, w
as er een m

om
ent w

aarop ik dacht:
nu ben ik m

ijn ouders qua kennis voorbij en
kan ik de dingen die ik leer niet m

eer m
et ze

delen. D
at zorgde voor afstand. Later, op de

theateracadem
ie, m

aakte ik een hautaine voor-
stelling w

aarin ik gênante dia’s liet zien van
onze vroegere vakanties m

et de caravan. Ik

koos expres de onelegantste dia’s uit van m
ijn

ouders, in lelijke kleren en m
et afw

ezige blik-
ken. M

aar het punt is als je net m
et theater be-

gint: je ouders en je fam
ilie zijn de enige

m
ensen die in de zaal zitten. En m

ijn ouders
hadden w

eer vrienden m
eegenom

en, om
dat ze

dachten: goh leuk, een voorstelling van Patrick. 
O

ndanks dat ik bew
ust een voorstelling had

gem
aakt w

aarin ik vrij w
ilde zijn in w

at ik kon
vertellen, w

achtte ik heel zenuw
achtig hun re-

actie af. M
ijn m

oeder belde m
e de volgende dag

op: ‘Luister, je m
ag best een voorstelling over

ons m
aken. Iedereen heeft ouders en dat snap

ik ook w
el, m

aar m
aak dan w

el een góede voor-
stelling’. D

at vond ik van zo veel w
ijsheid en

zelfspot getuigen – ik besefte: zij zijn veel w
ij-

zer dan ik.” 

3
D

e ander heeft ook 
zijn eigen w

aarheid

“M
ijn studie politicologie vond ik m

aar m
atig

interessant. Toen er op Teletekst een adverten-
tie voorbijkw

am
 w

aarin om
 raadsleden voor de

lokale partij Jouw
 Am

ersfoort w
erd gevraagd,

ging het m
e er vooral om

 of ik door zo’n sollici-
tatieprocedure zou kom

en. M
aar naarm

ate ik
langer in de gem

eenteraad zat, vond ik de dyna-
m

iek en het spel van de politiek – hoe je dingen
voor elkaar krijgt – steeds spannender w

orden. 
Zo w

ilde ik bijvoorbeeld dat er een dyslexie-
bus m

et de allerbeste leraren langs scholen zou
gaan rijden, zodat dyslectische kinderen niet
m

eer heen en w
eer hoefden te reizen voor

extra ondersteuning. Ik w
as in de volle overtui-

ging dat dit m
oest gebeuren, en toen m

ensen
in de raadsvergadering het niet m

et m
e eens

w
aren, ontstond er bij m

ij kortsluiting – zoals
je in de Tw

eede K
am

er ook w
el bij Thierry Bau-

det ziet gebeuren – en begon ik te roepen: ‘Jul-
lie interesseren je ook totaal niet voor kinderen
m

et dyslexie.’ W
aarna de hoon die ik over m

e
heen kreeg natuurlijk nog veel groter w

erd. 
Pas tijdens m

ijn m
aster in Tilburg, w

aarbij ik
het christendom

 en de islam
 in Nederland be-

studeerde, leerde ik dat je vol overtuiging van
je eigen w

aarheid kunt zijn, m
aar dat de ander

zijn eigen w
aarheid heeft. En dat de w

aarheid
van een ander ook leuk is, om

dat je zo tot
nieuw

e inzichten kunt kom
en – als je daar

open voor staat, tenm
inste. M

ijn gerefor-
m

eerde om
a lukte dat niet, zij kon m

e niet feli-
citeren m

et m
ijn scriptie om

dat ik m
ezelf in

verzoeking had gebracht door op een katho-
lieke universiteit de islam

 te bestuderen.” 

4
W

ees je bew
ust van 

je eigen dom
inantie

“O
p m

ijn 25ste deed ik vanuit de W
ereldw

inkel
m

ee m
et een uitw

isseling naar K
enia. Ik w

erd
gekoppeld aan de K

eniaan Justus, die een paar
jaar ouder w

as dan ik en al tw
ee kinderen had.

Toch w
as het in onze dynam

iek zo dat ik alles
bepaalde, en dat vond ik volkom

en vanzelf-
sprekend. Sterker nog, ik had hem

 op de voor-
laatste dag geld gegeven en erbij gezegd dat hij
dat geld m

oest gebruiken voor de school van
zijn kinderen. D

e volgende dag stond zijn hele
huis vol m

et zakken rijst. W
at krijgen w

e nou,
zei ik, dat geld w

as toch voor school? Ja, zei hij,
m

aar w
eet jij w

at de shilling volgende w
eek

w
aard is? Nee, dat w

ist ik natuurlijk niet. 
Een paar m

aanden later kw
am

 Justus naar
Nederland en dacht ik: nu ga ik hem

 laten zien
dat het hier de hem

el op aarde is. Na ander-
halve w

eek w
as hij helem

aal overstuur. En ik
dacht: o je, hij w

il hier blijven, hij gaat de illega-
liteit in. M

aar het bleek dat hij naar huis w
ilde

om
dat hij het hier zo eenzaam

 en kil vond. H
et

w
as nooit in m

ij opgekom
en dat hij terug w

ilde
naar de plek die ik als prim

itief had ervaren – ik
had hem

 door m
ijn dom

inantie niet serieus ge-
nom

en en steeds gedacht dat ík de bevoor-
rechte w

as.”
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Patrick N
ederkoorn (1983) is ca-

baretier en theaterm
aker. H

ij stu-
deerde politicologie in
A

m
sterdam

, deed een m
aster

theologie en religiew
etenschap-

pen en ging daarna naar de Ko-
ningstheateracadem

ie in D
en

Bosch. Van 2006 tot 2014 w
as hij

actief als raadslid in de gem
eente

A
m

ersfoort, eerst voor Jouw
A

m
ersfoort en later voor D

66.
M

om
enteel speelt N

ederkoorn
sam

en m
et Jan Beuving de voor-

stelling ‘Leuker kunnen w
e het

niet m
aken’ en vanaf m

ei toert hij
w

eer door het land m
et zijn derde

soloprogram
m

a ‘Ik betreur de
ophef’, een cabaretvoorstelling
over liefde en politiek. O

ok is hij
colum

nist voor de radioprogram
-

m
a’s ‘M

et het oog op m
orgen’ en

‘Spijkers m
et koppen’. 

N
ederkoorn is als uitvoerder van

het lied ‘D
ie geur’ sam

en m
et Jan

Beuving (tekst) en Tom
 D

icke
(m

uziek) genom
ineerd voor de

A
nnie M

.G
. Schm

idt-prijs voor het
beste theaterlied van 2018 – de
w

innaar is 14 april bekend.

5
Een regisseur 
is onm

isbaar

“Bij een cabaretvoorstelling is de regisseur een
soort m

edem
aker. Pieter Bouw

m
an, de regis-

seur van m
ijn laatste voorstelling ‘Ik betreur de

ophef’, een terugblik op m
ijn tijd als raadslid,

zat er vanaf het allereerste begin bij en luis-
terde naar m

ijn teksten, bevroeg m
e op m

ijn
w

aarachtigheid en intentie en dacht m
ee w

aar-
over ik verder zou kunnen schrijven. Pieter
keek heel secuur of hij geloofde w

at ik zei. 
Ik denk dat iedere m

aker zijn eigen valkuil
heeft, en m

ijn valkuil is dat ik m
ezelf som

s bui-
ten schot probeer te houden door erboven te
gaan staan en vanuit een veilige positie dingen
w

il roepen. Toen ik deze voorstelling ging
m

aken, had ik bijvoorbeeld het idee dat ik het
destijds als raadslid best goed gedaan had. Ik
liet Pieter fragm

enten horen over w
at ik in

raadsvergaderingen had gezegd, w
aarop hij zei:

‘M
aar hoor je w

at je zegt? Schaam
 je je niet?’ 

Een pijnlijk voorbeeld is dat er nu toegang
betaald m

oet w
orden voor natuurgebied H

en-
schoterm

eer, en ik daar als raadslid nooit tegen
heb geprotesteerd. Ik w

as het vergeten, m
aar ik

heb zelfs in een raadsvergadering gezegd: ‘Van-
uit D

66 zijn er geen vragen, w
e zijn het erm

ee
eens’. Pas tijdens het m

aken van deze voorstel-
ling ben ik m

e hiervoor gaan scham
en, om

dat
ik m

ezelf – net als de m
eeste politici – altijd

heb gezien als iem
and die het goed bedoelde.

D
esondanks kun je toch in een politiek sys-

teem
 m

eegaan en dingen doen die niet goed
zijn. M

aar blijkbaar onthield ik liever de beste
versie van m

ezelf, en het is goed om
 die versie

overhoop te halen. 
H

oe m
inder ik een rol probeer te spelen, hoe

m
akkelijker ik het vind om

 iets te vertellen – ik
probeer m

ezelf in de voorstelling af te pellen
en niet m

eer die opgepom
pte persoon te zijn.

Inm
iddels vind ik het fijn als ik aandacht krijg

op basis van w
at ik daadw

erkelijk doe, in plaats
van op basis van geschreeuw

.”

6
Neem

 af en 
toe gas terug

“O
ud-politici vind ik eigenlijk een vervelend

slag m
ensen. Ik erger m

e eraan dat w
anneer ze

niet m
eer in het politieke systeem

 zitten, ze
ineens w

eten ‘hoe het zit’. M
aar ik snap ook

hoe het kom
t, w

ant als je nog in dat politieke
systeem

 zit, draait alles om
 jouw

 positie en ben
je heel bang om

 je kw
etsbaar op te stellen.

Bang om
 zelf de bananenschillen neer te leg-

gen w
aarover je kunt uitglijden, terw

ijl ik

ervan overtuigd ben dat dat juist niet gebeurt.
W

ant als je excuses m
aakt – en dus kw

etsbaar
bent – toon je zelfinzicht en sla je de ander
daarm

ee de w
apens uit handen. 

D
oor de m

anier w
aarop w

e de politiek heb-
ben ingericht, is er veel spreektijd m

aar w
einig

stiltetijd – er is in de politiek geen m
ogelijk-

heid om
 te detoxen. Ik denk dat je daardoor als

politicus ook niet in staat bent om
 in grote lij-

nen te denken of aan reflectie toe te kom
en. In

m
ijn voorstelling heb ik het over het D

unning-
K

rugereffect: het zijn vaak de incom
petente

m
ensen die hun eigen kunnen overschatten en

zich bovengem
iddeld com

petent w
anen die de

politiek in gaan. En m
ensen m

et veel zelfin-
zicht zullen juist m

inder snel geneigd zijn poli-
tiek te bedrijven.”

7
Je m

ag er zijn 
zoals je bent

“Een paar jaar geleden kw
am

 m
ijn puberneefje

bij m
e langs en hadden w

e het over blow
en. H

ij
bleek w

iet bij zich te hebben, en onm
iddellijk

voelde ik een sensatie: kijk m
ij eens die leuke,

stoere oom
 zijn die sam

en m
et zijn neefje een

joint gaat roken. Intussen kon ik zo’n joint niet
eens draaien, m

oest ik steeds kuchen en ging
die joint ook nog eens de hele tijd uit. W

e
deden een spelletje w

aardoor het erop neer-
kw

am
 dat ík steeds een hijs m

oest nem
en van

die joint, en ik w
erd zó m

isselijk. 
H

et personage dat ik zelf had gecreëerd – de
stoere oom

 – kon ik niet m
eer volhouden: ik

m
oest overgeven in de badkam

er en dat had
m

ijn neefje natuurlijk ook gehoord. M
ijn

neefje w
as in controlen gealarm

eerd en dat
vond ik ongem

akkelijk: ik w
ilde hem

 m
ijn huis

uit hebben zodat ik m
ijn roes kon uitslapen.

Nadat ik veertien uur later w
akker w

erd, had ik
zeker tw

intig gem
iste oproepen. Van m

ijn be-
zorgde neefje. H

eel lief, m
aar ik voelde m

e zo
sneu. D

e volgende keer dat ik hem
 zag, w

as ik
diep gegeneerd. W

at bleek: hij w
ilde niet m

et
m

ij om
gaan om

dat ik zo’n leuke, stoere oom
probeerde te zijn, m

aar om
dat hij m

ij aardig
vond – daar hoefde ik niets speciaals voor te
doen. D

at ontroerde m
e.”

‘M
ijn valkuil is

dat ik m
ezelf

som
s buiten

schot probeer
te houden’
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