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THE
ROAD
ON

met een theaterbewerking van beatnik-bijbel on the road sluit 
toneelgroep oostpool een drieluik af over jonge mensen die hun plek 
proberen te vinden in deze roerige tijden. beste vrienden matthijs van 
de sande bakhuyzen en reinout scholten van aschat delen niet alleen 
het podium, maar ook de grote levensvragen waar hun personages mee 
worstelen. met winq stapten ze in de auto, op zoek naar antwoorden.
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oe lang Matthijs (28) en Reinout (27) 
elkaar al kennen, weten ze zelf eigenlijk 
niet. “Ik kan me eigenlijk geen leven 
zonder jou herinneren”, beamen ze 
allebei. Hun vaders – regisseur Willem 
van de Sande Bakhuyzen en acteur Gijs 
Scholten van Aschat – waren al tiental-
len jaren vrienden en woonden bij 
elkaar in de buurt. De jongens deelden 
de crèche en de middelbare school. 
Maar echte vrienden werden ze pas 
toen ze samen voor de Toneelacademie 
Maastricht kozen – Matthijs een jaar 
eerder dan Reinout.
Een leek zou het tweetal voor broers 
kunnen aanzien. Beide mannen 
bezitten een hip baardje, hebben al-
lebei bovengemiddeld lang haar en 
hun ogen kijken doorlopend met een 
onderzoekende blik om zich heen. Hun 
lichaamstaal vertoont veel overeen-
komsten (tijdens het nadenken strijken 
de vingers over de bebaarde kin) en ook 
in de antwoorden vullen de twee twinti-
gers elkaar meer dan de helft van de tijd 
naadloos aan.
Wat de acteurs precies bond in Maas-
tricht, is een vraag waar ze lang over 
na moeten denken. “Studeren op de 
toneelschool is een heel intensieve 
periode”, stelt Matthijs uiteindelijk. “Je 

trekt sowieso naar mensen toe die op 
eenzelfde manier in dat hele proces zit-
ten.” Muzieksmaak, speelstijl en humor 
kwamen en komen overeen. “Maar ik 
geloof mensen nooit die gaan staan 
uitleggen waarom ze vrienden met ie-
mand zijn”, voegt Reinout daaraan toe. 
“Sommige dingen kun je niet beschrij-
ven. Mensen die dat wel kunnen zeggen 
met mooie lange volzinnen, geloof ik 
eigenlijk nooit.” 

goochelaars
Ook op de vraag waarom ze eigenlijk 
ooit besloten acteur te willen worden, 
moeten de mannen het antwoord 
schuldig blijven. “Misschien volg je 
je ouders, maar in dat geval had ik 
eigenlijk regisseur moeten worden”, 
analyseert Matthijs. Van huis uit kreeg 
het tweetal veel cultuur mee, zoveel is 
duidelijk. Maar geen van beiden werd 
echt gepusht om ook een leven in het 
theater te ambiëren. Integendeel, vrij-
heid om te kiezen was een groot goed in 
beide families.
Het theatrale zat er wél van jongs af aan 
al in. “Toen ik vijf was, wilde ik gooche-
laar worden”, bekent Reinout. “Ik deed 
toen wat volgens mij veel kinderen 
doen: een stukje of dansje voorberei-
den en dat aan je ouders en familie 
laten zien. Als je gaat vergelijken zijn er 
natuurlijk overeenkomsten tussen goo-
chelaars en acteurs. Je speelt een rol en 
je probeert de aandacht van het publiek 
te pakken.” Ook Matthijs herinnert 
zich vroeger al eens op een soortgelijke 
manier de aandacht te hebben opgeëist 
op een bruiloft. “Ik deed tijdens de 
ceremonie opeens een gekke bril op en 
ging rare bekken trekken. Mijn ouders 
grepen niet in, die lieten mij gewoon 
mijn gang gaan. Ik kan me toch niet 
voorstellen dat iedereen op die bijeen-
komst daar heel blij mee was.”

weegschaal
De twee mannen vinden elkaar in 
Maastricht in elk geval in hun manier 
van kunst maken, een discipline waar 
ze zich – ook volgens regisseurs die 
met ze werkten – allebei doorgaans vol 
overgave in storten. Reinout kampeerde 

voor zijn rol in Nooit meer slapen een 
week lang in de Noorse woestenij, 
Matthijs hongerde zichzelf uit voor de 
rol van stervende kankerpatiënt in De 
ontsnapping (“Ik ben heel bewust in 
die periode niet op de weegschaal gaan 
staan”).
Er is niets fijner dan met een groep 
gelijkgestemde zielen een mooi verhaal 
creëren over het leven en hoe jij daar te-
genaan kijkt, beklemtonen ze meerdere 
malen in het gesprek. “Alles wat je in dit 
vak doet gaat om gevoel”, legt Reinout 
uit. “Emoties is iets dat je in het echte 
leven niet snel laat zien. Dat wordt over 
het algemeen gezien als een teken van 
zwakte.” Voor de camera of op het po-
dium doet een acteur echter niet anders 
dan zichzelf blootgeven. “Het scheelt 
heel veel energie als je niet meer hoeft 
uit te vinden hoe dat voelt bij je tegen-
speler. Met Matthijs, en ook de andere 
tegenspelers van On the Road, kan ik 
gelijk all the way gaan. Dan kom je veel 
sneller tot de kern van de voorstelling.”

geen pionnetje
Bij Toneelgroep Oostpool waren ze deze 
manier van dingen maken al langer 
gewend. Afgelopen zomer hebben ze 
samen in Ecuador een telefilm ook op 
deze wijze gedraaid. “Normaal sta je als 
acteur toch vooral op de set en zeg je je 
teksten”, vat Matthijs samen. “Door vrij 
met de regisseur en de schrijver te kun-
nen improviseren heb je meer invloed 
op het eindproduct.” Reinout knikt: “Ik 
wil niet slechts een van de pionnetjes 
zijn. Dat is niet het doel waarvoor ik dit 
vak heb gekozen.”
Verloopt de samenwerking in theater-
producties doorgaans harmonieus, als 
het gaat om filmrollen zijn de mannen 
met regelmaat elkaars concurrenten. 
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“Ik baalde bijvoorbeeld toen Reinout 
de hoofdrol in De Heineken ontvoering 
kreeg”, bekent Matthijs. “Maar toen ik 
de film zag, begreep ik meteen waarom 
hij en niet ik deze rol had gekregen. Ik 
ben vrij nuchter in dat soort dingen: 
soms is het gewoon niet voorbestemd. 
Bij het castingproces komen veel meer 
onbeïnvloedbare factoren kijken dan 
alleen kwaliteit of uiterlijk.”

spreekbeurt
Het gesprek vindt plaats tijdens een 
autorit door de regio Amsterdam. Bij de 
depots van toneelgroep Orkater, die de 
jongens met hun eigen gezelschap heeft 
geadopteerd, worden een trompet en 
een demper gehaald – attributen voor 
de voorstelling van Oostpool. Maar 
verder hebben we op onze tocht geen 
doel of bestemming, net zo min als de 
personages uit On the Road dat eigenlijk 
hebben.
De soundtrack van de rit is een live-cd 
van Thelonious Monk, een naam die 
tijdens de repetities eerder deze week 
de revue passeerde. Regisseur Marcus 
Azzini vroeg de acteurs als huiswerk een 
spreekbeurt over jazz voor te bereiden. 
“De schrijvers van de beatgeneration in 
de jaren veertig en vijftig raakten enorm 
geïnspireerd door jazz”, vertelt Matthijs 
enthousiast. “Zij wilden in het leven 
staan zoals jazzgrootheden als Charlie 
Parker en hebben dat vertaald naar 
hun romans. Het is een heel associa-
tieve manier van kunst maken: deels 
improviserend proberen je vrijheid te 
vinden.” 

cruciale keuzes
Een belangrijk thema in het stuk is de 
vraag in hoeverre een mens de vrijheid 
heeft om te kiezen in zijn leven. De 
acteurs lopen zelf tegen de dertig, de 
leeftijd waarop veel mensen cruciale 
keuzes gaan maken: ga ik trouwen, krijg 
ik kinderen? Wat wil ik eigenlijk exact in 
mijn leven bereiken? 
Hun ouders zaten vroeger als twintiger 
ook in een repetitielokaal plannen te 
maken en in de kroeg de wereldpro-
blemen te bespreken – tien jaar later 
woonden ze in een rijtjeshuis en gingen 

ze met hun gezinnen op wintersport. 
“Ik praat daar nu heel veel met mijn 
vader over”, merkt Matthijs op. “Hij 
studeerde begin jaren tachtig af, in een 
heel andere wereld dan waarin we nu 
leven. Hij heeft een heel andere opvoe-
ding genoten dan ik, kwam uit een veel 
zakelijker gezin. Waarom heeft hij zijn 
leven ingericht zoals hij gedaan heeft – 
omdat het zo hoorde, of omdat hij het 
zelf zo wilde?”

voorland
Wie jong is, zet zich af tegen burgerlijk-
heid. Dat doen de twee acteurs zelf nu 
ook nog. “Je kijkt door al die raampjes 
naar al die gezinnetjes en vraagt je af: is 
dat ook mijn voorland? En is dat erg? En 
als ik ook achter zo’n raampje eindig, 
heb ik daar dan zelf voor gekozen of doe 
ik het omdat dat is wat de samenleving 
van ons verwacht?” Matthijs denkt dat 
het zinloos is om heel hard te proberen 
níet burgerlijk te worden. “Dat is het-
zelfde als nadenken over de vraag hoe je 
je kunt profileren ten opzichte van an-
dere acteurs van jouw leeftijd. Je moet 
niet uit alle macht proberen om géén 
Maarten Heijmans of Teun Kuilboer te 
worden. Je moet gewoon je eigen pad 
uitstippelen en erop vertrouwen dat het 
goed komt.”
De non-conformistische inborst van 
de antiburgerlijke beatgeneration van 
de jaren vijftig had ook iets geforceerds, 
vinden ze allebei. “De beatniks wilden 
bovenal spontaan leven en niet doen 
wat je moeder, je vader, je religie of de 
president zei”, schetst Reinout. “Maar 
kijk waar dat ons nu heeft gebracht. 
Iedereen is alleen maar bezig met 
zichzelf.”

holbewonersvrouw
Matthijs prijst On the Road als een tijd-
loos, universeel boek. “Als het boek in 
de oertijd was verschenen en ik had het 
toen gelezen, dan had ik ook gedacht: 
kut, dit gaat over mij! Ik leef hier mijn le-
ven met mijn holbewonersvrouw – heb 
ik daar wel bewust voor gekozen? Is dit 
wel de juiste manier om mijn bestaan 
vorm te geven?”
Tegelijkertijd komt het boek opvallend 

“ ik leef hier mijn 
leven met mijn 
holbewoners-
vrouw – heb ik 
daar wel bewust 
voor gekozen?”

muts: xamsterdam
bomberjack: sandro

bomberjack: sandro
pet: the english hatter

rechts
verfbroek: la palette

trui: sandro



on the road

134 |  culture

goed tot zijn recht in crisistijden als 
deze, wanneer bepaalde kernwaarden 
en -begrippen rond het thema vrijheid 
opeens weer ter discussie staan. “Als 
alles goed gaat, hebben mensen geen 
tijd en zin om zich vragen over vrijheid 
van jezelf en anderen te stellen”, merkt 
Reinout. “Nu wordt elk onderwerp weer 
betwist of in twijfel getrokken. Wat is 
racisme? Is het fout om het woord zwart 
te gebruiken, of is het juist fout om dat 
niet te doen? Wat zijn allochtonen, en 
hoe moet je die mensen eigenlijk noe-
men? Is het seksistisch om een vrouw 
op straat na te fluiten of is het juist 
seksistisch om de deur voor haar open 
te houden?”

lievelingskleur
Zo openhartig als de mannen over hun 
werk zijn, zo terughoudend zijn ze als 
het gaat over hun privéleven. “Ik vind 
het zelf ook volstrekt oninteressant om 
te weten wat de lievelingskleur is van 
een acteur, of om te weten met wie ster 
X het nu weer heeft gedaan”, noemt 
Matthijs als voorbeeld. “Hoe meer het 
publiek weet over mij als mens, hoe 
meer moeite het zal kosten om mijn 
rol te zien in plaats van Matthijs.” Op 
Facebook en Twitter zijn ze allebei niet 
te vinden – veel te veel ruis en gedoe.
Zoveel valt er ook niet te vertellen, want 
het tweetal heeft met hun volle agenda’s 
toch al amper tijd voor een privéleven. 
“Soms moet ik mezelf echt verplichten 
om een week vrij te plannen. Maar dan 
kan ik het de hele dag in bed blijven 
liggen net zo eenvoudig conditioneren 
als wanneer ik mij vol overgave op een 
rol stort.” Ook Matthijs moet zichzelf 
dwingen soms projecten af te zeggen 
om zichzelf te beschermen. “Ik heb in 
het verleden nog weleens overdag een 
film gedraaid, terwijl ik ‘s avonds in het 
theater stond”, vertelt hij. “Maar dan 
moet je toch je energie verdelen: zeven-
tig procent hier, dertig procent daar. Dat 
wil ik niet. Ik heb dit vak niet gekozen 
om dingen half te doen.”

happy motherfucker
Wat valt er eigenlijk nog te streven voor 
twintigers die al tot de top van hun 

generatie behoren, die al prijzen in 
de kast hebben staan en al een eigen 
gezelschap runnen? Heilige graal Holly-
wood? Reinout denkt even na. “Maar 
wat zou ik daar dan gaan maken? Kan ik 
daar mooiere dingen doen dan hier nu 
in Nederland? Al is het zeker spannend 
om een keer in een film te staan met 
een flink budget, om te zien wat daar 
eigenlijk de meerwaarde van is.”
Matthijs heeft net zo min heel concrete 
ambities voor de komende jaren. “Ik 
beschouw mezelf als een happy mo-
therfucker”, vat hij samen. “Ik had een 
jaar geleden geen idee dat ik nu hier zou 
staan in mijn leven, en ik heb geen idee 
wat ik over een jaar doe. Zit ik in een 
ander land, in Hollywood zelfs? Ben ik 
werkloos, ben ik getrouwd? En dat vind 
ik heel tof, dat ik dat niet weet. Ik raak 
snel verveeld. Ik zou geen werk kunnen 
doen waarbij je elke dag weet wat je te 
wachten staat.” De acteur probeert uit 
alles in het leven lering te trekken, of 
aan alle gebeurtenissen een positieve 
draai te geven. “Het enige waar ik me 
echt zorgen over maak is de wereld 
zelf. Maar zelfs dat kun je proberen te 
veranderen.”
Ook Reinout prijst zichzelf gelukkig met 
waar hij op dit moment in zijn carrière 
staat. “Met de kansen die Orkater en 
Oostpool ons geven, ben ik heel geluk-
kig. Zoveel plekken waar je lekker kunt 
experimenteren zijn er niet meer in 
Nederland. Niemand durft meer risico’s 
te nemen, alles gaat alleen maar over 
geld en investeren en winst maken.” Hij 
droomt ervan ooit een productiehuis te 
openen waar mensen zoals zij kansen 
krijgen te onderzoeken en te maken. “Ik 
hoop in de toekomst iets te mogen ma-
ken waar heel Nederland van zegt: ‘Wat 
de fok heb ik nou gezien, dat kán toch 
helemaal niet?!’ Iets volstrekt onvoor-
spelbaars, iets dat je uit je comfortzone 
haalt, iets dat de mensen écht wakker 
schudt. Ik denk dat je daar als kunste-
naar uiteindelijk naar moet streven. 
En ik ben zelf altijd heel erg dankbaar 
als een voorstelling of film dat met mij 
doet.” 

on the road is vanaf 3 januari te zien in de neder-
landse theaters. www.toneelgroepoostpool.nl
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