
n volguns Peter Heerschop

ln zijn puberteit had hij het zwaar, maar daarna kwam zijn tijd.
Nu durft cabaretier Peter Heersch op @4) meer op zichzelf te vertrouwen.
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'Dat heet zekerheid, geloof ik. lk moet er nog aan wennen.'

'lk heb een extreme
aan enorme bevest (

{
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detxgden volgens Peter Heerschop

Kracht
'...stopend leven achter de rug'

'Humor was je gezicht redden. Ook letter-
lijk; ik zag er niet uit in mijn puberteit. Ik
was ontzettend onzeker, over ólles. Lange

staande te houden. Ik kon bijvoorbeeld goed
leren, maar toch durfde ik bijna niet aan een
tentamen te beginnen als ik niet zeker wist
dat ik ook àlle stofbeheerste. En vervolgens
werd ik weer bang dat ik als stuudje mijn
wienden zou kwijtraken. Dus ik moest ont-
zettend slingeren tussen thuis hard leren en
op school nonchalant doen. Dat was ver-
schrikkelijk vermoeiend. Slopend. Ik heb
een slopend leven achter de rug, hoor.
'Erbij horen is op die leeftijd nu eenmaal erg
belangrijk. En als je nier de looks of de kle-
ding hebt, dan kun je grappen maken waar
mensen niet omheen kunnen. Met humor
kun je sterkere of mooiere mensen tot niets,
of nee, tot gelijke maken. Ontdekte ik. Ik
merkte dat ik iets kon waarmee ik mensen
met hun bek vol tanden deed staan, waarna
ik nog werd meegevraagd ook. Humor is
dan ook het beste bezweringsmiddel dat
bestaat. Het werkt ontwapenend en ont-
spannend in moeilijke situaties. 'Lol'klinkt
heel oppervlakkig, maar is een serieuze
zaak. Het belang ervan wordt onderschat;
het brengt mensen samen.

Ge§cof
',..enorme behoeÍte aan bevestiging,

Tegenwoordig ben ik zekerder, maar ik ben
er nog steeds niet helemaal. Want als er
vandaag iets goed gaat, kan ik morgen al-
weer denken: ja, en nu? Nu moet er weer
iets komen. Jezusmina, wat nu? Ik heb een
extreme behoefte aan enorÍne bevestiging.
En als ik die niet krijg, dan ben ik niet te be-
roerd om mensen uit te leggen dat het hele-
maal niet zo moeilijk is om een paar keer per
dag te zeggen dat het heel leuk is wat ik doe.
En dat er enorm van me wordt gehouden.
Wie dat doet, krijgt er ook een hoop rerug.
Namelijk hetzelfde. Je krijgt wat je geeft.,
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'Dan dacht ik nu
gaan we zoenen.
Maar nee,

:::Jtr lï',""'í:íill"'ï,i;à- :ï"'iï:,ï ging ze met een
ander mee'

L§efde
'mijn grote f rustratie..,'

'Uiterlijk is zeker een groot punt geweest. Ik
moest het er helemaal niet van hebben. Het
was natuurlijk niet zo dat ik zomaar ergens
kon gaan staan en dat, puur op schoonheid,
de meisjes kirrend naar me toe kwamen.
Daar moest ik echt veel voor praten. En het
was wél belangrijk om een wiendin te heb-
ben; op klassenavonden benje anders toch
niks. Ik vond dat zó ingewikkeld! Ik kreeg
dan wel te horen dat ik lief was, maar als
een meisje dít tegen je zegr...
Ja, want nu komt de grote frustratie. De
allergrootste tot mijn 25e, dus ga er maar
eens goed voor zitten. Ik heb wel eens gehad
dat ik gek was op een meisje en heel lang en
goed met haar kon praten. Dat ik samen met
haar op pad ging en het erg leuk met haar
had. Dan denk je op een bepaald moment:
en nu gaan we zoenen. Maar nee! Want dan
kwam er een anderejongen aan, waarop ze
zei: 'Ik ga met Robin mee, hoor.' En als je
daar dan verbaasd over was, dan kreegje te
horen: |Ia, maar het was toch heel leuk zo?'
Waarna altijd de legendarische zin volgde:
'Ik vind je wel heel lief, maar ik ben niet gek
op je.'Voel je die pijn? Zo zijtwouwen. Tot
een bepaalde leeftijd gaan ook zij voor de
lekkerste.
Maar daarna kwam mijn tijd! Nu heb ík een
relatie met het lekkerste wijf en tegelijker-
tijd de meest fantastische moeder en de ge-
weldigste vrouw. Want de wet van de rem-
mende voorsprong is in werking getreden.
Vrouwen willen later namelijk juist een lie-
ve man, en dus blijven al die mooie mannefl

met hun prachtkoppen uitgeblust en alleen
op de bank achter. AI komt wat ik nu zeg rra-
tuurlijkvoort uit eigen frustratie. Het schijnt
ook niet makkeldk te zijn om er heerlijk uit
te zien, dan verslijt iedereen je voor dom.
Dat heeft Viggo ook wel eens tegen me
gezegd, waarop ik aanvankelijk dacht: je
moet niet zeuren. Maar nu snap ik we1 dat
het totaal niet leuk is als mensen continu
verwachten dat er niks zinnigs uit je komt.
Mijn wiendschap met Viggo is krachtig, ook
die met Joep trouwens. Mensen gaan ervan
uit dat we altijd maar 1ol hebben, maar we
kunnen vooral ook goed met elkaar praten.
We laten heel goed voelen dat we uiteinde-
lijk niet zonder elkaar kunnen. Daar hecht ik
pas echt veel waarde aan. Ik ben trouw. De
relaties die ik met mijn dierbaren heb, er-
vaar ik als heel bijzonder, en ikwil dat zij dat
ook doen. Daar doe ik mijn best voor.'

l-loop
'kut, ik heb m'n dromen
waargemaakt...'

'Van nature ben ik een piekeraar. Ik ben ook
heel buiig, en daar kan ik mensen behoorlijk
in meeslepen. Dat is naruurlijk heel positief
wanneer ik wolijk ben, dan kan ik mensen
echt helemaal opzwepen. Maar als ik me
slecht voel, verwacht ik dat mensen ook
daarin meegaan. Dan heb ik niks aan: Je
moet k{ken naar war je allemaal wél hebt.,
Dat wil ik dan niet horen. Toch kan ik tijdens
de ergste ruzies en de grootste put-momen-
ten altijd wel weer ergens om lachen. Ik kan
zo heerlijk zwelgen in mijn verdriet, zo
enoÍn met mezelf te doen hebben, genieten
van mijn eigen gepieker. Moet je voor de
grap eens proberen: boven jezelf uitstijgen
wanneer je je behoorlijk kut voelt. Wat een
treurigheid, denk je dan, war verschriklrelijk
grappig eigenlijk.
Ik vind mezelf dan ook een echte optimist,
terwijl de mensen die dicht bij me staan
datzelfde optimisme nog wel eens willen
verwaren met pessimisme. Als mijn dochter
Luca bijvoorbeeld koortsig is en ik zeg:
misschien moet ze morgen maar een dagje
thuisblijven, dan zegt Linda dat ik niet >



alles altijd goed komt. En dat is een besef
datje bekruipt,zeglZo stelde ikmezelf ooit
ten doel dat ik een keer in Carré wilde staan
en dat het dan vol moest zitten, en ik wilde
een keer iets doen met tv en radio en in een
tddschrift staan. Op een dag realiseerde ik
me dat ik al die dromen had waargemaakt.
Terwijl ik daarvoor nog dacht: dat zou zó
mooi zijn, of zelfs: dan zal ik zó gelukkig
zijn, bleek er daarna gevoelsmatig niks te
zijn veranderd. Eerst is dat een schok. Mooi
kut, denk je dan, héb ik het allemaal, word
ik er niet anders van!'Meteen daarna weet
je dat het goed is zoals het is, omdat je
ondertussen wel vertrouwen hebt gekregen.
Vertrouwen dat je het kunt en vertrouwen
dat het niet zomaar meer weggaat allemaal,
omdat er ook steeds weer nieuwe projecten
en ideeën komen. Dat heet zekerheid, geloof
ik, hè? Ja, ik moet er nog een beetje aan
wennen, hoor.'

Matigheid
'...workaholic die btijÍt Lachen'

'Wat ik doe past bU mU, omdat 'het zo leuk
mogelijk hebben' mijn streven is in het
leven. Maar dat zorgt soms ookvoor onrust.
Oké, vaak. Maar ik wil nog niet anders. Ik
roep wel altijd dat ik behoefte heb aan rust,
maar zodra mijn billen het bankje ook maar
róken, denk ik al: wat zullen we eens doen?
En daar word ik dan ook wel weer gek van.
Ja, het is wat... Ook voor mijn vrouw. Ik
word vaak gewaarschuwd: 'Je doet te veel.
Je bent veel te druk. Als je zo doorgaat, kun
je straks niks meer.' Maar het voelt nooit zo.
Dus mócht ik ooit burned ouf raken, zal ik
het in ieder geval zelfniet zien aankomen,
dat is dan wel weer mooi meegenomen.
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Ook in dit geval geloof ik in de kracht van
humor. Zelfs in tijden van heel grote drukte,
kan ik blijven lachen. Als ik dàt niet meer
kan, dan moet ik me wel zorgen maken.
Maar goed, ik zit dit nu allemaal wel mooi te
zeggen, maar ik voel soms wel degelijk de
effecten van het workaholic-zijn. Aan het
eind van een theaterseizoen vind lk m'n
werk minder leuk en duurt het ook langer
voordat ik iets leuks verzin. En op vakantie
blijft m'n lichaam lang in die 'hoge staat van
paraatheid' hangen. Dat kan niet helemaal
goed zijn, maar van minder doen zou ik niet
gelukkig worden. Mijn morto is toch een
beetje: vol erin!'

Rechtvaardigheid
'dit ktopt, dit wit ik teren'

'Iets waar ik heel lang over heb zitten
nadenken, is een opmerking die Bram Ver-
meulen maakte. Bram deed vaak onze regie
en was eigenlijk best een inspirator voor me,
vooral vanwege zijn verpletterende enthou-
siasme. Maar hij had dus een les voor me. Ik
mag graag roddelen, zo van'wat is dat een
ontzettende eikel', en'wat is dat ontzettend
slecht gemaakt'. Op zulke momenten zei
Bram: 'Het is niet aan jou om te oordelen.
Het is aan niemand om te oordelen.' Ik zeg
het nu in twee zinnen, maar dat was de
conclusie van een hele dag orakelen. Bram
kon ontzettend goed orakelen, en terwijl hij
dat deed, dacht ik: dit klopt, dit is wat ikwil
leren.
Het maakt het leven ook veel makkelijker
wanneer je niet steeds dingen wilt vergelij-
ken en denkt in termen van 'beter' en 'slech-

ter'. Dan kom je veel helderder bij wat je
echt wilt en leg je dingen ook niet bij een
ander neer.

Wijsheid
...respect bewaren'

Je moet de ergernis bij jezelf leggen; jezelf
zien als verantwoordelijke. Als je daarvan
overtuigd bent, gajeje ook niet meer bezig-
houden met anderen veranderen. Dat heeft
namelijk absoluut geen zin. Het gaat om
respect bewaren, en dan doel ik op de oor-
spronkelijke betekenis. Het is zo'n mode-
woord geworden, agressief gemaakt. 'Ik eis
respect', Íij hebt geen respect voor mij, weet
je'. Als we de vervuiling uit dat woord weten
te halen, hebben we iets groots gedaan.
Wat ik ook wijsheid vind, is her vermogen
om mensen te kunnen wijzen op wat ze voor
anderen betekenen. Dat is heel groot, omdat
mensen dat zelf soms niet kunnen zien. Ik
kan mensen zich goed laten voelen, hebben
anderen me verteld. Dat vind ik ook heel
belangrijk: het goed hebben met elkaar.
Maar nu is het weer tijd voor drie heel sme-
rige opmerkingen, hoor, we moeten even
terugkeren naar planeet aarde.'

Welke deugd houdt Peter op het
moment het meest bezig? 'Wijsheid. Nu
Kopspijkers is afgeiopen, moeten we met de
makers besluiten wat we gaan doen. Ik wens
mezelf daar veel wijsheid in roe.'

Welke deugt nomineert Peter als
achtste?'Interesse! Oprechte inleving.
Openheid naar anderen. Werkelijk iemand
of iets willen leren kennen. Mensen laten
zich vaak maar beperkt informeren, over
alles, en daar erger ik me dood aan.' «

Ren*te ffi*nrsst*in
Karlna Srha*pman
Ssed*(e Li*kefis
§dartin ffirifl

> Peter Ë{eer*chop
&rXan W.d*rv**n

deugden valgens Peter F{eerschop
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