Sef Thissen ontmoet
Theu Boermans
In mijn vorige ‘Sef ontmoet’ sprak Eric Toebosch over zijn jeugdvriend Theu Boermans.

jongen van 18 jaar en schreef er ook

Hierdoor was het voor mij onmogelijk om mijn reis anders voort te zetten. Ik belde en sprak

teksten voor. De wereld lag dus echt

met hem af op de plek waar hij een paar weken geleden de officiële opening verrichtte van de

voor hem open.”

nieuwe middenzaal: Theater De Maaspoort. Deze zaal is vernoemd naar zijn vader, de Venlose
legende wijlen Frans Boermans. Tekst: Sef Thissen | Fotografie: Marcella Spel

Oorlog
Toen de oorlog uitbrak, deed zijn va-

Theu Boermans groeide op in een

der er alles aan om in de buurt van

katholiek gezin van vijf kinderen:

zijn moeder te kunnen zijn. Natuur-

Loek, Marlie, Theu, Frans en Lottie.

lijk charmeerde dit haar en kon de

Dit grote gezin leefde in een te klein

liefde dan ook niet uitblijven. Tegen

huis. Zijn moeder was een dochter

het einde van de oorlog zaten zijn

van Luxembourg, de kapper in Venlo.

ouders ondergedoken in Kronen-

Ze kwam uit een echte onderne-

berg. Moeder was hoogzwanger en

mersfamilie en ondernemen was

vader wilde bij de bevalling zijn.

eigenlijk iets wat ze zelf ook graag

Door complicaties was het niet ver-

wilde. Hij omschrijft zijn moeder

standig om op de boerderij te beval-

als een hele mooie vrouw, die zelfs

len. Uiteindelijk was het een Duitse

af en toe poseerde voor plaatselijke

soldaat die ervoor zorgde dat ze over

fotografen en bekend stond als een

de brug konden. Aan de overkant

erg goede kapster. Zijn vader kwam

stond een verpleger klaar met een

uit een boekhoudersgezin en het

slagersfiets. Moeder voorop en vader

was dus moeilijk om haar voor zich

rende ernaast richting ziekenhuis.

te winnen. Hij spaarde zijn geld om

Daar is hun eerste kindje, Marijke,

zich in de salon te kunnen laten

geboren. Door een epidemie op de

scheren, zodat hij via de spiegel

kinderafdeling is zij overleden. In to-

een glimp van haar op kon vangen.

taal hebben 29 van 32 kinderen daar

Theu: “Hij was een charmante man,

het leven gelaten. “Pap heeft het

speelde al in de Venlose Revue als

hier veel moeilijker mee gehad dan
mam. Toen pap overleden is, hebben

k u n s t & c u lt u u r

we Marijke laten opgraven en bij pap
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Sef: wat ik van hem
leerde: ‘Weten wat je
wilt, is veel belangrijker dan weten wat
je niet wilt’

gelegd.” Pas veel later, toen Theu de
televisieserie De Partizanen draaide,
kwam hij erachter dat de verpleger
op de fiets de Tegelse acteur Dré
van den Heuvel was. De oorlog heeft
veel veranderd in het leven van zijn
vader. De grote dromen die de kunstenaar in spé had, moesten plaats
maken voor de zorg van het gezin.
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Ondanks het feit dat zijn passie op

of de les in het boek. Als iemand een

lutie in ‘ut Stedje van lol & plezeer’

een heel ander vlak lag, ging hij in

verhaal vertelde, had hij meer aan-

beginnen. De binnenstad maakten

het onderwijs. Toch blijft vader voor

dacht voor hoe iemand vertelde dan

ze gek, van alle scholen werden ze

Theu een kunstenaar. “Acteur, regis-

voor wát iemand vertelde. De tes-

verbannen en het besef dat Venlo te

seur en na Pierre Kemp is hij voor

ten gaven advies gymnasium, maar

klein was, begon echt bij hem door

mij de grootste Limburgse dichter.

de punten konden hem nog geen

te dringen. Toen hij zijn Mulodiplo-

Natuurlijk ligt de focus op carnaval,

plek op de Ambachtsschool bieden.

ma haalde, koos hij, mede op aan-

maar als je ziet wat voor taalrijkdom

Hierdoor werd hij in Stevensbeek op

dringen van zijn vader, voor de To-

hij had in de vertaling van Midzo-

een internaat geplaatst. Als jongen

neelacademie in Maastricht en daar

mernachtdroom van Shakespeare,

van twaalf jaar heeft hij hier tot zijn

viel alles op zijn plek. Voor het eerst

dat is onvoorstelbaar.”

veertiende levensjaar gezeten en hij

het gevoel van thuiskomen. Dit snap

omschrijft die periode als een harde

ik, dit kan ik, dit wil ik.

School

tijd. Theu: “Je geeft zelf de interpretatie dat je niet deugt en dat je

Omringd met zielsverwanten om-

Sinds het einde van de lagere school

daarom daar zit.” Hij vond het geen

schrijft Theu de tijd in Maastricht

kreeg Theu grote problemen met

prettige tijd. Zijn ouders hadden dit

als fantastisch. De stad zelf was een

concentratie. Alles wat om hem heen

op enig moment door en haalde hem

waar feest en de academie was een

gebeurde, was voor hem veel span-

daar weg. Terug in Venlo ontmoette

groot laboratorium om van alles

nender dan het verhaal van de leraar

hij zijn kompanen en kon de revo-

uit te proberen. Met Mulo als basis
moest hij een flinke inhaalslag maken op het gebied van onder andere
literatuur. Maar dit was voor hem
geen enkel probleem. Theu: “Tot die
tijd wist ik alleen wat ik niet wilde,
maar nu wist ik voor het eerst wat ik
wél wilde. Dat is heel iets anders.”

Carrière
Toen hij klaar was in Maastricht
kreeg hij direct drie aanbiedingen
in Amsterdam en had hij de rijkdom om te kiezen. De groei zette
zich voort en Theu kon direct met
de grote acteurs samenwerken. Hij
mocht kleine rollen spelen en vanuit
de coulissen keek en observeerde hij

k u n s t & c u lt u u r

de kennis en kunde van deze voor-
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Theu Boermans “De
ziel van de stad is
voor mij verbonden
met de teksten van
mijn vader”

oorlogse acteurs. Mensen die het
vak op topniveau beheersen. Zo kon
hij ervaren dat studie een mooie basis is, maar dat je de daadwerkelijke
kennis uit de praktijk moet halen.
Twaalf jaar lang daagde hij zichzelf
uit om als acteur tot steeds grotere
prestaties te komen. Toch merkte hij
Voorstelling De Ideale Man

dat die ruimte beperkt was. Hij was
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Voorstelling Madame Rosa

zien, zodat we elkaar leren kennen.”

Liefde
De liefde heeft hem drie huwelijken gebracht en drie prachtige kinderen. De twee jongste kinderen
(vijftien en zeventien) zijn de helft
van de week bij Theu op het Museumplein. Daar geniet hij intens van.
Zijn oudste zoon Bobby maakt op
dit moment zelf al een grote carrière als filmregisseur in binnen- en
Wie is Theu Boermans?

buitenland. Recent was hij met alle

Theu Boermans, geboren als

drie de kinderen op vakantie in Los

Mattheus Augustinus Irene

Angeles en dat zijn de momenten

Carmen Boermans (Willemstad,

waar hij oprecht het meeste van kan

Curaçao, 11 januari 1950) is een

genieten. Inmiddels woont hij al tien

Nederlandse toneelregisseur,

jaar alleen en onderhoudt hij goed

filmregisseur, acteur, schrijver en

contact met zijn ex-vrouwen. Al weet

muzikant. Als acteur werkte hij

men nooit wat de toekomst nog zal

bij onder meer het Amsterdams

schenken, alleen zijn is voor hem

Toneel en Zuidelijk Toneel Globe.

geen probleem. “Ik ben nooit alleen,

In 1988 was hij medeoprichter

ik heb mijn kinderen en dat is mij het

van theatergezelschap De Trust,

meest dierbaar.” Aan de stad Venlo is

waarvan hij de artistiek leider

hij verbonden door zijn familie. Bijna
wekelijks komt hij naar zijn geboor-
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werd. Als regisseur maakte
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Boermans bij De Trust naam

afhankelijk van de mogelijkheden

testad om zijn moeder te bezoeken

met nieuwe, oorspronkelijk

van de regisseur. Theu: “Ik was van

in het verzorgingstehuis. Samen met

Duitstalige stukken van schrijvers

mening dat er veel meer in bepaal-

zijn broers en zussen zijn ze vaak

als Gustav Ernst en Werner

de rollen zat dan de regisseur eruit

bij moeder, zodat ze zich niet alleen

Schwab en eigentijdse Engelse

haalde.” Zo besloot hij alle aanbie-

hoeft te voelen.

auteurs als Mark Ravenhill, naast

dingen af te zeggen, niet meer te

moderne bewerkingen van

spelen en zich volledig te storten

Belangrijk in het leven van Theu is

klassiekers, zoals De Meeuw van

op het vak regie. Hij startte De Trust,

de rol van zijn vader. Ze hadden heel

Anton Tsjechov en Hamlet van

zijn eigen succesvolle theatergezel-

veel raakvlakken en Theu heeft juist

William Shakespeare. Sinds 2011

schap, in een eigen theater en wist

datgene gedaan wat hij zo graag wil-

is Boermans artistiek leider van

het gezelschap en het gebouw aan

de. “Soms heb ik van die momenten,

het Nationale Toneel in Den Haag.

elkaar te verbinden. Dit systeem

net zoals bij de opening van de nieu-

Voor het Nationale Toneel regis-

zou hij ook het liefst zien voor het

we middenzaal. Ik sprak een tekst

seerde hij Midzomernachtdroom

Nationale Toneel in Den Haag, waar

van mijn vader en op dat moment

van William Shakespeare en

hij artistiek directeur van is. “Ik wil

besefte ik mij hoezeer ik hem ei-

Drie Zusters van Anton Tsjechov.

naast Den Haag graag een vaste

genlijk mis. Dan hebben mijn tranen

Onder zijn leiding is het gezel-

verbinding met de specifieke kern-

de vrije loop.” Ik neem afscheid van

schap ook voorstellingen voor

theaters in de provincie en hun pu-

een man waarvoor de stad Venlo te

jongeren gaan maken onder de

bliek. Alle voorstellingen van het

klein was, maar tegelijkertijd iemand

naam NTjong.

Nationaal Toneel wil ik daar laten

die altijd Venlonaar zal blijven.

