GROOT INTERVIEW TYGO GERNANDT

De tv-kijker kan dit najaar
niet om Tygo Gernandt
(44) heen. Vorige week
maakte hij zijn opwachting in de Netflix-serie The
Last Kingdom en onlangs
startten de opnames voor
Baantjer. Vanaf 26 november duikt hij in Tygo in
de GHB in de wereld van
excessief drugsgebruik.
‘Mijn vader zei altijd: kom
nooit aan drugs en kijk het
meest uit voor heroïne,
want iets gevaarlijkers
is er niet. Geloof me, dat
bestaat wel en we noemen
het GHB.’

‘Ik was bijna
ook een junk’
T E K S T F R A N K WA A L S
F O T O G R A F I E A N P, B S R AG E N C Y
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Je volgt voor Tygo in de GHB mensen
die verslaafd zijn geraakt aan de drug. Wat
kunnen we precies verwachten?
‘Ik probeer de problematiek in kaart te brengen
in de vorm van een documentairereeks. Ik trek
langs steden als Zevenbergen en Rucphen om
aan het licht te brengen hoe er tegen deze drugs
wordt aangekeken en op welke wijze instellingen en overheden met verslaafden omgaan. Ik
ben heel erg geschrokken van wat ik tijdens het
maken van deze serie aantrof. Een weekend lang
heb ik geworsteld met de vraag of ik wel een
camera op deze kwetsbare gebruikers mócht
zetten. Samen met de EO besloot ik dit wel te
doen, omdat ik het schrijnende verhaal over
GHB-gebruik wil vertellen, móet vertellen. In de
serie krijgen ze een gezicht, waardoor je als kijker leert begrijpen waarom ze het leven leiden
dat ze leiden. We hebben de docu niet alleen
óver, maar vooral mét hen gemaakt, en hebben
ook wat in te brengen. Alle facetten van hun
leven komen voorbij. De gebruikers hebben me
heel dichtbij laten komen, en dat komt misschien omdat ik van nature een vrij open persoon ben. Als mensen mij op televisie zien, bij-

‘Ik wil het schrijnende verhaal over GHB-gebruik
vertellen, ik móet het vertellen. Je leert als kijker
begrijpen waarom ze het
leven leiden dat ze leiden’
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voorbeeld in talkshows, dan ben ik gewoon Tygo
en dat maakt me misschien benaderbaar. Daarbij, men weet heus wel dat ik al een behoorlijk
heftig leven achter de rug heb.’
Wat is het grootste probleem dat je aankaart?
‘De manier waarop er, vandaag de dag, tegen
GHB wordt aangekeken is niet goed. Veel mensen zien het nog steeds als lekkere partydrug en
verslaafden noemen het zelfs “geil, hemels
bronwater”. GHB is echter niets meer of minder
dan een harddrug en nog verslavingsgevoeliger
dan, bijvoorbeeld, heroïne. Tref je in een club
allemaal lege heroïnespuiten aan dan sluiten ze
de tent, maar consumeren we met z’n allen massaal GHB dan is er vaak niets aan de hand. Bij
mensen van mijn leeftijd is het besef er niet hoe
gevaarlijk dat spul kan zijn, laat staan bij jongens en meiden van nog eens vijftien à twintig
jaar jonger.’
Hoe snel kun je verslaafd raken?
‘Als je de verkeerde verhoudingen tot je neemt,
kun je al na een paar keer gebruiken totaal
afhankelijk worden. Stel je gaat met je vrienden
een weekendje naar Lowlands, gaat daar voor de
lol een paar dagen aan de partydrugs en neem je
in je enthousiasme of onwetendheid veel te veel,
dan kan het zomaar gebeuren dat je verslaafd
terugkomt en heel hard moet werken om er
weer vanaf te komen. En dat is lastig. Zo’n 70
procent van alle ex-verslaafden valt uiteindelijk
weer terug in zijn of haar oude gewoonte. Begrijpelijk, als je bedenkt dat GHB een lichaamseigen
stof is dat niet meer wordt aangemaakt wanneer
je zelf overmatig gaat gebruiken. Bij een abrupte
stop krijg je dan ook direct afkickverschijnselen, zoals spiertrekkingen of, in het ergste geval,
wegglijden in een comateuze toestand. Je
lichaam slaat op hol en een hartstilstand is dan
erg dichtbij. In Nederland is er een groot probleem met wachtlijsten van mensen die geholpen willen worden. Wanneer je als verslaafde nu
zo’n instelling opbelt, dan is de kans groot dat je
te horen krijgt: we zitten vol, kom over twee
maanden maar terug, als je in de tussentijd dood
neervalt is dat je eigen probleem. Verslaafden
hebben die hulp, wanneer ze er zelf om vragen,
echter keihard en à la minute nodig. Komt deze
er niet, dan is de kans dat ze het dubbele gaan
gebruiken levensgroot. Niet dat ik nu direct een
oplossing voor het probleem heb, maar de discussie moet er absoluut over gevoerd worden.’
Waarom is de EO bij jou uitgekomen?
‘Omdat ik natuurlijk weet waar ik over praat.

Op mijn veertiende werd ik al eens door een
oudere jongen die een lijntje coke en een rietje
voor me klaar had liggen aangesproken, op het
sportveld. “Alsjeblieft, snuif maar op,” zei hij. Ik
deed het, maar kreeg direct een enorme klap
voor m’n kop. “Zo, nu weet je wat het is. Als ik je
dit nog één keer zie doen, dan maak ik je af,”
riep hij boos. Hij wilde me behoeden voor drugsgebruik, door de spanning naar het onbekende
er bij mij direct af te halen. Toch heb ik uiteindelijk bijna een jaar lang, de periode voor mijn
twintigste verjaardag, f link aan de cocaïne gezeten. Alles wat niet mag, is spannend. Als je niet
in dat ene kastje mag komen, dan ga je uiteindelijk toch stiekem een keer kijken wat er achter
dat deurtje zit. Als mijn vrienden en ik naar een
feestje gingen, nam ik ook weleens GHB. Ik had
er ook best lekkere seks mee, maar met de kennis van nu ben ik natuurlijk hartstikke onverantwoord bezig geweest. Stel dat ik te veel tot
me had genomen, dan was ik nu misschien ook
een junk geweest. Mijn vader zei altijd: “Kom
nooit aan drugs en kijk het meest uit voor heroïne. Iets gevaarlijkers is er niet.” Geloof me,
dat bestaat wel en we noemen het GHB. Alleen
ziet nog niet iedereen dat zo.’
Iets anders: je bent deze maand ook
begonnen met de opnames voor de reboot
van Baantjer.
‘Eerst de film, daarna de tv-serie. We focussen
ons op het Amsterdam van de jaren 80, waarin
De Cock bij het beruchte bureau Warmoesstraat
komt te werken. We zoomen nu meer in op zijn
persoonlijke leven, met mij als zijn mentor Tonnie Montijn, een toprechercheur die tegelijkertijd met één been in de penoze van Amsterdam
staat en zo nu en dan ook een scheve schaats
rijdt. De Cocks eerste opdracht is de aanslag tijdens de kroning van Beatrix in 1980 proberen te
voorkomen. Ik ben van 1974 dus was toen nog
iets te jong om die rellen bewust mee te krijgen,
maar uit de verhalen van mijn ouders en grootouders begreep ik wel dat het het heftigste was
wat ze sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland hadden meegemaakt. Ik denk dat mijn eerste herinneringen teruggaan naar de antikernwapendemonstraties in 1983. Dat liep toen ook
helemaal uit de hand.’  
Is de politie van toen te vergelijken met
de politie van nu?
‘De omgang met elkaar was anders en er zijn
heel wat regels bijgekomen. Men schroomde
vroeger niet je eerst een klap te geven en dan pas
in gesprek te gaan. Als ik in die tijd als agent een
arrestant in de boeien zou hebben geslagen en

bijvoorbeeld met hem een trappetje af liep, dan
kon je zo’n man bij de laatste drie treden best
nog even een klein duwtje geven. Tegenwoordig
zijn er wat dat betreft meer restricties voor
agenten. Als je nu je hand al op je holster legt,
moet je een A4’tje invullen, trek je een knoopje
los dan worden het er twee, trek je je pistool dan
ben je drie kantjes verder en richt je daadwerkelijk op iemand dan ben je een halve dag aan het
typen. Ex-rechercheur Simon de Waal was destijds werkzaam in de Warmoesstraat, met hem
heb ik een aantal uren mogen praten om me
voor te bereiden op deze rol. Al moet ik zeggen
dat ik inmiddels al zoveel heb gedaan, dat ik er
niet meer voor terugdeins een grensje over te
gaan. De meest heftige dingen in politieseries
zijn mij wel toevertrouwd.’
Haalde je als tiener weleens rottigheid
uit?
‘Ik heb weleens een vuilnisbak in de fik gestoken, maar toen dat ding in korte tijd wel heel
hard ging vlammen, ben ik het toch maar op een
lopen gaan zetten. Ik was echter de enige in de
buurt die aan het rennen was, dus de politie wist
al snel: hem moeten we hebben. Verder was ik
best een lieverdje die niet zo snel een raam
ingooide. Ik was veel geniepiger. Ik heb voor
onze niet zo leuke buren ooit een verhuiswagen
besteld. Dan keek ik vanuit het slaapkamerraam
hoe er een dubbellader de straat in kwam rijden,
een situatie die de buren maar moesten zien op
te lossen.’ 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Waar? Op het
hoofdkantoor van
de EO in Hilversum. Wanneer?
Begin november,
de dag waarop 99
jaar eerder niet
televisie, maar
radio haar eerste
uitzending ooit beleefde. Verder nog
wat? Tygo spreekt
onder andere over
zijn hoofdrol in het
nieuwe Baantjer,
maar speelde ooit
mee in de oude
variant, met Piet
Römer en Victor
Reinier. In 1999 vertolkte hij de rol van
Rijk van Laak in De
Cock en de Moord op
Internet, nu behoort
hij zelf tot het rechercheteam.

Zou je als vader je kids behoeden voor
fouten of ze deze zelf laten maken?
‘Als je pedagogisch en didactisch met je kind
omgaat, dan kom je uiteindelijk op een soort
gulden middenweg uit. Voorlichting is belangrijk, van seks tot drugsgebruik, basisscholen
zouden daar al preventief mee aan de slag moeten. Nu is de eerste aanzet daartoe pas op de
middelbare school, maar jongeren komen door
internet tegenwoordig al heel vroeg met van
alles in aanraking. Een filmpje waarop mensen
totaal uit hun dak gaan, is ook voor hen maar
een muisklik verwijderd. Aan de andere
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Die eventuele kinderen kunnen hun
vader straks opzoeken op Netflix.
‘Ja, dat klopt: The Last Kingdom is deze week online verschenen en ik speel daar dit seizoen ook
een rol in. Die serie gaat nog verder terug in de
tijd, helemaal terug naar de negende eeuw,
waarin het eiland van Groot-Brittannië is verdeeld in zeven koninkrijken die worden aangevallen door de Denen. De serie is gebaseerd op
twaalf boeken, waarvan het derde nu is opgenomen en waarin mijn rol, die van boodschapper
Jackdaw, oorspronkelijk maar in twee hoofdstukken voorkwam. De schrijvers en regisseur
waren echter zo enthousiast dat ze een compleet
nieuwe rol voor me hebben gecreëerd die langer
mee kan. Of ik ook in het volgende seizoen te
zien ben? Laat ik in ieder geval alvast verklappen dat ik in de laatste af levering niet dood ga.’  

‘Ik heb zelf ook weleens
iets raars meegemaakt,
maar ik was dan gelukkig een brutaal Amsterdammertje dat zei: doe
effe normaal, afblijven!’
kant moeten die jongens en meiden ook tegen
een muur aan kunnen lopen om vervolgens te
kunnen zeggen dat papa toch wel gelijk had. Ik
heb zelf ook behoorlijk wat deuren in mijn
gezicht gekregen en heb daar keer op keer van
geleerd. Ik zou heel graag een keer vader worden, dan kan ik met eigen ogen meemaken hoe
zij ook fouten zullen maken en hoe ik ze daar zo
nu en dan toch voor zal proberen te behoeden.’
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Is het anders werken voor Netflix?
‘Alleen de casting was al anders dan hier, omdat
die via Skype ging. Toen ik daar eenmaal doorheen was, draaide ik voornamelijk in Boedapest
met Hongaren, Amerikanen en Engelsen, en dat
is altijd anders. Op een Nederlandse set ben ik
van nature heel behulpzaam met een helpende
hand als dat nodig is. Ligt er een zandzak die
honderd meter verder nodig is, maar kan een
producer deze niet tillen, dan doe ik dat wel
even. Geen probleem. Bij een Netf lix-productie
is dat echter ten strengste verboden en moet je
die zandzak toch echt met rust laten. Zelf een
cappuccino halen, levert mij al een pets op mijn
schouder en een standje op, want stel dat ik
struikel. Niets mag het draaien in gevaar brengen, dus snel terug naar je trailer en wachten tot
iemand je die kop koffie komt brengen. Het is er
allemaal wat afstandelijker, maar aan de andere
kant geeft me dat ook de gelegenheid het vak
van acteur nog beter te begrijpen.’
In een interview zei je eens: ‘Voor mij is
acteren zoiets als een witte ruimte binnenstappen. Barstende koppijn verdwijnt, pijn
in mijn buik trekt weg, verdriet bestaat
niet langer. Ik ben veel liever in die witte
ruimte dan in het echte leven.’
‘Je kunt het zien als een soort vlucht van de
dagelijkse problemen, ja. Ik voel me op een set
als een vis in het water en heb met de meeste
schrijvers en regisseurs in Nederland ook wel
zo’n goede verstandhouding opgebouwd dat ik
mijn eigen ideeën op ze kan en mag loslaten. Ze
staan daar open voor en soms halen die wijzigingen ook daadwerkelijk de film of serie. Als ik
een scenario lees, richt ik me op mijn eigen rol
en probeer ik de psychologie en het verleden

erachter te begrijpen. Op een gegeven moment
kun je zo’n karakter dan helemaal voelen, ruiken en proeven, en begrijp je zijn taal ook steeds
beter. Dat maakt het makkelijker om eigen
opvattingen toe te voegen en de wereld eromheen, mijn eigen leven dus, voor even te vergeten. De pijn en gevoelens die daar soms bij
horen, verdwijnen daardoor ook naar de achtergrond, tot ik weer naar buiten stap.’
Kan het publiek die scheiding ook makkelijk maken, denk je?
‘Ik denk het wel. Het komt niet vaak voor dat ik
mensen moet uitleggen dat de verschrikkelijke
dingen die ik op televisie doe natuurlijk niet
echt zijn. Ik speel vaak de bad guy en daar horen
lelijke dingen, zoals schiet- en moordpartijen,
gewoon bij. Mijn moeder vindt het superknap
wat ik allemaal doe, maar was toch het meest
enthousiast toen ik die suffe agent Ken in Dokter
Tinus speelde. “Eindelijk een lieve rol,” zei ze. Ik
merk bij anderen over het algemeen respect
voor mijn werk en dat is fijn. Ik ben in feite een
kunstenaar die doet wat de regisseur van hem
vraagt en de werkelijke Tygo komt vooral naar
voren in interviews. Mijn eigen emoties probeer
ik zoveel mogelijk los te koppelen van de emoties die ik vanuit een rol moet laten zien. Als ik
op tv huil om mijn broer die doodgaat, dan haal
ik de pijn die daarbij hoort niet uit het verleden
van mezelf. Ik probeer me daadwerkelijk in te
beelden hoe die fictieve man in de situatie staat
en haal het niet uit de dood van, bijvoorbeeld,
mijn eigen oma. Dat is toch een andere traan en
die wil ik zo min mogelijk onderdeel laten zijn
van mijn werk. Zelfs niet als ik het moet spelen.’
Youp van ’t Hek gaf vorige week op deze
plek aan niet meer elke grap te kunnen
maken over moslims omdat zijn leven hem
veel waard is. Zit er ook aan het vertellen
van verhalen als acteur een grens aan het
toelaatbare?
‘Helaas wel. Het zou echter tof zijn als we met
film en tv juist wel alles kunnen laten zien en
daarbij geen taboe uit de weg gaan. Zowel het
slechte als het goede moet belicht, zonder restricties. De serie Mocro Maffia is daar een goed
voorbeeld van. Heel rauw en het gaat niets uit
de weg. Niet om doelgroepen bewust in een
kwaad daglicht te stellen, maar om de daadwerkelijke problematiek van het onderwerp te
laten zien. De ernst ervan, maar ook het feit dat
het er vaak maar weinig zijn die het voor de rest
verpesten. Kijk naar voetbalrellen in een stadion. 95 procent gedraagt zich en bij 5 procent
slaan de stoppen door. Bij de moslims en Marok-

kanen is dat nu net zo. Twintig jaar geleden
waren het de Surinamers, daarvoor was het een
Turk en straks zijn het de Polen. Die paar rotte
appels die je in elke samenleving wel tegenkomt, maar toch de meeste aandacht krijgen.
Het bestaat, waarom zouden wij dat dan niet
mogen laten zien?’
Heeft #MeToo iets veranderd in de
acteerwereld?
‘Ja, dat denk ik wel. Ik heb zelf ook weleens iets
raars meegemaakt, maar ik was dan gelukkig
nog een brutaal Amsterdammertje dat meteen
zei: doe effe normaal, afblijven! Maar als je uit
Oost-Groningen komt en denkt dat dit de normale weg is die je moet bewandelen om er te
komen, dan kan ik me voorstellen dat het je kan
overvallen. Daar zullen veel acteurs en actrices
een bepaalde pijn en leegte aan hebben overgehouden. Ik ben echter blij dat we er nu eindelijk
zo openlijk en eerlijk met elkaar over kunnen
praten, al schroomde ik er persoonlijk nooit
voor om voor een regisseur mijn kleding uit te
trekken. Ik ben naakt geboren, ben als acteur in
zekere zin altijd een beetje naakt, maar het moet
wel altijd een doel dienen. Bij een casting je
broek omlaag moeten trekken zonder dat het
een functie heeft, is natuurlijk zinloos.’
Het gevaar dat de discussie doorslaat
ligt tegelijkertijd ook op de loer.
‘Voor mij is een vrijscène net zo heftig als een
vechtscène in The Last Kingdom, waarin ik met
een zwaard iemands kop eraf hak. Je bent
acteur en maakt met de crew afspraken over
hoever je kunt gaan. Als ik iemands borsten
moet aanraken, dan is dat van tevoren besproken en zal niemand voor verrassingen komen te
staan. Dat lijkt me niet meer dan logisch, maar
inmiddels weten we dat dit niet overal zo is
gegaan. Toch moet je als cast ook de vrijheid
kunnen hebben om, tussen de opnames door en
als dit op natuurlijke wijze ontstaat, wel gezellig bij elkaar op schoot te kunnen gaan zitten.
We hebben er met Baantjer net een week draaien in Antwerpen opzitten en dan groei je als
groep toch een beetje naar elkaar toe. Je maakt
het toch allemaal met elkaar en dan is het niet
wenselijk dat er spanningen ontstaan, om wat
voor reden dan ook.’ ✖

NIEUWE REVU —

41

