
   ERIC CORTON (1969)
.  Vader van een zoon (18) en dochter (14) en getrouwd  
met Diana Sno

.  Speelde John de Weerdt in de tv-serie ‘Penoza’

.  Deed sneakers en jeans in de ban en laat zijn pakken  
op maat maken

.  Speelt vanaf januari 2018 de solovoorstelling ‘Ma’,  
naar het boek van Hugo Borst. Voor de speellijst  
zie solostories.nl
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Eric Corton

>

We spreken af in zijn deel van Amsterdam, in een oude boerde rij, 
grenzend aan een weiland, die nu dienst doet als lunchcafé.  
Af en toe komt er een kip binnenlopen, scharrelend tussen de 
tafeltjes. De fotograaf en ik wachten op Eric Corton, toneel- en 
tv-acteur, presentator, radiomaker, schrijver en muzikant. Family 
man. En ook nog maatschappelijk betrokken. Als ambassadeur 
van het Nederlandse Rode Kruis maakt hij al dertien jaar repor-
tages in landen overal ter wereld om aandacht te vragen voor 
stille rampen zoals malaria en aids-wezen. Voor zijn inspanningen 
ontving hij de erepenning Kruis van Verdienste, de hoogste 
onderscheiding van het Nederlandse Rode Kruis.

Gelaagd en intrigerend
Ze kennen Eric Corton hier, zo blijkt als hij bij aankomst hartelijk 
wordt begroet. We geven elkaar drie zoenen, want we hebben 
elkaar al eens eerder ontmoet, en gaan zitten bij een tafeltje aan 
het raam. Hij wappert met zijn armen. “Ik heb net gedoucht,” 
zegt hij, “maar ben nog een beetje aan het uitwasemen.” 
Hij blijkt die ochtend gefietst te hebben. Drie uur lang. Door de 
polder op zijn racefiets. Dat fietsen verklaart iets van zijn fitte 
voorkomen. Hij is een verschijning, met zijn gilet en opgerolde 
hemdsmouwen die getatoeëerde armen prijsgeven. Zijn gelijk-
matige trekken, baard, nette kleding en tatoeages geven hem 
een contrastrijk, gelaagd en daardoor intrigerend voorkomen. 
En dan die eloquente zinnen, met af en toe een krachtterm erin, 
die zijn mond uitrollen. Hij is een soort avontuurlijke jongen en 
bedachtzame man ineen. Ik merk dat ik naar hem aan het staren 
ben, maar dat lijkt hij gelukkig niet op te merken.
Als ik hem vraag wat fietsen voor zijn gemoedstoestand doet, 
zegt hij: “Als je goed aan het fietsen of hardlopen bent, dan komt 
er soms, als je geluk hebt, een moment waarop je er niet meer 
over nadenkt. Vanmorgen had ik dat ook: mijn benen bewogen 
vanzelf, de wielen draaiden, mijn ademhaling ging automatisch, 
gedachten vielen weg. Ik was compleet ontspannen. Alles valt 
of staat bij de juiste ademhaling. Feitelijk is het niets anders dan 
mindfulness of iets anders spiritueels.”
Wat roept het woord ‘spiritueel’ in hem op?  
“Op een of andere manier wordt het begrip vaak uitgelegd als 
iets innerlijks, terwijl het voor mij juist iets extra verts is. Iets wat  
je deelt. Bijvoorbeeld als je met iemand zit die je niet heel goed 
kent en voelt dat je stil met diegene kunt zijn. Dat je niet denkt: 
nu moet ik wat vertellen, maar dat je je prettig voelt en gewoon 
even niks kunt zeggen. Zoiets noem ik een spirituele ervaring.”
Dat impliceert dat er een laag onder zit die moeilijk aan te 
wijzen valt, maar waar je je wel of niet comfortabel bij voelt. 
“Precies. Onder al het lawaai dat we produceren zit nóg een 
conversatie. Die hebben wij nu ook, zoals we hier zitten.  

‘ Ik heb eindelijk  
geleerd te leven’  

Hoofd in de wolken, voeten op de 

aarde of iets daartussenin? Susan Smit 

toetst het bij Eric Corton, van wie ze een 

beetje onder de indruk is. De presenta-

tor en acteur komt uit een humanistisch 

nest, houdt van kwantumfysica en heeft 

eindelijk geleerd om de tijd te nemen. 

‘Dingen zijn niet begrensd door wat 

wij denken te weten. Dat is het leuke.’

TEKST SUSAN SMIT  FOTOGRAFIE PIETER PENNINGS
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loos begrip geworden, neemt vrijheid meer dan dat het geeft 
en maakt het mensen tot vijan den. Wie bepaalt dat abortus 
moord is? Wie bepaalt dat mannen die van mannen houden of 
vrouwen van die van vrouwen houden duivels zijn? Vrijheid is 
juist het vinden van elkaars grens en die leren kennen, niet jezelf 
terugtrekken in een betonnen mening. Vrijheid is weten wanneer 
je moet stoppen met praten en wanneer je het gesprek juist 
moet openen.”
Hebben zijn ouders hem opgevoed met een godsdienst?  
“Nee, mijn ouders zijn nog net geen atheïsten, maar op zijn minst 
agnostisch. Ze hebben me wel kennis laten nemen van alle 
religies, maar lieten me er vrij in. Ik kom uit een humanistisch 
nest, waarbij er uitgegaan wordt van de kracht van de mens die 
je ten goede of ten kwade kunt aanwenden. In mijn leven is dat 
het uitgangspunt geweest.”
‘Ik geloof niet in jouw god en dat geeft helemaal niets,’ zei  
hij eens. ‘Ik respecteer namelijk dat jij dat wel doet.’  
Gelooft hij ook niet de mogelijkheid van een onzichtbare 
organiserende kracht? 
“Ik geloof in groeien, water, bomen, seizoenen. Waarom moeten 
we het zo ingewikkeld maken met allerlei concepten en denken 
we niet in natuurlijke processen? Ik vind het veel lastiger om me 
voor te stellen dat een kracht dat allemaal geschapen heeft dan 
dat het gewoon is ontstaan.”
Ik vertel hem dat dit me doet denken aan het beroemde 
tegenargument van de christelijke filosoof William Paley: 
‘Wat als je ergens in het woud een horloge vindt? Zou je dan 
veronderstellen dat het uit zichzelf is ontstaan of dat iemand 
het heeft gemaakt?’  
Eric moet erom lachen en zegt dan met opgeheven wijsvinger: 
“Kwantum mechanica. Dáár geloof ik wel in. In kleine deeltjes 
die van dichtbij nog kleinere deeltjes zijn en met elkaar in 
verbinding staan.”
Ik roep uit dat hij zich dan op esoterisch terrein begeeft om dat 
kwantumfysica door de reguliere wetenschap niet wordt 
erkend. Ik geloof dat ik een beetje triomfantelijk klink.  
“Het is nóg niet erkend, als je het mij vraagt. Je kunt als weten-
schapper niet zeggen: ‘Wij kunnen het niet verklaren, dus het 
bestaat niet.’ Dingen zijn niet begrensd door wat wij denken te 
weten. Dat is het leuke. Daarom houd ik van wetenschappers 
die hun eigen werk continu blijven bevragen, theorieën laten 
vallen en opnieuw beginnen.” 

Die voert niet de boventoon, maar als we nu stil zouden zijn dan 
komt die naar boven en wordt voelbaar. Dat kan ongemak kelijk 
zijn, zodat je jezelf ineens hoort zeggen: ‘Warm is het, hè?’ 
Spiritualiteit is voor mij niet iets esoterisch of zweverigs, maar 
een samenvallen met je omgeving; met mensen, dieren, de plek 
waar je bent. Op een plek kan ik me buitengewoon unheimisch 
voelen óf me thuis voelen. Dat laatste had ik toen ik voor het 
eerst voet zette op het Afrikaanse continent. Mijn schouders 
zakten, ook al was er het ongemakkelijke van het onbekende. 
Spiritualiteit gaat voor mij om een onderstroom die te ervaren 
valt en die iets te maken heeft met verbinding. Met contact.”

Kunst en creativiteit
Hoe zou het leven er zonder de creatieve uitingsvormen van 
acteren, presenteren, musiceren en schrijven voor hem uitzien? 
“Dan is het nog steeds een leven, maar geen vervullend leven, 
vermoed ik. Dit is hoe ik het altijd heb gedaan. Mijn moeder 
vertelt me - en naarmate ze ouder wordt doet ze dat steeds vaker - 
hoe ik op de lagere school met een gitaar en een tekenblok mijn 
huiswerk deed. Ik zat tegelijkertijd te tokkelen, in een boek te 
kijken en een strip te tekenen. Hele geschiedenisboekwerken 
heb ik zo uit mijn hoofd geleerd.’ (Zingt en tokkelt op een denk-
beeldige gitaar) ‘In 1815 ging Napoleon...’ En dan wist ik tijdens 
het proefwerk dat Waterloo in C mineur stond.”
Creativiteit is zijn manier om dingen te verwerken en op te 
slaan? “Niet in de zin dat toen ik vanochtend door Noord-Holland 
fietste, ik dacht dat ik daar een lied over moest schrijven, maar ik 
zie altijd parallellen. Als ik een kunstwerk bekijk, komt er een 
mooi woord op. Er gebeurt altijd iets. Het wezen van creativiteit 
is dat je dingen ziet en ervaart en er een eigen draai aan geeft. 
Dat zie ik mijn dochter ook doen.”
Geeft kunst op een bepaalde manier zin aan zijn leven? 
“Totaal. Alle emoties die wij kennen, komen terug in literatuur, 
beeldende kunst, muziek. Mensen die zeggen dat ze niet van 
kunst houden zouden net zo goed kunnen zeggen: ‘Ik houd niet 
van zuurstof.’ Het is namelijk echt overal. Niet alleen in musea, 
maar in wat je om je heen ziet en hoort. Kunst verbindt. Muziek 
brengt mensen echt bij elkaar. Als ik in de binnenlanden van 
Congo sta en een jongen heeft een gitaar met snaren van var kens-
darm gemaakt waarop ik kan spelen, dan kan ik hem nog steeds 
niet verstaan, maar hebben we wel een conversatie. Het is 
grensoverschrijdend. Verbroederend.”

Vrijheid en grenzen
In het Vrijheidscollege dat hij dit jaar rondom Bevrijdingsdag 
mocht geven stak hij van wal over de vrijheid van menings-
uiting. Wat vindt hij daarvan?  
“De vrijheid van meningsuiting is a priori beperkt. Je kunt niet 
alles zeggen: als het naar bedreiging of haat zaaien neigt is het 
strafbaar. Dat wordt nog weleens vergeten. Natuurlijk kun je de 
meest boude dingen zeggen, maar de vraag is of je het altijd 
moet doen. Als je niet over de gevolgen nadenkt is vrijheid een 

‘ Ik had altijd mijn  
vizier op dáár 
staan en dat hield 
me af van het hier. 
Ik keek eroverheen’

>
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zweverig

overtuigd

openminded

nuchter

sceptisch

‘ We hebben deze 
wereld te leen. Je 
moet iets doen als 
er hulp nodig is’

De spirituele ladder
Susan Smit toetst bij bekende 
Nederlanders op welke trede 
van de spirituele ladder zij 
staan.  
Haar conclusie na het gesprek 
zie je terug in de ster op de 
tekening hiernaast. ‘Eric?  
Hij is nuchter.’

Twee weken eerder zag ik foto’s op Instagram van zijn verblijf 
in vluchtelingenkampen voor het Rode Kruis. Waar zat hij?  
“Net onder Turijn in een tran sitiekamp, wat een verschrikkelijk 
woord is. Het is een locatie voor mensen die via Libië de zee zijn 
opgegaan en worden op gevangen en geregistreerd. Je gelooft 
het niet, maar sommige mensen komen in hun ondergoed aan. 
Ze krijgen schoenen en wat kleding.”
Waarom pakt hij zijn tas en wil hij de wereld hierover ver tel len? 
Wat ligt aan zijn inspanningen ten grondslag?  
“Mijn ouders. Hun opvoeding leerde me dat we deze wereld 
met zijn allen te leen hebben en dat je iets moet doen als er 
hulp nodig is. Dat kan heel bescheiden zijn. De buurvrouw. De 
wijk. Het kan ook verder weg. Er valt altijd iets te delen. Ik heb 
heel veel te delen, weet ik inmiddels. Als je tussen mensen staat 
die net zo intelli gent zijn als jij, net zoveel geluk willen als jij, 
maar geboren zijn in Nairobi en benzine snuiven op een 
vuilnisbelt, weet je dat zij bad fucking luck hebben en jij 
verdomd veel mazzel. Ik vind dat we moeten leren delen in de 
wereld. Zolang we dat niet doen, blijven die bootjes komen.”

Kleine momenten
Uit welke gedachte put hij hoop, troost en vertrouwen?  
“Dat er altijd weer nieuwe mensen geboren worden die het 
anders willen en gaan doen. Als ik naar mijn kinderen kijk, zie ik 
mijn meisje die alles met haar creativiteit mooier wil maken en 
mijn zoon die verontwaardigd is dat mensen elkaar niet laten 
zijn wie ze zijn. Daar ligt mijn hoop.”
Wat heeft hij geleerd in zijn leven?  
“Ik heb geleerd om te leven. Wat ik eerder deed was heel hard 
alle kanten opgaan, snuiven en zuipen, omdat ik dacht dat dát 
leven was. Die turbulentie betekende van de ene valkuil naar 
het andere struikelblok lopen. Er zijn een paar momenten die 
heel belangrijk waren, maar waar ik als ik eraan terugdenk zo 
weinig gevoel bij heb. Daar word ik verdrietig van. Ik had altijd 
mijn vizier op dáár staan en dat hield me af van het hier. Ik keek 
eroverheen. Wat ik nu langzaam aan het leren ben, en waar ik 
steeds beter in word, is de tijd nemen voor dingen. Dingen te 
laten zijn zonder dat ik er meteen iets van moet vinden of aan 
moet doen, zodat ze bij me binnen kunnen komen. De laatste 
vijf jaar zijn heel kleine momenten me bijgebleven. Rust of 
verdieping vinden; dat is voor mij leven. Toen ik jong was dacht 
ik dat ik de dertig niet zou halen en daar heb ik aardig mijn best 
voor gedaan. Toen ik dertig werd kreeg ik kinderen en wilde ik 
nog wel even blijven. Nu denk ik: laat mij maar alsjeblieft heel 
oud worden.”   
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