
Eric Corton, acteur, presentator, schrijver, 

muzikant, Rode Kruis-ambassadeur - wat  

eigenlijk niet?! - mag er dan stoer uitzien met 

al die ruige tatoeages, eronder zit een man 

die met trouwhartige ogen honderduit praat 

over zijn jeugd, zijn gezin en zijn werk. En over 

zijn hobby: fietsen, héél hard en héél lang.

“Ik ben  
sentimenteel  

en romantisch 
tegelijk”

INTERVIEW JOSÉ ROZENBROEK.  
FOTOGRAFIE ROBERT ALEXANDER. 
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Aan het einde van het gesprek stroopt hij 
de rechterbroekspijp op van zijn donker-
groene wollen pak. Een gespierde fietskuit 
komt tevoorschijn met daarop een tattoo 
van een zwarte madonna in een kleur-
rijk gewaad. Eric Corton (48) zegt trots: 
“Mijn laatste aanwinst. De maagd van 
Guadalupe. Zij verscheen aan Juan Diego, 
een nazaat van de Azteken. Maar in de 
Katholieke Kerk werd die verschijning niet 
erkend omdat het een ‘inlander’ betrof. 
Pas sinds een paar jaar is Juan Diego of-
ficieel heilig verklaard, en nu hoort deze 
donkere Maria daar helemaal bij.” En wat 
staat er op zijn linkerkuit? Hij lacht en tilt 
zijn linkerbroekspijp op. Een hert kijkt met 
smachtende ogen de wereld in. “Daarnaast 
zie je het logo van de hardcore punkband 
Black Flag.” Dan legt hij de tattoos op zijn 
knuisten uit: op de ene zijn geboortejaar, 
1969, op de andere zijn trouwdag: 6 juni 
1996. Daaronder, op de ene hand: Love, op 
de andere hand: forever. 
Het heeft wel iets aandoenlijks. “Ja 
toch? Het is best een beetje kinderachtig 
om jezelf vol te laten kliederen. Een soort 
zeemansromantiek. Dat je de naam van je 
vrouw en je kinderen op je lijf draagt en dat 
je denkt: die heb ik lekker altijd bij me.” 

Bij een kopje koffie praat Eric in het 
Amsterdams Lloyd Hotel honderduit over 
zijn jeugd en zijn ouders, zijn vrouw en kin-
deren, over zijn werk en zijn hobby: fietsen. 
Hij vertelt over zijn nieuwste project, Ma, 
een solotoneelstuk naar het gelijknamige 
boek van Hugo Borst over zijn demente-
rende moeder. “Kijk”, zegt hij, “Ik ben in-
derdaad een grote man, volgens sommigen 
een mannelijke man, maar ik kan mij goed 
verplaatsen in het verhaal van een man met 

Je ouders leven nog. Voer je dit soort 
gesprekken met ze? “Zeker. Mijn ou-
ders zijn al heel lang lid van de NVVE 
(Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig 
Levenseinde, red.), al toen dat nog een 
soort ondergrondse beweging was. Mijn 
moeder is 73, mijn vader is 75, hij heeft drie 
jaar geleden een tia gehad, waardoor hij 
een lichte hersenbeschadiging heeft opge-
lopen. Daardoor wordt hij langzamerhand 
vergeetachtig. Vooral korte-termijndinge-
tjes: hij loopt naar de keuken en denkt: wat 
ging ik hier ook alweer doen?” 
Vind je het moeilijk om met hen over  
later te praten? “Niet moeilijk, wel ver-
drietig. Het heeft toch te maken met af-
scheid nemen van mensen van wie je veel 
houdt. En zij weten dat ze afscheid moeten 
gaan nemen van mij en mijn zus. Dus dat 
is geen leuk, maar wel een zinnig gesprek.”

Zijn ouders hadden een dameskapsalon 
aan huis, in Oosterbeek, vlak bij Arnhem. 
“Als mijn moeder aan het werk was en we 
haar wat wilden vragen, liepen mijn zusje 
en ik gewoon de kapsalon in. Moesten 
we wel altijd eerst ‘dag mevrouw’ zeggen 
tegen de klant. Een keurige middenstand-
sopvoeding.”

Was je een lastige puber? “Ik heb het toe-
vallig laatst nog gevraagd aan mijn moeder. 
Ze zei dat ik anderhalf jaar strontvervelend 
ben geweest. Maar ik deed het goed op 
school, en dat compenseerde de boel. Ik 
was niet de populairste jongen van de klas, 
maar ook zeker niet het tegenovergestelde. 
Ik was vooral anders, een punkertje op een 
kakkineuze school. Dat vonden de mensen 
ook wel weer te gek. Niet zo’n nihilistische 
punker hoor, van fuck the world. Maar ik vond 
de muziek leuk, droeg een gescheurde spij-
kerbroek met legerkisten eronder en mijn 
haar stond alle kanten op. Voor mijn moeder 
was die spijkerbroek the limit. Zo’n jas met 
allemaal studs, dat mocht dan weer niet.”

Wat heb je meegekregen van thuis? “Gekke men-
sen bestaan niet. Mensen doen misschien gekke 
dingen, maar dat is iets anders. Mijn ouders gingen 
uit van het goede van de mens. Luister eerst maar 
eens, oordeel niet meteen. Hetzelfde met eten. Eten 
was nooit op voorhand vies, eten is om te proberen. 
Zolang je het niet had geprobeerd, wilden ze niet ho-
ren dat je het niet lekker vond.” 
Gingen jullie op vakantie naar vreemde landen en 
aten jullie daar vreemde dingen? “Nee. We gingen 
naar Frankrijk met de bungalowtent en aten daar 
hooguit escargots. Ik ben pas later zelf naar andere 
werelddelen gegaan. Die interesse voor de rest van 

de wereld werd wel door thuis gevoed. Mijn vader 
zei ook altijd: “Als je iets niet weet, zoek je het op.” 
Google was er niet, dus ik zat altijd met mijn neus in 
de Winkler Prins en Le Petit Larrouse die we thuis in de 
kast hadden staan. En anders was er wel de openbare 
bibliotheek in Oosterbeek.” 
Dat klinkt als een atypisch kappersgezin. “Dat 
was het misschien ook wel. Mijn vader was vast een 
goede leraar geweest. En mijn moeder was heel goed 
in handwerken, ze was creatief, ze deed aan yoga. We 
gingen ook naar naturistencampings, wat ik als puber 
niet altijd onverdeeld leuk vond.” 
Het duizelde me toen ik las wat je allemaal doet 
en kan: acteren, muziek maken, presenteren, 
schrijven… “Als kind deed ik altijd al drie dingen 
tegelijk. Terwijl ik geschiedenis leerde, zat ik te te-
kenen en op mijn gitaar te spelen. Zo stampte ik de 
stof erin.” Hij zingt, staccato: “Napoleon ging in 1815 in 
Waterloo ten onder…” Tijdens het proefwerk hoefde ik 
alleen maar dat wijsje in mijn hoofd af te spelen, en 
dan wist ik het weer.”

Na de middelbare school twijfelde Eric tussen een 
studie Nederlands in Amsterdam, Journalistiek in 
Utrecht en de Toneelschool in Maastricht. Het werd 
het laatste: “Dat ik was aangenomen, was zo bijzon-
der. Die kans kon ik niet laten schieten.” Geen goeie 
keuze, blikt hij nu terug. “Ik was nog geen achttien 
en nauwelijks droog achter de oren toen ik in een 
junkenpand terechtkwam, waar allemaal rare dingen 
gebeurden. En op school heerste een moordende 

een dementerende moeder. Een heel per-
soonlijk verhaal, want er is niet alleen het 
verdriet over zijn moeder die langzaam van 
deze wereld verdwijnt, er is ook de angst bij 
de man zelf: hoe zal dat later bij mij gaan? 
Hij wil niet dat net als bij zijn moeder zijn 
geest, zijn zijn, langzaam afbrokkelt. In 
Hugo’s boek gaat hij zelfs zo ver dat hij een 
wapen aanschaft voor het geval dat.” 
Snap je die man? Aarzelend: “Ja, ik snap 
dat wel. Kijk naar Hugo Claus, de Belgische 
schrijver. Hij was zwaarlijvig, hij dronk te 
veel, zijn lichaam was niet zijn tempel. 
Zijn geest was het belangrijkste wat hij 
bezat. Claus heeft altijd gezegd: als ik die 
verlies, hoeft het voor mij niet meer. Dat 
is een heel oprechte wens. Die moet je 
respecteren. Maar dat doen we niet altijd. 
Bij dementie is dat ook heel lastig, je kunt 
alles op papier zetten, met vijfentwintig 
handtekeningen eronder, maar als je op 
dat moment wilsonbekwaam bent, gaat 
het niet door.” 
Er is nu een poeder dat je zelf kunt in-
nemen. “Dat vind ik zo verdrietig, dat het 
dan moet met een wapen of een poeder, 
dat moeten we toch op een andere, men-
selijker manier kunnen regelen? Nu is 
het zo dat vooral mensen die ondraaglijk 
lichamelijk lijden euthanasie krijgen. Maar 
het psychisch ondraaglijke, het wegraken 
van de wereld… Euthanasie moet toch ook 
kunnen bij mensen die bij leven en welzijn 
hebben besloten dat ze dat niet willen?”
Stel dat ik dat allemaal op papier heb 
gezet. En dan word ik dement en dan 
zien mijn kinderen een tevreden vrouw 
die niet aan het leven lijdt… “Dat is ook 
heel lastig. Maar ook hierover kun je van 
tevoren een gesprek voeren met je kinde-
ren: wat wil ik in dat geval?”

“HET IS BEST  
KINDERACHTIG OM 

JEZELF VOL TE LATEN 
KLIEDEREN”

“Ik vind het onbeschoft  
om altijd maar eerst je eigen  
mening op tafel te kwakken”

▼
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“Ik was een  
punkertje op een  

kakkineuze school”



het onbeschoft om altijd maar eerst je 
eigen mening op tafel te kwakken. Dat wil 
niet zeggen dat je alles meteen hoeft te 
begrijpen of toe hoeft te geven, maar ga 
nou eerst eens luisteren. Misschien zeg 
je dan: oké, ik snap het misschien niet 
helemaal, want ik ben een witte meneer of 
mevrouw.”
Voel jij je ook zo’n geprivilegieerde wit-
te meneer? “Zeker. Als ik met mijn liefste 
in een winkel ben, wordt zij in de gaten 
gehouden en ik niet. Op de markt in Zuid-
Frankrijk wordt zij op haar hand getikt als 
ze een stofje wil voelen, terwijl ik veertig 
peper- en zoutstellen kan beetpakken en 
dan gebeurt er nog niks. Nu kun je zeggen: 
doe niet zo overdreven, maar echt, die din-
gen gebeuren wekelijks.” 
Hoe lang ben je nu met je vrouw?
“Al 22 jaar.”
Heb je ook al 22 jaar dat besef? “Nee. 
Dat is wat me nog het meest bezighoudt. 
Ik ben me er pas een jaar of tien geleden 
bewust van geworden. Maar als je er een-
maal over gaat nadenken en praten, is er 
geen weg terug.”
Wanneer kwam het bij jou binnen?
“Toen, op die markt in Zuid-Frankrijk, dat 
iemand op haar hand sloeg. Dat ik dacht: 
moet ik deze vrouw nu over haar kraam 
trekken? Het is dat Diana me meetrok en 
zei: “Niet doen, laat maar.”
Mijn vrouw was er wel al mee bezig, ze had 
het alleen nooit eerder gedeeld. Het wás 
gewoon nu eenmaal zo. Maar ze is nu blij 
dat ze kan zeggen: ik heb me altijd heel on-
gemakkelijk gevoeld bij dat zwartepieten-
verhaal. Ze was zich er al jong  van bewust 
dat ze anders was dan de rest op school, 
met haar bruine huid en haar ‘gekke’ haar. 
Een meisje tegen wie sommige kinderen 
in het dorp riepen: ‘Ga terug naar je eigen 
land!’ Maar weet je wat me hoopvol stemt? 
Mijn kinderen en hun vrienden zijn daar 
helemaal niet mee bezig. Iemand is leuk 
of niet leuk, stom of niet stom, maar niet 
bruin of wit of geel.” 
Opgewekt: “En dan kom ik weer terug bij 
de wijze lessen van mijn ouders: er bestaan 
geen gekke mensen, leer elkaar nou maar 
eerst eens kennen.” 
Zitten je vrouw en kinderen ook vol 
tattoos? “Nee. Diana heeft een paar kleine 
symbolische dingetjes. Mijn zoon wil wel, 

maar die kwam er laatst achter hoe duur 
het is, dus hij moet nog even doorsparen. 
Mijn dochter is nog te jong en ik denk 
ook niet dat ze eraan begint.” 
Als je je vrouw op je arm zet, kun je 
nooit meer van haar af. “Dat gaan we 
ook niet doen, dat hebben we samen 
besloten. Maar stel, stel dat het zou gebeu-
ren, dat we uit elkaar zouden gaan, ja, dan 
staat het er, soit. Ze is deel van mijn leven.”
Ben je sentimenteel of ben je roman-
tisch? “Sentimenteel en romantisch te-
gelijk. Dat heeft met elkaar te maken, met 
hetzelfde grote gebaar, het bijbehorende 
drama en het bijbehorende verlangen. Met 
dat heel grote gevoel voor iemand van wie 
je heel veel houdt.”
Er zullen een hoop vrouwen achter je 
aan zitten. “Dat valt wel mee hoor.” Lacht: 
“Het is in hoeverre je dat toelaat. Maar ik 
kom niet in de verleiding, nee. Diana en ik 
kennen elkaar zo door en door, dat is een 
diepgeworteld goed gevoel. Zij is voor mij 
de vrouw met wie ik oud ga worden. Dat is 
een heel fijn vooruitzicht.” 

OVER ERIC
Eric Corton werd op 11 januari 1969 
geboren in Oosterbeek. Zijn ouders 
hadden een dameskapsalon. Na de 
middelbare school ging hij naar de 
Toneelschool Maastricht die hij niet 
afmaakte. Hij werkte een aantal 
jaren als acteur en kwam daarna 
terecht bij radiozender 3FM waar 
hij zich ontpopte tot radio- en tv-
presentator. Naast acteren en pre-
senteren schrijft hij korte verhalen, 
columns, houdt hij lezingen, maakt 
hij muziek én is hij ambassadeur 
voor het Rode Kruis. In zijn vrije tijd 
zit hij graag op de racefiets. Eric is 
sinds 1996 getrouwd met scena-
rioschrijfster, actrice en redacteur 
Diana Sno. Ze hebben twee kinde-
ren: Morrison (18) en Indy (15). 
Vanaf 6 januari 2018 speelt hij in Ma, 
een solovoorstelling naar het boek 
van Hugo Borst. Kijk voor de speellijst 
op ericcorton.nl.

concurrentie. Nee, dat was niet echt een 
leuke tijd.” Halverwege het derde jaar ging 
Eric van school. Hij speelde bij verschil-
lende ensembles, werd dj en presentator 
bij radio en tv, acteerde in Penoza, schreef 
een paar verhalenbundels. De laatste jaren 
werkte hij als radiojournalist bij Het oog op 
morgen en op Radio 1 bij De Nieuws BV.
“Ik merkte dat ik daar niet voor in de wieg 
ben gelegd. Ik moet dingen doen die ik 
écht leuk vind. Ik heb veertien jaar radio ge-
maakt op 3FM, vergeleken met Radio 1 veel 
oppervlakkiger, maar elke dag had ik de in-
spiratie om iets over die platen te vertellen 
en had ik honger naar nieuwe muziek.”
Hij vertelt over zijn vrouw, Diana Sno, ooit 
actrice maar nu scenarioschrijver voor on-
der andere Spangas. Trots: “Dat doe ze echt 
heel, heel goed.” Over zoon Morrison van 
achttien, die een mediavormgevingsoplei-

ding doet, over dochter Indy van vijftien. 
Vertederd: “Zij is net zo’n kunstenmaker als 
ik. Tekenen, borduren, zingen, schilderen… 
ze doet het allemaal tegelijk, en ze is er ook 
nog eens heel goed in. Ze wil na de havo 
naar de Rietveldacademie. We zullen zien.”
Je vrouw is half Surinaams. Op wie 
lijken de kinderen? “Ze zijn een mix van 
ons allebei. Mijn zoon is behoorlijk wit uit-
gevallen, maar hij heeft donkere krullen, 
net als mijn dochter. Ze voelen zich heel 
bewust deels Surinaams. Ze zullen ook 
nooit het het N-woord gebruiken (neger, 
red.), of Zwarte Piet stereotiep afbeelden. 
Hun hele vriendenkring is trouwens zo: 
dat doé je gewoon niet. Terwijl onze gene-
ratie nog een inhaalslag moet maken.”
Wat vind je van dat hele debat? “Wat ik 
vooral belangrijk vind, is dat je naar die an-
der luistert. Dat je wil horen wat iemands 
gevoelens daarover zijn, en niet meteen 
je eigen gedachten op tafel legt. Dat is zo 
funest in deze discussie. Sterker, ik vind 

“Als ik met mijn liefste 
in een winkel ben, 

wordt zij in de gaten 
gehouden en ik niet”
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