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Het toneelstuk Demonen kun je samenvatten als een 
frontale botsing tussen twee compleet gestoorde 
stellen. Tijdens de table read bij Toneelgroep Oost-
pool in Arnhem hebben de vier acteurs er zichtbaar 
veel plezier in. Daan Schuurmans debuteert bij 
Oostpool, maar hij kent tegenspeelster Kirsten 
Mulder al jaren. Tijdens het lezen van het absurdis-
tische script giechelen ze om elkaars versprekingen. 
“Kirsten en ik hebben dezelfde soort humor”, zegt 
Schuurmans. “Alleen al de toon van elkaars stem vin-
den we grappig.” Oostpool-veteraan Rick Paul van 
Mulligen zit er stoïcijns tussen, waardoor zijn teksten 
er nog geestiger uitkomen. Hij is een veel grotere 
droogkloot dan je zou verwachten van iemand met 
zo’n feestelijk gebloemd bloesje. Mariana Aparicio 
Torres maakt het kwartet compleet. 

Demonen is een stuk van de Zweed Lars Norén, dat 
in deze uitvoering wordt geregisseerd door Marcus 
Azzini. Het gaat over twee stellen van eind dertig, die 
onverwachts een avond met elkaar doorbrengen in 
een appartement. De buren kennen elkaar niet goed, 
maar laten toch alle opgekropte frustraties over hun 
partner de vrije loop. Hoewel het stuk in de jaren 
tachtig is geschreven, is het nog steeds relevant. Ook 
in 2016 worstelen koppels met dezelfde problemen. 

daan schuurmans (44) en 
rick paul van mulligen (35) 
staan lijnrecht tegenover 
elkaar in demonen, de 
toneel klassieker van lars 
norén, in een uitvoering van 
toneelgroep oostpool. winq 
sprak de twee acteurs over 
moderne liefde en gekte.

tekst: haroon ali
beeld:dario en misja

Katarina en Frank, gespeeld door Mulder en Schuur-
mans, zijn kinderloos en ziekelijk geobsedeerd door 
elkaar. Jenna en Tomas, vertolkt door Aparicio Torres 
en Van Mulligen, hebben jonge kinderen en snakken 
juist naar wat afleiding van elkaar. Perfecte ingredi-
enten voor een giftige liefdescocktail op een donkere 
avond.

Verwacht geen alledaags gekibbel over slaaptekort 
en een ingedut seksleven. “Het toneelstuk gaat over 
alle grenzen heen, ook van de realiteit”, zegt Van Mul-
ligen. Personages laten elkaar niet uitpraten, geven 
geen antwoord op elkaars vragen, kleineren elkaar 
tot op het bot en smijten met hun meest dierbare be-
zittingen. Schuurmans: “Ze begrijpen elkaar de hele 
tijd niet, zelfs in de kleinste dingen.” Hoewel Demo-
nen een impressionistisch stuk is, dat je niet te veel 
moet ‘psychologiseren’, duiken we met de manne-
lijke hoofdrolspelers Rick Paul van Mulligen en Daan 

“mensen worden heel 
zenuwachtig van dat 

hetero-homoding”
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Schuurmans toch 
even in de materie, om 
de nietsvermoedende 
bezoeker wat context 
te geven.

Welke les moeten stelletjes uit dit toneelstuk trek-
ken?
Rick Paul: “Dat je het vooral niet op deze manier 
moet aanpakken.”
Daan: “Als je iets uit het stuk wilt leren, dan is dat 
het.”
Rick Paul: “Maar regisseur Marcus Azzini ziet ook de 
liefde die deze mensen voor elkaar voelen, al pakken 
ze het misschien helemaal verkeerd aan. Ze vechten 
om uiteindelijk ergens te komen.”
Daan: “Ze vinden elkaar zó de moeite waard, dat ze 
deze oorlog met elkaar aangaan.”

Rick Paul: “Vooral Frank en Katarina zijn verslaafd 
aan de ruzies, ook dat is een vorm van liefde.”

Wat herkennen jullie van jezelf in dit stuk?
Rick Paul: “Ik herken niks in die heftigheid, godzij-
dank. Maar als je kinderen hebt, kun je in een ritme 
komen dat misschien prettig en handig is voor de 
kinderen, maar dat niet echt bevorderend is voor je 
liefdesleven.”
Daan: “Ja, klopt. Dat ritme is niet onplezierig, maar 
er zijn wel momenten dat je uit de band wilt sprin-
gen. Je denkt dan dat je wat mist, terwijl het eigenlijk 
allemaal wel meevalt.”

Daan, jij hebt drie kinderen met actrice Bracha van 
Doesburgh. Hoe spring jij uit de band?
“Dat valt wel mee hoor. Voor mij is dat een avondje 
goed uit eten gaan met Bracha. Dat doen we gelukkig 
nog geregeld: even fijn met elkaar praten, als stel. 
We hebben ook lieve ouders die af en toe zeggen: ‘Ga 
twee nachten met elkaar ergens naartoe.’ Dan kun-
nen we met z’n tweetjes verdwalen.”

Rock-’n-roll… 
“De kunst is om die rock-’n-roll ook tussen de luiers 
te blijven voelen. Dat is wel moeilijk, maar als het 
goed zit tussen twee mensen, dan lukt dat wel. Tot op 
heden lukt het ons nog steeds.”

Die gezinsdruk en relationele sleur waar het in 
toneelstukken en films zo vaak over gaat, betreft 
meestal heterostellen. Rick Paul, jij hebt een zoon-
tje, maar jij en je partner René delen het ouder-
schap met de moeder, cabaretière Nina de la Croix. 
Maakt dat het makkelijker?
“Dat is wel de mazzel van gedeeld ouderschap. De 
helft van de week ben ik vrij. Dus ik hoef niet heel 
moeilijk dat ene etentje per maand in te plannen. 
Het gaat er bij mij niet zo zeer om dat ik uit de band 
wil springen of heel dronken wil worden, maar af en 
toe heb je gewoon even behoefte om niks te doen en 
wakker te worden wanneer je wilt. Het is een soort 
hunkering naar iets wat er niet meer is.”
Daan: “Met kleine kinderen moet je de hele tijd alert 
zijn. Dat merk je vooral als de kinderen er niet zijn, 
dat je gewoon even kunt zitten en niet hoeft op te 
letten. Dat kan zo lekker zijn.”
Rick Paul: “In dit toneelstuk hebben ze die hunke-
ring naar vrijheid te veel geromantiseerd. Ze zoeken 
naar gekte om maar iets te voelen. Als je al zo lang 
de teugels hebt laten vieren, dan is het ook wel een 
beetje je eigen schuld. Dan had je er veel eerder wat 
aan moeten doen.”

Veel toneel- en filmmakers zetten twee koppels in 

“de kunst is om die rock-
’n-roll ook tussen de 

luiers te blijven voelen.
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één ruimte en laten ze met elkaar praten. Denk aan 
klassiekers als God of Carnage, Closer, Who’s Afraid 
of Virginia Woolf? en natuurlijk Demonen. Waarom 
breekt in die situaties altijd de hel los?
Rick Paul: “Omdat ze altijd iets anders verwachten 
dan dat ze krijgen. Die stellen hopen een avondje vrij 
te krijgen van hun eigen leven, maar vanaf het eerste 
moment wordt er al vergeleken: de mannen met 
elkaar, de vrouwen met elkaar.”
Daan: “Het zijn twee koninkrijkjes die tegenover 
elkaar komen te staan. De ene koning en koningin 
versus de andere koning en koningin.”
Rick Paul: “Ik wist ook niet dat het zo precair is om 
met elkaar over de opvoeding van kinderen te pra-
ten. Niet normaal hoe snel mensen op hun teentjes 
zijn getrapt, helemaal als er alcohol in het spel is. 
Binnen vijf minuten is er al iemand dood.”
Daan: “Het is vooral ongemakkelijk als het stil blijft.”
Rick Paul: “De krekeltjes. Die avonden ken ik wel, ja. 
Maar zulke avonden als in Demonen heb je niet met 
goede vrienden. Dit zijn buren die elkaar normaal 
alleen op de trap tegenkomen, die denken: laten we 
eens een drankje doen. Dan gaat het mis, omdat je 
niets hebt te verliezen.” 

In Demonen zit een opmerkelijke scène, waarin 
Frank uit het niets Tomas probeert te verleiden, 
terwijl ze een kristallen vaas overgooien. Frank: “Wat 
zou jij zeggen als ik me nu eens voorover boog – ja, 
dat is misschien net iets te ver weg – maar als ik 
opstond en naar jou toe liep en mijn hand zo hield en 
je pik streelde, over je broek, zo, naar boven. En naar 
beneden, heen en weer, nou? Mag ik hem eruit halen 
om hem vast te houden... Niet? Mag ik dan met mijn 
pik in jouw reet? Mag mijn pik jouw reet in? Twee 
keer. Kan ik mijn pik even kwijt in jouw reet? Als ik 
hem er daarna weer uithaal? En wat vind jij lekker? 
Verlang je daar nou nooit eens naar?” 

Hoe moeten we die scène volgens jullie interprete-
ren?
Daan: “Frank probeert bij iedereen een reactie uit 
te lokken. Of misschien denkt hij toch dat Tomas 
homo is, dat er een latente homoseksualiteit in hem 
zit die Frank eruit wil krijgen. Mensen zijn misschien 
biologisch hetero- of homoseksueel, maar daaron-
der, in het onderbewuste, zit een bredere seksua-
liteit waarin dat onderscheid helemaal niet wordt 
gemaakt. Hoe moet ik dat nou uitleggen…”
Rick Paul: “Net als die Kinsey-schaal van seksua-
liteit, die loopt van nul tot zes. Niemand zit op een 
uiteinde van de schaal, maar wij mensen hebben 
toch bepaald dat je moet kiezen.”
Daan: “Ja, ik denk dat Frank daarin terecht komt, een 
ruimte waarin alles mogelijk is.”

Rick Paul: “En omdat 
er toch nog steeds een 
taboe is over homo-
seksualiteit bij man-
nen, is het een mooi 
iets waar Frank mee 
kan rammelen bij Tomas, om ermee te spelen.”

Wat is jullie favoriete scène uit Demonen?
Rick Paul: “Ik vind die scène waarin we die vaas over-
gooien en dat gesprek voeren heel spannend, omdat 
het niet duidelijk is wat er nou precies aan de hand is. 
Is het een hetero die een homo uit de tent wil lokken 
of zijn het twee mannen die elkaar kwaad proberen 
te krijgen? Het enige dat duidelijk wordt, is dat ze een 
enorme behoefte voelen om die vaas over te gooien 
en elkaar schunnige vragen te stellen. Daar zit een 
spanning in waarvan ze allebei erg van genieten.”

“niet normaal hoe snel 
mensen op hun teentjes 

zijn getrapt”
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Daan: “Ik vind het mooi dat ze in deze scène allebei 
op hun kwetsbaarst zijn.”

Rick Paul, jij speelt een heteroseksuele, in eerste 
instantie wat saaie huisvader. Heb je het gevoel dat 
homoseksuele acteurs eindelijk niet meer alleen 
voor homorollen worden gevraagd?
“Ik vind dat nog wel tegenvallen. Ik heb de mazzel 
dat ik Marcus al zo lang ken, dat hij er alle vertrou-
wen in heeft dat ik deze rol kan spelen. Dat is in de 
film- en televisiewereld heel anders.”

Word je alleen gevraagd voor de rol van blije homo?
“Wel verschillende soorten homo’s hoor. En zolang 
het een rol is waarbij iemand toevallig homo blijkt te 
zijn, heb ik er geen problemen mee. Maar als het gaat 
om een eendimensionaal roze kleurtje in een film, 
waarbij je er alleen bent om een grap te maken, vind 
ik het niet interessant.”

Is dat de overgangsfase waarin we nu zitten: homo’s 
worden nog steeds gevraagd voor homorollen, 
maar er zijn tenminste meerdere soorten homorol-
len om uit te kiezen?
Rick Paul: “Mensen accepteren nu dat homoseksu-
elen in meerdere lagen van de samenleving voorko-
men. Maar men vindt het nog steeds vreemd als een 
homo een hetero speelt.”
Daan: “Of andersom. Toen ik tien jaar geleden een 
homo speelde in Alles is Liefde, werd dat op teletekst 
gemeld. Dat vond ik heel wonderlijk, want ik had 
daar zelf geen moment over nagedacht.”
Rick Paul: “Alsof het een heel heftige keuze is: zal ik 
het doen of niet? Het lijkt alsof dat de laatste drempel 
is voor een acteur. Je kunt een seriemoordenaar 
spelen of een kinderverkrachter, dat maakt allemaal 
niet uit. Maar mensen worden heel zenuwachtig van 
dat hetero-homoding.”

Rick Paul, beleef je meer plezier aan deze rol, om-
dat het voor jou meer out of the box is? Je scheldt 
Daans personage nota bene twee keer uit voor 
flikker.
“Ik vind het wel leuk ja, maar tegelijkertijd is het 
heel spannend, omdat deze rollen zo weinig voorbij 
komen. Zal het publiek me op mijn geaardheid 
beoordelen? Dat ik te veel dit of dat met mijn handje 
doe? Ik maak me er niet veel zorgen over, maar ik zal 
Marcus af en toe wel om advies vragen.” 

demonen van toneelgroep oostpool, met daan schuurmans,  
rick paul van mulligen, kirsten mulder en mariana aparicio 
torres, gaat op 8 oktober in première bij het stadstheater in 
arnhem. daarna op tournee, tot het einde van dit jaar.  
www.toneelgroepoostpool.nl

A’DAM-E.V.A. STOPT
In november start het derde en laatste sei-
zoen van de dramaserie A’DAM-E.V.A., die 
al sinds 2011 loopt. De serie gaat over de 
ingewikkelde liefde tussen Adam en Eva in 
de hoofdstad. Rick Paul van Mulligen speelt 
Harm-Jan, de gay best friend van Eva. In 
het laatste seizoen zien we opvallend veel 
parallellen met Rick Pauls echte leven. “Zo 
ga ik trouwen en krijgen we een baby met 
een moeder die we via een speeddate 
hebben ontmoet. Dat is in het echt ook zo 

gegaan.” Omdat ze jaren af en aan hebben 
samengewerkt, is Rick Paul goed bevriend 
geraakt met regisseur Norbert ter Hall en 
scenarist Robert Alberdingk Thijm. “Robert 
heeft wel eerst toestemming gevraagd 
om die gebeurtenissen te gebruiken en hij 
heeft het natuurlijk iets anders in de serie 
geschreven. Maar ik vond het een belang-
rijk onderwerp om te delen, helemaal in de 
serie waarvoor ik zoveel liefde heb.” 
a’dam-e.v.a. is te zien vanaf zondag 6 november 
om 20.25 uur op npo 3.


