
Wat fascineert jou aan Joop van den 
Ende?
“De man heeft zo verschrikkelijk veel 
betekend voor de Nederlandse televisie- en, 
met name, de theaterwereld. Hij komt uit 
een eenvoudig milieu en steeg naar grote 
hoogten. Ik was vooral benieuwd hoe zijn 
passie voor het theater is ontstaan, want 
daarin ligt volgens mij zijn echte bezieling. 
Meer nog dan bij televisie. Hij was voor-
bestemd om timmerman te worden. Hoe is 
iemand met zo’n achtergrond terecht-
gekomen waar hij nu is?”
Wat was zijn belangrijkste drijfveer?
“Een maatschappelijk werkster nam hem als 
jongen mee naar de Amsterdamse 

Stadsschouwburg waar hij Vondels 
Gijsbrecht van Aemstel zag. Dat was hét 
kantelpunt in zijn leven. Hij zat daar met 
zijn vieze nagels, zich generend voor zijn 
voorkomen tussen dat deftige publiek en 
raakte bevlogen door de magie van dat 
theater. Hij zag daarin een mogelijkheid om 
aan zijn arme milieu te ontsnappen. Hij 
slaagde daarin. Daarom is het ook altijd zijn 
doel geweest om mensen naar het theater 
te krijgen die daar normaal gesproken nooit 
heen zouden gaan. Met name met de 
musicals is hem dat gelukt. Hij is vooral 
trots op Hij gelooft in mij over André Hazes, 
want de zalen zaten vol met Hazes- en 
voetbalfans.” 

Toch krijgt Van den Ende pas de laatste 
jaren echt erkenning voor zijn bijdrage 
aan de culturele sector. Steekt hem dat?
“Zeker. Hij heeft daardoor lang last gehad 
van een minderwaardigheidscomplex. Hem 
is vaak verweten geen smaak te hebben. 
Musical was toch geen volwaardige 
kunstvorm? Dat hij eindelijk algemeen 
wordt gewaardeerd, ook uit elitaire hoek, 
streelt zijn ego. Zijn afkomst bleek eveneens 
zijn kracht. Hij is een rauwdouwer die nooit 
opgeeft. En daardoor het onmogelijke 
mogelijk maakte.”
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Joop van den Ende wordt 80. In een extra lange Volle Zalen blikt Cornald Maas met hem terug 
op zijn leven en maken ze de balans op van zijn carrière.
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