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Sekstips van een snelle nicht
Om seks hangt
,,een giechel’’, zegt
Theun Plantinga.
Hij speelt de komedie Sekstips,
wat je van nichten
leren kan.

JANTIEN DE BOER

K

un je van nichten zoveel
leren dan, als het over seks
gaat? Nou ja, zegt Theun
Plantinga. ,,Als nicht zijnde, weet ik dat homo’s over het algemeen misschien net iets meer seks
hebben dan heterostellen.’’
En ze doen er iets minder stiekem
over dan hetero’s, denkt hij. ,,Veel
homo’s zien seks als een activiteit.
Gewoon leuk. Er zijn minder taboes.’’
Vrijdag beleeft Feanwâlden, de
plaats waar Plantinga opgroeide, de
première van de muzikale komedie,
die geschreven en geregisseerd is
door Dick van den Heuvel.
Theun Plantinga is de homoseksueel Alex, van beroep dagvoorzitter, die nooit alleen is en over aandacht niet te klagen heeft. Op het
station ontmoet hij de tobberige getrouwde heteroseksuele Laura, gespeeld door Julia Berendse. De moeder van twee kinderen lijdt onder
een tekort aan aandacht van haar
man en als ze een vuiltje in haar oog
krijgt, helpt de snelle Alex haar om
het eruit te halen.
Het is het begin van een diepe
vriendschap, waarin de twee slaapkamergeheimen delen.
Ja de muzikale komedie gaat over
seks, zegt Plantinga. En over vriendschap en contact. ,,Misschien denken mensen als ze de titel horen dat
het ranzig wordt, maar het is heus
ook een gevoelige voorstelling.’'
Want niet alleen Laura mist veel in
haar leven, ook Alex is op zoek, ,,al
heeft hij dat zelf nog niet door’’.
Seks is een ‘o la la-onderwerp’,
weet Plantinga. ,,Er hangt een giechel omheen. Mensen worden er
nerveus van, maar ze vinden het ook
spannend. Dat merken we aan de
kaartverkoop, die gaat heel goed.’'
De voorstelling in Feanwâlden is bijvoorbeeld al uitverkocht.

Theun Plantinga en Julia Berendse delen als Alex en Laura bedgeheimen met elkaar.
Was seks ooit een beladen onderwerp voor Plantinga zelf? ,,Hmmm,
even terugdenken. Nee, ik geloof
niet dat het ooit ingewikkeld was
voor mij. Seks is voor mij niet iets
plats. Ik vind het mooi. Ook als je er
open over bent.’’
Toch kwam hij pas uit de kast nadat hij naar Amsterdam was verhuisd. ,,Dat had veel eerder gekund,
maar in Feanwâlden voelde ik me
toch een beetje the only gay in the
village. Want het hing natuurlijk wel
om me heen. Ik zat op jazzballet en
op dans, ik ging het theater in en ik
kleurde mijn haar. Maar ik was gelukkig nooit onzeker over wat ik
deed. En in het dorp zeiden ze gewoon: ‘O, dat is Theun’.’’
,,Ik wist allang dat ik homo was,
maar ik heb de liefde lang weggestopt. Ook de eerste tijd in Amsterdam. Ik zei altijd: Ik ben verliefd op
mijn werk.’’
Pas rond zijn 24ste had hij voor

het eerst seks met een jongen. ,, Dat
was vuurwerk.’’
Maar het duurde lang voor hij
echt over zijn homoseksualiteit
praatte. ,,Ik weet nog goed hoe ik er
voor het eerst over vertelde tijdens
een repetitie in Amsterdam. ‘Heb je
een vriend of een vriendin?’, vroeg
iemand me. ‘Nee, ik heb geen
vriend’, zei ik en ik dacht: O, hoe
gaan ze reageren, maar er gebeurde
niks. ‘En jij?’, vroegen ze gewoon aan
de volgende in de groep.’’
Zo gemakkelijk ging het dus. Ook
in Feanwâlden. ,,Ik belde een vriend
om te vertellen dat ik homo ben.
‘Nou leuk niet? Prachtig’, zei hij.’’
Het was eigenlijk geen nieuws,
merkte Theun Plantinga.
Toch wordt er niet inhoudelijk
over seks gepraat, merkt hij. ,,En dat
snap ik niet. Waarom zit er zo’n
muur omheen? Je hoeft geen platte
seksgesprekken te hebben, je kunt
toch ook praten over het mooie er-
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‘Waarom moet je
het allemaal
achter de voordeur
houden?’
van? Want hoe lekker is klaarkomen? Als ik het zo zeg, klinkt het
misschien plat, maar het is toch
prachtig dat je lichaam dat kan?’’
In de theaterwereld wordt er overigens wel vrij over seks gesproken,
zegt hij. ,,Laatst nog ging het over pijpen. Ik gaf iemand een tip, en die
kwam de volgende dag helemaal gelukkig terug.’’
Mooi toch? Mijmerend: ,,Hoe zou
het zijn als je seks gewoon als een activiteit zou beschouwen? Ik heb ooit
op de mavo bij biologie geleerd dat
het een van de basale behoeften van
de mens is. Waarom moet je het alle-

maal achter de voordeur houden?’’
De titel van de voorstelling is
luchtig, en speelt met vooroordelen.
Want veel vrouwen vinden het leuk
om een homo als vriend te hebben.
Plantinga, licht spottend: ,,Dan kun
je samen lekker praten over kleding,
uitgaan, mooie mannen en seks.
Soms zeggen vrouwen tegen me: ‘O,
ik vind jullie soort zo leuk, ik kan
heel goed met homo’s’. Alsof we allemaal hetzelfde zijn.’’
De muzikale komedie Sekstips,
wat je van nichten leren kan speelt in
op de lach, maar gaat stiekem ook
dieper. ,,Er zit ontroering in. En onder de lach zit soms pijn’’, weet
Theun Plantinga. ,,Dat moet ook. Dat
is het allermooiste.’’

21 oktober Veenwouden, 22 oktober
Dokkum, 28 oktober Lemmer , 18 en
19 november Sneek, 25 november
Wommels.
www.homemadeproductions.nl

