
Hoe is de stemming? 
‘Ik ben ontzettend blij dat de 
theaters weer deels open kunnen. 
Het stemde me echt somber dat de 
versoepelingen alsmaar niet aan de 
orde waren, wat betekende dat de 
theaters langer dicht waren. Op dit 
moment hopen we de voorstelling 
Bij twijfel hard zingen! te kunnen 
spelen.’ 

Lukt het jou de vreugde te zien?
‘De ene dag beter dan de andere, het 
is een blijvende oefening.’ 

Moeder-overste spelen in de Sound 
of Music is voor jou een gouden rol! 
‘Het is mijn lievelingsfilm, ik heb altijd 
naar die rol gekeken en had nooit 
gedacht dat ik als operazangeres in 
een musical terecht zou komen. De 
voorstelling wordt honderden keren 
gespeeld, dat is niks voor mij. Maar 
deze rol vind ik zo bijzonder, die kan ik 
wel 1000 keer spelen!’ 

Hoe zet jij ‘jouw’ moeder-overste 
neer? 
“Ik ben mezelf eigenlijk; de rustige 
versie van Francis die iemand moet 
helpen. Het lied Climb every mountain 
past me als een handschoen. Dat zingt 
moeder-overste als Maria terugkomt in 
het klooster en niet weet wat ze moet; 
ze is verliefd op Kapitein von Trapp; ze 
beseft nog niet dat ze dat is. En dan wil 
ze het klooster in om te vluchten voor 
de moeilijkheden. Moeder-overste 
zegt haar dat ze toch haar eigen weg 
moet zoeken.’ 

De parallel met je eigen leven is 
groot. 
‘Ik ben na mijn eerste communie jaren 
misdienaar geweest bij de zusters 
Penitenten der Eenheid in een klooster 
naast onze lagere school. Ik voelde me 
er zo thuis, dat ik toen ik een jaar of 16 
was vroeg of ik in het klooster mocht 
komen wonen. Dat vond Moeder-
Overste Bonifacia nog niet zo’n goed 

Operazangeres Francis van 
Broekhuizen ziet geloven als een 
zoektocht en een mysterie: iets wat 
je niet precies kan duiden. En dat 
maakt het nou precies zo mooi.

GELOVEN IS EEN 
ZOEKTOCHT
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Francis van Broekhuizen (46) 
is operazangeres en comédienne. Wekelijks heeft zij een 
rubriek op NPO-radio 4. Het grote publiek leerde haar kennen 
van tv-programma’s als ‘De Slimste Mens’ en ‘Maestro’. Na een 
opleiding maatschappelijk werk begon zij aan een studie zang 
aan het Amsterdams Conservatorium. Francis staat met haar 
eigen programma ‘Bij twijfel hard zingen!’ sinds kort weer op de 
planken. Ze speelt daarnaast de rol van haar leven als moeder-
overste in de musical The Sound of Music. Haar voorstellingen 
liggen op het moment dat we elkaar ontmoeten via ZOOM al 
een tijd stil.
Inmiddels zijn we enkele weken verder. Tijdens de actie 
‘Kapsalon Theater ‘in januari stak Francis haar ongenoegen 
over het coronabeleid voor haar eigen cultuursector niet onder 
stoelen of banken. Inmiddels is bekend dat de theaters beperkt 
open kunnen.
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idee. Zij vond het leeftijdsverschil veel 
te groot, de zusters waren 60 tot 70 
jaar. Ik moest eerst mijn eigen weg 
gaan, dat was heel verstandig. ‘Ga 
eerst studeren,’ zei ze, ‘als je roeping 
hebt merk je dat vanzelf.’ Dat klopte.’ 

Wat sprak je zo aan?
‘De gezelligheid, als in een woongroep, 
het waren lieve zusters, ik was er 
altijd welkom ik deed altijd de 
‘misjes’ net als mijn broer, het was 
een verlengstuk van thuis. Ik kan het 
niet helemaal uitleggen; het ging op 
gevoel.’ 

Francis groeide op in Den Haag in 
een vrolijk katholiek gezin. De sfeer 
was open, iedereen was welkom. 
Haar moeder haalde zelfs de Jehova-
getuige binnen voor een kop koffie en 
praatte dan met haar. Francis was wat 
strenger in de leer dan haar ouders: 
‘Als het Witte Donderdag was vond 
ik dat we naar de kerk moesten, ik 
vond het de belangrijkste dag in het 
kerkelijk jaar. Mijn ouders sloegen nog 
wel eens over.’ 

Hoe kijk jij nu naar de kerk? 
‘Ik heb zelf positieve ervaring; er zijn 
veel mensen die goed doen, vanuit 
“caritas, barmhartigheid” handelen. 
Ik zag onlangs in Rome een jonge 
priester die daklozen helpt, ze eten 
geeft, hij probeert ze te beschouwen 
als zijn vrienden. Ik ben 15 jaar 
lang mee geweest naar Lourdes 
als vrijwilliger. Ik ben niet voor niks 
maatschappelijk werk gaan studeren; 
ik wilde hulpverlener worden. Daar 
kan ook iets hoogmoedigs in zitten; 
‘zie mij eens goed doen’. Daar heb ik 
dan weer een hekel aan, als mensen 
zich zo opstellen. 

Heeft je katholieke opvoeding 
te maken met de neiging om te 
helpen? 
‘Ik ben erin opgegroeid, dus het is 
voor mij gewoon. Het is niet specifiek 
voor katholieken om goed te doen. 
Als iedereen de hand zou toesteken 
ja, dan zou de wereld ideaal zijn. Ik 
ben nu echter op een leeftijd dat ik 

ga twijfelen, op mijn 46e. Ik was altijd 
naïef in mijn geloof, maar ik heb in de 
jaren meer meegemaakt waardoor ik 
wijzer ben geworden.’ 

Heb je vervelende ervaringen? 
‘Binnen de Lourdesvereniging werd 
ik eens met de nek aangekeken door 
iemand, die zich een rechtgeaarde 
katholiek noemde. Ik was zondig 
in haar ogen. Dat vind ik dan wel 
vervelend, maar ik heb altijd het 
idee dat die ander fout zit. Ik kan 
wel schakelen, soms kan ik ook weer 
met kinderlijke ogen kijken en ook 
zo geloven als vroeger. Dan denk 
ik met nostalgie aan mijn opa, die 
rotspartijen maakte bij de kerststal. 
Maar ik probeer kritisch te blijven en 
vragen te stellen. Zo lang je dat doet 
sta je niet stil.’ 

De musicals waarin je zou spelen 
konden lange tijd niet doorgaan, en 
nu weer voor minder mensen. 
‘Ja dat is heel erg balen. De 
voorstelling heb ik twee jaar geleden 
al gespeeld; toen was ik nog niet 
zo bekend, maar hadden we toch 
uitverkochte kleine zalen. Daarin 
vertel ik hoe ik geworden ben zoals 
ik ben. Het gaat over de families 
van mijn vader en mijn moeder. Ik 
illustreer het met muziek.’ 

Hoe kwam je erbij zelf een 
voorstelling te maken? 
‘Ik heb veel in opera’s gestaan, maar 
heb vliegangst en soms kreeg ik geen 
rol. Mijn moeder suggereerde om zelf 
iets te doen. Ik ben begonnen met 
een kindervoorstelling. Samen met 

mijn vriendin en pianiste Femke de 
Graaf en mijn broer Tim. Het speelt 
ook mee dat mensen bij eerdere 
recitals vaak moesten lachen en 
dan vroegen ze me waarom ik geen 
cabaretière zou worden. Zo is het 
begonnen.’ 

Hoe kwam jij de tijd afgelopen 
maanden door? 
‘Ik schrijf een boek op verzoek van 
een uitgever; in verhalen beschrijf 
ik dingen uit mijn leven. “Elk nadeel 
heb zijn voordeel” om met Cruyff te 
spreken, ik heb er nu de tijd voor.’

Stel, je mag God een vraag stellen, 
welke zou dat zijn? 
‘God is niet één ding, ik geloof wel 
dat er iets groters is dan wij op deze 
aarde kunnen ervaren. De ‘big bang’ 
moet ook ergens begonnen zijn, er 
moet een goddelijke vonk zijn, maar 
we hebben te weinig taal om het 
woorden te geven. 
Ik denk dat je alle voorbeelden in de 
Bijbel vorm moet zien te geven in 
jezelf. Zie het als een soort leidraad. 
Sommige gelovigen leggen de 
verantwoordelijkheid ergens anders 
neer. Dat vind ik eigenlijk niks, die 
neiging heb ik dan nog eerder bij 
de persoon van Maria. Als ik het 
rozenhoedje meebid, heb ik daar 
veel meer mee dan met verhalen 
over God. De eenvoudige rozenkrans 
is meditatief, helpt ons de brug 
over. Voor mij is het net als muziek: 
gevoelsmatig, woorden vinden vind ik 
lastig. Het is veeleer een mysterie.’ 

Bij Twijfel hard zingen - foto Mischa Muijlaert

Dit artikel verscheen eerder in 
Tussentijds Magazine
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