
Thomas: “Ik vond het een interes-
sant gegeven dat Paul mij zou komen 
redden, omdat hij denkt dat ik thuis 
maar alleen ben. En alleen zit. Terwijl 
ik juist besloten heb om Paul naar 
mij toe te lokken, zodat hij ook eens 
kan zitten en rust kan hebben. En 
over dingen nadenken. Dat we alle-
bei op dezelfde plek uitkomen, maar 
ieder met een andere agenda.”

Paul: “We hadden de cd Nachtmu-
ziek af, daar stonden veertien liedjes 
op. Met die liedjes wilden we een 
voorstelling maken, over waar de 
liedjes over gaan en waar we staan 
op dat moment in ons leven. Dus gin-
gen we het podium op met veertien 

liedjes en zijn we gaan spelen. We 
hebben eerst zes weken gerepeteerd 
om met z’n drieën (met David Mid-
delhoff, red.) de liedjes te spelen. 
Normaal doen we dat met een band. 
We gingen het podium op, en tussen 
de liedjes door gingen we verhalen 
vertellen. Zo is langzamerhand de 
voorstelling ontstaan.”

Ieder z’n talent
Paul: “In de voorstelling doen we 
ieder wat we goed kunnen. Thomas 
is een talent dat makkelijk vertelt en 
ook goed kan vertellen. Hij maakt 
goede verhaallijnen en kan goed 
schrijven. Ik ben veel muzikaler, 
mijn talent zit in de muziek, in het 
zingen en het spelen. En dat samen 
maakt Acda en de Munnik. Zie het 
als sport: je hebt mensen die verde-
digen en mensen die aanvallen. Je 
kunt niet allemaal aanvallen. Het zou 
onnatuurlijk zijn als ik degene was 
die voorop staat en allerlei verhalen 
vertelt.”

Thomas: “Ja, dat zou wel eens grap-
pig zijn.”
Paul: “Want dat is totaal onnatuur-
lijk.”
Thomas: “Wat dus betekent dat ik 
de rest van mijn leven heel druk ben 
met alles schrijven en alles vertellen, 
terwijl Paul een beetje piano zit te 
spelen.”

Rituelen
Paul: “Deze voorstelling begint met 
een soort geroezemoes. Mensen 
komen in het theater en horen 
straatgeluiden en alles. En het begin 
van de voorstelling is dat het geluid 
uitgaat. En dan hebben wij nog der-
tig seconden voor we het podium op 
gaan. En die dertig seconden gebrui-
ken wij dan.”
Thomas: “Zodra het geluid uit gaat, 
ga ik op de bal van mijn voeten 
staan. Een keer of twintig.” 
Paul: “Het ligt er ook maar net aan 
waar je op dat moment bent. Je bent 
wel eens heel duf aan het einde van 
de dag en dan moet je nog een voor-
stelling spelen. Dan moet je ener-
gie krijgen en dan ga je een beetje 
rennen of springen. En soms ben je 
juist heel gefocust en dan moet je 
zorgen dat je iets rustiger wordt.” 
 

Vier keer per week babbelen ze in een theater de hele avond vol, 
Thomas Acda en Paul de Munnik. Ze gooien je de ene na de andere 
intelligente wijsheid om de oren. Maar hoe zijn de mannen zonder 
een podium onder de voeten? Acda en de Munnik vertellen op een 
Groningse bovenkamer over hun theatervoorstelling Spelen. Over 
David en Herman. En over zichzelf.

Door: Diana Maatjes

Uit de voorstelling 
Spelen: ‘Thomas 
wilde niet meer 
naar buiten, ik 
wilde spelen. Dus 
hartelijk welkom 
bij Thomas thuis’

‘Maar laten we bij 
het begin beginnen 
want daar zijn die 
dingen voor’

‘Ik ben werkelijk de King of bijna’



Thomas: “Ja, dat begint wel een 
levend beest te worden in mijn 
hoofd. Dat is de truc ook gewoon: je 
doet net alsof het waar is. Dat is het 
toneelspelen, het theater maken. Die 
passen dat ik op het podium ren, ga 
ik ook echt op zoek naar dat beest. 
Dat vind ik een erg leuk gedeelte uit 
de voorstelling. Maar het leukste ge-
deelte? Dat kan ik niet zeggen. Het is 
het geheel dat ik heel mooi vind. Het 
verschilt ook per avond. En ik vind 
het tempo lekker. Als het loopt, dan 
loopt het ook en dan kan ik bijsturen. 
Dat vind ik prettig.”
Paul: “De ene keer is het een lied, 
de andere keer kan het een blik 
zijn. Een piano- of gitaarinzet. Dat 
verschilt heel erg. Ik heb niet een 
typisch favoriet moment. Ik vind het 
wel erg leuk als Thomas terugkomt 
en z’n pyjama gaat aantrekken. Dat 
is een fijn moment om te spelen. Ik 
ben bezig met een monoloog en dan 
komt Thomas binnen. Hij trekt zijn 
kleren uit, doet zijn pyjama aan en 
dan stap ik even af van mijn verhaal. 
Misschien wel het meeste in de 
voorstelling lijkt het daar dat we echt 
samen aan het spelen zijn. Het lijkt 
alsof je allebei je eigen ding aan het 
doen bent, maar je bent dan heel erg 
aan het timen en proberen samen op 
het juiste moment uit te komen. Dat 
is een mooi moment.”

Paul: “Het valt nu wel mee, we 
spelen vier keer per week. We willen 
ook niet meer spelen. Vroeger speel-

den we wel eens vijf of zes keer per 
week. Dat we er ook nog concerten 
bij deden. Maar dat willen we niet 
meer. Het is niet leuk meer, dan ben 
je alleen maar daar mee bezig. Het 
spelen is leuk, maar je hebt ook mo-
menten nodig dat je even niet hoeft 
te spelen.”
Thomas: “Als we op toer zijn, nemen 
we trouwens geen echte persoonlijke 
dingen mee, gewoon wat films en 
boeken.”
Paul: “Geen emotionele aandenken.”
Thomas: “We zijn niet van die 
mensen die altaartjes maken in de 
kleedkamer.”
Paul: “Geen foto’s van familie en de 
hond in de kleedkamer.”
Thomas: “Kaarsjes en een favoriet 
doekje.”
Paul: “Foto’s van opa en oma.”
Thomas: “Een plekje thuis maken in 
het theater, dat doen we niet. We 
hebben geen altaarrituelen. Maar 
het is natuurlijk wel thuis. Als we 
in de kleedkamer aankomen, is die 
al volgeplet met verkleedkisten en 
strijkplanken. We hebben immers 
elke voorstelling dezelfde kleren aan. 
Podiumkleren. Nu zijn we in burger.”

Thomas: “Een lied ontstaat meestal 
doordat de muze je overvalt. Soms 
zie je een zin en dat moet je dan ver-
duidelijken voor jezelf. En dan moet 
je zorgen dat je een pen hebt. Of 
een telefoon. Dan kun je de teksten 
zo intoetsen. Het regent zonnestra-
len heb ik bedacht om uit te leggen 
dat sommige mensen gewoon blij 
en tevreden moeten zijn. Dat komt 
telkens terug in de voorstelling: de 
dromen die je hebt. Het dromen van 
bijvoorbeeld een racefiets. Dus niet 
dat je een racefiets wil, maar dat je 
verlangt naar een racefiets.”

Paul: “We schrijven 
teksten meestal apart, 
omdat het zo’n gedach-
te is waar je in zit. Die 
moet je zelf volmaken. 
En dan laat je ‘m wel 
aan de ander horen en 
die geeft feedback. Dus 
we helpen elkaar wel. 
En muziek maken we 
af en toe samen. Maar 
als je eenmaal aan het 
werk bent, is het mak-
kelijker om het zelf te 
doen. Samenwerken is 
meer het volmaken van 
de nummers. Dan gaan 
we zitten en gaan we 
het nummer afmaken. 
Alleen tekst en muziek 

‘Ik ben werkelijk de 
King of bijna. En 
als ik dan eindelijk 
heel even geluk-
kig ben, ga ik niet 
schrijven. Dat doe 
ik daarna wel’

‘En bij mij thuis, 
zou niet weten, hoe 
mijn eigen deurbel 
klinkt’

‘Ik ging achter de 
vleugel zitten. Ik 

moest nog 
een lied 
schrijven’

‘Mijn zoontje wilde 
een hondje en ik 
wilde filmnet. Dus 
nu hebben we een 
hondje dat Filmnet 
heet’



is natuurlijk niets. Er moet een ritme 
komen, het gaat groeien met David 
Middelhoff erbij. En op die manier 
werk je echt samen.”

Paul: “De naam Acda en de Munnik 
is ontstaan toen we net begonnen. 
Thomas kende David van zijn bandje 
van vroeger. Toen hebben we David 
erbij gevraagd en we hadden er een 
driemanschap van kunnen maken, 
maar dat wilde David niet in die tijd. 
Hij wilde liever gewoon de begelei-
der zijn. Nu zijn we dus met z’n drie-
en Acda en de Munnik. Hier komt 
natuurlijk wel bij dat wij de klappen 
krijgen, wij krijgen ook de recensies 
over ons heen en wij krijgen ook de 
interviews. Dat hoeft hij allemaal 
niet te doen. Hij hoeft alleen maar 
elke avond te spelen. En wij hebben 
al die andere dingen er nog bij.”
Thomas: “In Amsterdam is er niets 
aan de hand. Daar lopen we zo door.”
Paul: “Maar in Groningen, Zwolle, 
Maastricht… De studentensteden. 
Daar kijken ze van ons op. En dan 
ook geen gefluister. Nee, staan ze 
een meter van je af te schreeuwen: 

‘Kijk! Dat zijn Acda en de Munnik!’ 
Ja, en ze zijn niet doof.”

Geen Nachtmuziek in de cd-
speler
Thomas: “Ik luister niet naar mezelf, 
het is gewoon verlegenheid. Als ik 
een keer in de auto zit, het is mooi 
weer, de ramen zijn open, dan luister 
ik lekker muziek. En als ik dan mezelf 
hoor, doe ik ‘m een liedje verder. An-
ders lijkt het net alsof ik een beetje 
naar mezelf zit te luisteren. Van: 
‘Zien mensen wel dat ik ’t ben?’” 
Paul: “Ja, dat 
doe ik ook.  
Net als wan-
neer je in een 
winkel komt en 
er draait een 
liedje van ons, 
dat is afschu-
welijk. Dan 
wil ik eigenlijk 
direct weg.”
Thomas: “Als 
je in een kroeg 
komt en het 
personeel gaat 
bij elkaar staan, 
dan weet je 
al: over twee 
nummers ben 
jij aan de beurt. 
Dan gaan ze 
snel een plaatje 
van jou op-
zoeken en dat 
zetten ze dan 
op. Wel lief 
bedoeld.”

Paul: “We hebben nu even geen 
plannen. Gewoon lekker spelen, 
langzamerhand weer eens denken: 
wat hierna? Maar we spelen nog 
een heel seizoen. Dus het is wat 
dat betreft wel een lekker rustig 
leven. Als ik er zo over nadenk: ja, 
dat hebben we wel goed gedaan.”
Thomas: “Maar op een gegeven 
moment gaat het toch wel weer 
vervelen en dan moet er weer wat 
gebeuren. Maar ik hoop dat ik het 
red zonder te schrijven op vakantie 
te kunnen van de zomer. Dat lijkt 
me prettig. Gewoon aan niets be-
ginnen. Want als je er eenmaal aan 
begint, kom je er niet meer los van. 
Dan word je gek ’s avonds.”
Paul: “Niet al te serieus nemen, dat 
geklaag over het schrijven. Want 
wat wij doen is eigenlijk alleen 
maar leuk, hoor. Het is een gewel-
dig vak!”

‘En op gitaar de 
man die inmiddels 
qua leeftijd zijn 
schoenmaat heeft 
ingehaald: David 
Middelhoff’

‘Ik heb een plan, ik 
maak nooit meer een 
plan’

Zelfkarika-
tuur van 
Thomas

Zelfkarikatuur 
van Paul
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