Het genoeg van

Eric Corton

Achter zijn stoere rockers-uiterlijk gaat een geëngageerd en gevoelig mens schuil.
Voor het Rode Kruis bezocht Eric Corton vele brandhaarden in Afrika. Daar ziet hij
met hoeveel minder een mens toe kan.

‘E

Tekst: Eva Prins

ind oktober reisde Eric Corton naar Burundi
om te zien hoe het Rode Kruis daar kindersterfte als gevolg van diarree probeert terug
te dringen. Het was zijn tiende reportagereis
voor Serious Request. Deze inzamelingsactie
van radiozender 3FM is inmiddels een begrip. Drie dj’s sluiten zich zes dagen lang, zonder eten en drinken, op in het
Glazen Huis dat ergens in Nederland wordt geplaatst. Daar
proberen ze door verzoeknummers en ludieke acties zo veel
mogelijk geld op te halen voor het Rode Kruis. Dit jaar staat
het Huis van 18 t/m 24 december in Leeuwarden
Corton, inmiddels ook ambassadeur voor het Rode Kruis,
is medebedenker van de actie en maakt de reportages van
de stille rampen waar de opbrengst voor is bedoeld. Deze
geëngageerdheid leverde hem de geuzennaam ‘het geweten
van 3FM’ op.
Is je kijk op ‘je genoeg’ veranderd door je reizen voor
het Rode Kruis?
‘Zeker. In Afrika merk ik dat ik met zo ongelofelijk veel
minder kan. Eten wanneer je honger hebt, een telefoon die
alleen kan bellen, één paar schoenen, één keer per week
traag internet of soms helemaal niet. Dat gevoel probeer ik
mee terug te nemen. Maar om hier diezelfde rust te ervaren, zal ik mijn leven, en vooral mijn werk, radicaal anders
in moeten richten.’

Eric Corton (1969) is
radiomaker, muzikant,
acteur, schrijver en
naamgever & inspirator
van muziekplatform
Cortonville.com.
Momenteel is hij te zien in
de serie Penoza.
Zijn tweede boek Autobiografie. Een kofferbak vol
levensverhalen kwam in
oktober uit.

‘Ik wil wel meer van die Afrikaanse
plattelandsmentaliteit hebben’
Hoezo?
‘Minder doen. Ik doe heel veel verschillende dingen en ben
daar heel druk mee. Als ik niet oppas, maak ik dagen van
acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds. Natuurlijk zou
ik vaker nee kunnen zeggen, maar al dat werk verschaft wel
mijn inkomen. Daarnaast doe ik veel voor niks, beginnende bandjes adviseren bijvoorbeeld, en mijn werk voor
het Rode Kruis. Maar dat geeft zoveel lol en voldoening dat
ik dat ook wil blijven doen.’
Waarvan heb je te veel?
‘Kleren, en met name schoenen. Ik heb wel meer dan
twintig paar, denk ik. Dat is een beetje een tic, of misschien
mijn vrouwelijke kant.’
En waarvan heb je te weinig?
‘Vrije tijd. Ik hou er erg van om te lanterfanten. Gewoon
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zitten, niks doen, een beetje nadenken, verhalen bedenken.
Dat komt er te weinig van. Ik zou wel wat meer van die
Afrikaanse plattelandsmentaliteit willen hebben, dat als je
het voor die dag verdiend hebt, dat het goed is. Hoe vaker
ik in Afrika kom, hoe beter ik leer om daar langzaam wat
meer naar toe te bewegen.’
Verdien je genoeg?
‘We hoeven niet te sappelen, maar ik loop ook zeker niet
binnen. Is het een keer iets minder, dan voelen we dat wel,
maar we zijn er niet bang voor. Mijn vrouw en ik zijn allebei opgeleid tot acteur, dan weet je: dat is geen vetpot.’
Zijn er dingen die je bewust doet of laat?
‘Áls ik vlees eet, ga ik naar de biologische slager en ook eieren en groenten koop ik biologisch. Dat kost dan wel meer,
maar is beter voor onze gezondheid en het dierenwelzijn.
Vliegen doe ik vrijwel alleen voor mijn werk, zo’n twee à
drie keer per jaar. En mijn auto rijdt op gas. Dat is overigens vooral voor mijn portemonnee. Ik ben een autofreak
en heb een oude Amerikaan, die rijdt 1 op 4. Op benzine is
dat niet te betalen.’
Hebben je reizen naar Afrika ook je kijk op onze maatschappij veranderd?
‘Absoluut. Ik heb veel moeite gekregen met het najagen van
het grote geld zoals een deel van Nederland doet. Natuurlijk kan het op een goede manier, door hard werken of door
iets moois te maken. Maar er wordt ook heel veel gek geld
verdiend: op de beurs, met bonussen en winstuitkeringen, of met zoiets vaags als ‘consultancy’. Daar heb ik veel
moeite mee.’
Je hebt eens gezegd over je werk voor het Rode Kruis:
niets doen is geen optie. Vind je dat je genoeg doet?
‘Ja, dat denk ik wel. Ik doe best veel, ook buiten het Rode
Kruis. Natuurlijk blijft er altijd nog een hoop te doen,
maar ik heb niet de illusie dat ik alles kan oplossen, of dat
mijn bijdrage een enorm gewicht in de schaal legt. Ik zie de
kleine successen: de dingen die lukken, de paar mensen die
ik kan helpen. Zo heb ik de middelbare school waar mijn
zoon op zit, gekoppeld aan een school in Kenia. Die school
in Kenia heeft van geld dat leerlingen hier bij elkaar hebben gewerkt, een waterpomp kunnen kopen. Dat is heel
tastbaar.’
Tip: Genoeg volgens Eric Corton
‘Geniet van de zon. Dat kost niets – je kunt er met zonnepanelen zelfs
aan verdienen. En het maakt mij in elk geval heel gelukkig.’
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