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gat en hij voelt zich verschrikkelijk depressief. Theo gaat 
op zoek naar de zin van het leven, terwijl zijn leeftijdsge-
noten zich met heel andere zaken bezighouden. Hij noemt 
zichzelf een rebelse hippie, woont in communes en bestu-
deert grote levensfilosofen, ook de Bijbel komt langs.
‘Uiteindelijk ben ik met de Bijbel verdergegaan en heb ik 
mijn leven aan God gegeven. Alleen dacht ik er te roos-
kleurig over. Ik speelde in een gospelband en we traden op  
voor grote groepen mensen. Ik raakte uiteindelijk teleur-
gesteld in mensen en nam een vakantie van God. Ik wilde 
weten wat mijn eigen kracht was, zonder mij over te geven.’
En zo trekt Theo de wereld in, gaat werken in de televisie-
wereld en zet een eigen evenementenbureau op. Hij werkt 
veel en hard en treedt daarmee in de voetsporen van zijn 
vader. Tweeëntwintig jaar later verkoopt hij zijn bedrijf, 
maar hij wil nog niet achter de rollator eindigen en gaat 
terug naar zijn muzikale wortels om weer muziek te ma-
ken. Zijn laatste album heet Home at last (Eindelijk Thuis) 
en is dan ook een weergave van zijn eigen tocht. 
‘De vakantie met God is gestopt door twee momenten. In 
2005 las ik het boek Eindelijk Thuis van Henri Nouwen, en 
dat heeft mij geraakt. De onvoorwaardelijke en onbaat-
zuchtige liefde van Jezus… dat thema boeit mij mateloos. 
Het tweede moment was toen ik met mijn zoon (toen ze-
ven) op onze boot voer en we op de Middellandse Zee in 
een storm terechtkwamen. Om ons heen waren alleen 
rotsen. We konden zo te pletter slaan, maar kwamen er 
veilig doorheen. Dat was voor mij een wake-upcall. Ik ben 
daarna niet meer weggelopen van God, maar als een ver-
loren zoon thuisgekomen. Het laatste album, het boek dat 
ik schreef én de documentaire zijn daar een afspiegeling 
van.’

Er is maar één gesprekje nodig
Via een oude vriend, die jarenlang dakloos was in Neder-
land, komt Theo in contact met daklozen in Nederland. 
Ook hier trekt hij zich het lot van de mensen aan en in-
terviewde onder andere daklozen en vrijwilligers van het 
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Theo Lens maakte een documentaire over daklozen in grote 

steden zoals New York, Londen, Amsterdam en Berlijn. 

Waarom is hij bewogen met daklozen?

‘We waren eens in New York aan het filmen, in de metro, 
en een dakloze man lag dood te gaan. Hij schudde hele-
maal. Drommen mensen liepen langs, niemand deed iets. 
Nou ja, één vrouw stopte, gaf hem een slokje cola en liep 
door, alsof ze dat iedere dag deed. Ik heb er met verba-
zing naar staan kijken. Weet je wat het ergste was? Een 
paar meter verderop stond een evangelist te schreeuwen 
dat we ons hart aan God moesten geven. Hij kon die man 
zien liggen! Maar hij deed er niets mee. Dat maakte me zo 
ongelofelijk kwaad!’
Dit verhaal vertelt Theo Lens in de documentaire die hij 
maakte over daklozen in grote steden (New York, Londen,  
Amsterdam, Berlijn). Hij is muzikant, ondernemer en bewo-
gen met het lot van daklozen. Hij kent de rafelige kanten van 
het leven en kwam zelf als verloren zoon weer bij de Vader. 

Persoonlijke zwerftocht
Theo wordt aan het begin van de jaren vijftig geboren in 
een hervormd gezin op het platteland, waar zijn vader 
huisarts is. Zijn vader werkt veel en hard en is weinig 
beschikbaar voor zijn gezin. Theo wordt rebels en gaat op 
zijn veertiende naar het internaat. Hier valt hij in een diep 
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maal die liefde nodig die de verloren zoon nodig had. Kijk, 
er staat nergens dat je móét helpen als christen. Maar als 
je naast iemand staat, ga je hem of haar waardig behan-
delen. En dát voelt die persoon. Dat onthoudt hij.
Als je denkt: “Waarom zou ik helpen? Het is toch hun ei-
gen schuld, dit overkomt mij niet!”, vergis je niet! Het kan 
iedereen overkomen. Ik heb eens een advocaat geïnter-
viewd; hij raakte in één week tijd zijn dochter én zijn vrouw 
kwijt. Hij kon het leven niet meer aan, stapte de deur uit 
en is gaan zwerven. Hij is er nooit overheen gekomen. Het 
kan iedereen overkomen dat er dingen in je leven (of in dat 
van je kinderen) gebeuren waardoor je het niet meer ziet 
zitten.’
‘Echt’, besluit Theo. ‘All it takes is one conversation. Ge-
woon er zijn voor die ander, dat is het! Laten we niet zo 
zijn als die evangelist in New York, maar met liefde en 
bewogenheid er zijn voor die ander.’ Ż

inloophuis Amsterdammers voor Amsterdammers voor 
zijn documentaire. 
In de documentaire zegt Eric: ‘Soms … denk je dat nie-
mand om je geeft. En dan vind je iemand die tijd heeft om 
naar je verhaal te luisteren. Het kan voorkómen dat men-
sen hun verstand verliezen. Eén gesprek is daarvoor vol-
doende. Voor Theo is die laatste zin zijn motto geworden: 
‘Alles wat er nodig is, is één gesprek.’ 
‘Daar zie ik ook iets moois voor christenen, je mag je uit-
strekken naar de ander, zoals de vader zich uitstrekt naar 
de verloren zoon. Dat is geen kerstverhaaltje, het is iets 
wat altijd er is. Ik geloof dat iedereen iets kan doen om 
een relatie met iemand op te bouwen. Als kerk is er altijd 
wel iets wat je kunt organiseren, om vriendschappen op 
te bouwen. Niet om iemand plat te evangeliseren, maar 
om echt die relatie aan te gaan.’

Stamppotconcerten
‘Ik dacht ook: ik kan hier nu wel over praten, maar wat 
doe ik nou echt voor ze? Zo ben ik op het idee gekomen 
van “stamppotconcerten”. Ik heb Jonnie Boer (een be-
kende chef-kok) gevraagd om samen met gaarkeukens 
stamppotten te maken. In vijf grote steden gaven we een 
concert, met maaltijd. Erna zaten we nog tijden met ze te 
kletsen. Het was geweldig.’
Deze concerten met maaltijden wil Theo herhalen en 
daarvoor is de Dr. Lens Foundation opgericht. Net als zijn 
vader, die er altijd voor zijn patiënten was, zo wil Theo 
muziek blijven maken én stamppotten verzorgen. 

Mij overkomt dit niet
Theo voelt naastenliefde voor de mensen met wie hij 
spreekt, en zijn hart breekt bij de gedachte dat het pro-
bleem toeneemt: ‘We moeten iets doen. We hebben alle-
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