
Wat: Première van de documentaire  Angst, van Michiel van Erp.
Waar: Het Ketelhuis.
Wie: Michiel van Erp, Arthur Japin, Marcel Musters, Jildou van der Bijl, Dirk Jan
Roeleven, Paul Kooiker, Friso Keuris, Kathleen Warners, Vivienne Ypma, Astrid
Joosten, Frank Houtappels, Robert Alberdingk Thijm, Rene van ’t Erve, Monique
Busman.
Wanneer: Zondag 10 mei, van  15.00 uur tot en met 19.30 uur.
Waarom: Omdat Angst vanaf vandaag in de bioscoop draait.
Waardering: xxxx

pend zijn, maar tijd voor een drank-
je met collega’s is er ook. Dan kun-
nen we uitgebreid bespreken wat
we nou weer hebben meegemaakt.
Vandaag heb ik zeker veel te vertel-
len.”

Voor Nick zit de werkdag er nog
niet op. Hij werkt vandaag tot tien
uur. “Aan het einde van een dag
raak je vermoeid. Maar er is geen
tijd om te zeuren of in een hoekje te
zitten huilen. Als coassistent moet
je jezelf wel eens opzij schuiven.

Geen tijd om te eten? Dan maar niet,
want er wachten patiënten.” 

22.00 uur 
Nick levert zijn zogenoemde sein
(pieper) in en gaat naar huis. Daar
duikt hij de boeken in. Want als je
het als co goed wilt doen, moet je je
ingelezen hebben. 

“Tijd voor een sociaal leven heb ik
bijna niet. Maar goed, je moet er wat
voor over hebben om arts te wor-
den.”

amsterdam

Op het terras van Het Ketel-
huis schuift een groepje
vriendinnen aan een tafel-
tje. Achterin de twintig

zijn ze. De vestjes hangen verwaar-
loosd over de stoelleuningen en de
knoopjes van de T-shirts staan
open. “Het is warm vandaag,”
merkt eentje terecht op. Maar een
van de meisjes houdt haar jas aan.

Een andere tafel wordt bezet door
de familie en vrienden van filmma-
ker Michiel van Erp. Hij is ze-
nuwachtig, bekent Van Erp als ie-
mand vraagt hoe het met hem gaat.
Zijn documentaire Angst – over
Amsterdammers met fobieën – gaat
vandaag in première en dat is span-
nend. 

Een kokette dame loopt op Van
Erp af en zoent hem gedag. Haar
blonde haren zijn keurig gekapt en
passen perfect bij het elegante pak-
je dat ze draagt. Aan haar gezicht te
zien, heeft ze een abonnement op
de plastisch chirurg. Zo eentje met

zelfbeeldissues, zeg maar. 
Halverwege de film wordt deze

kortzichtige gedachte pijnlijk afge-
straft. Ze werd ontvoerd in Venezu-
ela en haar gezicht werd met een
mes toegetakeld. Voor het leven
verminkt. Vandaar de operaties. En
geen wonder dat ze de angst heeft
op straat beslopen en gegrepen te
worden. 

Ook het meisje dat eerder vanmid-
dag haar jas niet uittrok, komt terug
in de film. Sylvia heet ze. Ze is bang
in het donker, er zou zomaar van al-
les kunnen gebeuren. Haar jas
houdt ze dus liever aan: als je plot-
seling moet vluchten, ben je zó
weg. 

Na de film lopen de gasten spra-
keloos de bioscoopzaal uit. Uit de
wc komt een meisje dat haar tranen
wegveegt, anderen zetten gauw
hun zonnebril op. Een vrouw klaagt
dat er gelachen werd tijdens de
film. Ze had gelijk. Niet geschaterd,
maar heus gelachen op tragikomi-
sche momenten. En van ontroering.
Bijvoorbeeld wanneer Dieuwke –
smetvrees – in het kader van haar
therapie aan een voorbijganger op
straat vraagt of die haar ‘vies vindt’
en of ze haar ‘zou aanraken’. Be-
zorgd adviseert de voorbijganger
Dieuwke hulp te zoeken. Dat vindt
Dieuwke zelf ook wel humor. 

Sylvia, het meisje met de jas, kijkt
vrolijk en trots tegelijk. “Het was
een enorme stap om mee te doen
aan de documentaire, maar ik ben
blij dat ik het gedaan heb.” Het re-
sultaat mag er wezen. Dat geeft Syl-
via moed, zoveel moed, dat ze haar
jas uittrekt. “Voor het eerst in gezel-
schap.” 

One small step for mankind, one
giant leap for Sylvia. 
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Bang, banger, bangst

De première van een
film over angst,
dat is nogal spannend

Twee voor Twaalf-quizmaster
Astrid Joosten is naar eigen
zeggen niet angstig aange-
legd.

Sylvia is trots, ze heeft voor het
eerst van haar leven haar jas
uitgetrokken in gezelschap.

De kale vrienden Friso Keuris (fotograaf) en Paul Kooiker (beel-
dend kunstenaar en verkering van Jildou – big hair – van der Bijl ).

Jildou van der Bijl (hoofdredacteur van het blad Linda.) en Dirk
Jan Roeleven, regisseur en schrijver van het boek De nieuwe fiets.

Clubje Mugmetdegoudentand:
Musters, Van Erp, Plus en Rosendal.

Kathleen Warners
(hoofd amusement
van de Vara), Monique
Busman (producent
van Angst) en Arthur
Japin (voice-over in de
film) informeren naar
de angsten van
Schuim.
Die heeft Schuim niet.

JISKA FISCHER

Feestje? Schuim@parool.nl
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De therapeut van 
Dieuwke heeft zelf een 
limousine en een rode
loper gehuurd voor de
première.


