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Comedy

ITALIAANSE VOGUE

REPORTAGE BIJ COMEDYTRAIN IST HET NIET ALTIJD GEZELLIG

Franca Sozzani, hoofdredactrice van de Italiaanse Vogue, gaat de strijd
aan met het extreem dunne schoonheidsideaal. Op de cover van het juninummer van de modebijbel prijken maar liefst drie plussize modellen in
sexy lingerie. Op de website van het blad verschijnt
sinds kort een speciale ‘curvy’-rubriek. Lezers met een
maatje meer kunnen hier terecht voor speciale modetips en inspirerende verhalen over succesvolle
volslanke vrouwen, zoals Adele en ’s Neerlands
eigen Caro Emerald. Ook lanceerde Sozanni
een campagne tegen pro-anorexia websites en
blogs. ‘Ik ontdekte dat er ontelbare websites en
blogs zijn die anorexia niet alleen stimuleren,
maar jonge mensen ook aansporen om met elkaars lichaam te concurreren’, meldt Sozzani
in The Telegraph. ‘De modewereld krijgt hier
vaak de schuld voor, maar wij zijn vastberaden
om te laten zien dat mode deze ziekte ook
kan tegengaan.’

Journalist Rutger Lemm deed ooit
een gooi naar het standupcomedyschap. Naar aanleiding
van de documentaire Erop of
Eronder over Comedytrain
beschrijft hij het humeur van het
gezelschap van binnenuit.

RELEASEDATUM 23E JAMES
BOND FILM BEKEND
De 23e James Bond film gaat op 26 oktober 2012 in première in Groot-Brittannië. Dit hebben productiebedrijven EON Productions en Metro-Goldwyn-Mayer Inc. donderdag bekend gemaakt. Hoe de film zal heten, of
wanneer deze in de Nederlandse bioscopen zal verschijnen, is nog niet
bekend. Wel is zeker dat acteur Daniel Craig voor de derde keer in de
huid van de legendarische Britse geheimagent zal kruipen. De regie is in
handen van Sam Mendes, die in 1999 een Oscar won voor American Beauty, en schrijvers Neal Purvis en Robert Wade zullen worden ondersteund
door John Logan, die het script schreef voor Gladiator. Het geheel wordt
geproduceerd door Michael G. Wilson en Barbara Broccoli.

WAAR HEEFT DE WERELD
HET OVER?
Wereldwijd #Coldplay
Voor het eerst in ruim twee jaar tijd is er nieuwe muziek van Coldplay verschenen. Het nummer Every Teardrop Is A Waterfall was gisteren vanaf 13.00 uur te beluisteren op coldplay.com en radiostations over de
hele wereld. Claudia de Breij ‘schoot uit’ en startte op
3FM de plaat vijf minuten eerder in.
Verenigde Staten #Fear Factor
NBC haalt Fear Factor, de spelshow waarin kandidaten bloedstollende of
smerige stunts moeten uitvoeren, uit de mottenballen. Voor de nieuwe
versie belooft de zender vooral grotere beproevingen en minder eet-deze-kevers-op-spelletjes. Het programma stamt af van de baanbrekende jaren 90-Endemolproductie Now or Never, gepresenteerd door Rolf Wouters.
India #Sukanya Roy
India is trots op Sukanya Roy, het 14-jarige meisje dat gisteren de nationale spellingswedstrijd (Scripps National Spelling Bee) van Amerika won.
Ze is de vierde Indiaas-Amerikaanse op rij die er met de hoofdprijs vandoor gaat. Het was uiteindelijk de correcte spelling van het woord cymotrichous (Grieks voor ‘golvend haar’) dat haar aan de overwinning hielp.

‘Ikzelf duld geen geweld of
moord. Maar dit is
kunst met een
boodschap.’
Rihanna verdedigt de videoclip voor haar nieuwe single Man Down, waarin de zangeres een
verkrachter vermoordt.

BIJNA MILJOEN KIJKERS IN
MEMORIAM WILLEM DUYS
Bijna een miljoen mensen (999.000) hebben donderdagavond gekeken
naar Een leven voor de vuist weg, de ingelaste AVRO-uitzending over Willem Duys op Nederland 1. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het in memoriam staat op de negende plaats van de best bekeken programma's van de donderdagavond. Vrienden en oud-collega's
van Duys haalden herinneringen op aan de legendarische tv-presentator
die in de nacht van woensdag op donderdag overleed. De uitzending was
gemaakt door Han Peekel.

Door Rutger Lemm

En een
traan
e documentaire Erop of
eronder van Michiel van
Erp eindigt met een begin. Jan Jaap van der
Wal, artistiek leider van
Comedytrain, belt vanaf de bank de
nieuwste auditanten. De meesten
worden afgewezen, maar één jongen mag ‘het traject’ in. Van der Wal
zegt: ‘Je hebt een erg goede auditie
gedaan.’
Dat was precies wat hij tegen mij
zei, toen ik drie jaar geleden hetzelfde telefoontje kreeg. Ik beende hevig zwetend heen en weer door de
kamer, terwijl ik antwoorden bazelde. Uiteindelijk zei ik bij het ophangen in alle paniek: ‘Bedankt voor je
belletje!’ Alsof de grote Jan Jaap van
der Wal had meegedaan aan een
prijsvraag van mijn radioshow.
Zo begon mijn avontuur bij Comedytrain. Vanaf mijn 16de bezocht
ik als groot cabaretfan met enige regelmaat Toomler, de kelder onder
het Hilton waar vele van mijn helden hun eerste grappen maakten.
De rijke historie, de onverklaarbare
romantiek en magie die deze plek
uitstraalde: ik was op slag verliefd.
Toen ik zelf begon met optreden,
was er dan ook maar één doel: mijn
zwart-wit portret moest en zou aan
de muur van de legendarische comedyclub komen te hangen, tussen
Theo Maassen, Hans Teeuwen, Daniël Arends en Ronald Goedemondt.
De eerste maanden van mijn
proefperiode waren zwaar. Come-
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dytrain kende een aantal problemen. Jan Jaap worstelde met zijn
dubbelrol als artistiek leider en tourend cabaretier – hij mocht dat jaar
de oudejaarsconference spelen en
was niet veel in Toomler. Bovendien
was er binnen het collectief sprake
van een grote middengroep; jongens zoals de in de documentaire
gevolgde Henry van Loon en Martijn Koning, die al twee tot vier jaar
volwaardig lid waren, maar nog altijd niet waren ‘doorgestroomd’
naar de theaters, met hun eigen cabaretprogramma. Het speelrooster
van Toomler was overvol en de aandacht van onze leider was beperkt.
De jongens met wie ik veel speelde en met wie ik na afloop steeds
mijn optredens evalueerde, stonden dus onder enorme druk en deze
onderlinge concurrentie veroorzaakte een gespannen sfeer.
‘Als mensen je hier kritiek geven,
is het eigenlijk kritiek op henzelf’,
zo waarschuwde een collega mij.
Het ontbrak aan gevestigde comedians, die vanuit de rust van hun
succes advies konden geven. Enkele
jaren voor mijn komst was er nog
het systeem van de ‘buddy’s’, waarbij mannen als Theo Maassen een
beginnende comedian begeleidden. Om onduidelijke redenen was
dit systeem afgeschaft en de enige
grote naam die nog regelmatig
langskwam, was Daniël Arends.
De meeste gezichten van de
zwart-witportretten lieten zich niet

zien of deden slechts sporadisch
mee om na afloop contextloos en
hard commentaar te geven.
‘Ik heb je niet vaak gezien’, sprak
de door mij bewonderde Sander
van Opzeeland tijdens de evaluatie
na een van mijn eerste optredens, in
de kantine van het Hilton, ‘maar ik
vind het he-le-maal niks.’
Al met al geen fijn welkom binnen een groep waar je je artistiek
moet gaan blootgeven. Het was
geen toeval dat alleen Soundos, een
van de weinige vrouwelijke comedians, mij op een gegeven moment
een rondleiding gaf. Moederlijk
toonde ze me de gang die Toomler
deelt met het Hilton Hotel en waar
comedians ’s avonds lopen te ijsberen onder het tl-licht.
‘Veel succes vanavond, hè’, zei ze
met een knipoog. Ik knikte dankbaar en zocht een stil plekje op,
waar ik de komende maanden regelmatig zou staan herhalen, timen, schrappen: een voorraadkast
vol Hilton-beddengoed.
Comedytrain was natuurlijk bij
voorbaat al een moeilijke groep
voor een overgevoelige comedian
als ik. De meeste comedians zijn
mannen, jongens eigenlijk. Hun sociale capaciteiten zijn nogal beperkt.
‘Daar’, gebaarde er eentje een
keer vertrouwelijk naar het podium
met de eenzame microfoon, ‘kan ik
functioneren. Maar daar’, wees hij
naar de uitgang, ‘niet.’ De meest
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‘Mijn eigen talent schoot
misschien ook tekort’
Rutger Lemm is eerlijk over zijn korte loopbaan als comedian

Stills uit de documentaire Erop of Eronder

voorkomende reactie op de mededeling dat je comedian bent, is:
‘Wat knap! Dat zou ik nooit durven.’
Maar een comedian kan niet anders. Hij zou het compliment zelfs
terug moeten kaatsen: ‘Een normaal leven? Wat knap! Dat zou ik
nooit kunnen.’ Comedians treden
niet op omdat het ‘wel leuk’ is, ze
doen het uit pure noodzaak. Als een
moderne Maarten Luther zeggen ze
elke avond: ik sta hier, want ik kan
niet anders.
In de documentaire zie je de onlangs omgekomen comedian Floor
van der Wal, die tegelijk met mij het
comedycircuit betrad en met wie ik

‘Ik heb je niet vaak
gezien, maar ik vind het
he-le-maal niks’
zegt komiek
Sander van
Opzeeland over
Rutger Lemm
(links)

het hele land doorreisde voor de finalistentour van de Culture Comedy Award. Ze bekijkt dvd’s van zichzelf en schudt haar hoofd. Op het
schijfje staat geschreven: ‘Zeer
slecht!’. Herkenbaar. Beginnende
comedians zijn vaak veel te zelfbewust. Er werd voortdurend gezegd
dat we ‘onszelf’ en ‘naturel’ moesten zijn, maar juist deze druk maakte dat moeilijk. Je gaat overfocussen
en vervalt in zelfhaat.
Maar de jongens die regelmatig
succesvol optreden, veranderen
juist van nerds met een grote bek in
echte haantjes. Het voelde voor mij
soms alsof ik weer op de basisschool zat: sociaal onaangepaste
jongens die alleen maar met elkaar
omgaan, geobsedeerd zijn door
vrouwen maar ze toch ook vies vinden, videospelletjes uitwisselen en
voortdurend in kleine en grotere
pesterijen vervallen.
Toch was het ook fantastisch.
Toen ik na de eerste maanden minder verlegen werd, de sfeer verbeterde en ik mede dankzij het vertrouwen van Daniël Arends goed
begon te spelen, zag ik de kracht
van Comedytrain. De hoge kwaliteitseisen brengen een enorme
druk met zich mee, maar halen ook
het beste in mensen naar boven en
zorgen voor een grote onderlinge
loyaliteit. In de aanloop naar en tijdens de begrafenis van Floor, zag je
de grootsheid van dit collectief.
Stand-up comedy is bovendien

een kunstvorm die geen avond hetzelfde is. Ik zat elke week in het centrum van de meest geniale gedachten, improvisaties en vooral heel
veel grappen, ook (met name?) als
het publiek weg was.
Henry van Loon die de zwart-witportretten één voor één voor zijn
neus houdt en alle Comedytrainers
imiteert. Of Daniël Arends die de
ober in een Japans restaurant volledig ongemakkelijk maakt. Op het
podium glorieerde ondertussen de
eerdergenoemde ‘middengroep’.
Mannen als Martijn Koning maakten hun grote talent meer dan waar.
Nu ze zelf wat rust vonden en mij
beter leerden kennen, was er ook
ruimte voor broederlijk advies. Ik
hoorde erbij.
Helaas moet ik ook toegeven dat
mijn eigen talent misschien tekortschoot. Na een jaar kon ik me niet
meer verschuilen achter de slechte
begeleiding of de inconsistente kritiek. Ik viel niet buiten de boot,
speelde prima, soms zelfs goed,
maar nooit echt fantastisch. Dankzij de grote druk en mijn eigen
angst voor controleverlies koos ik
vaak voor een wat veilige act. En in
veiligheid zitten niet de beste grappen. Bovendien kon ik niet de toewijding, de pure noodzaak vinden
en zocht afleiding in andere levensinvullingen.
Het werd een aantal keer genadeloos opgepikt door de zaal. Tijdens
een late night-optreden zou ik voor

het eerst met mijn grote held Theo
Maassen in een set staan. Vol verwachting betrad ik het podium,
maar niets werkte. Was ik niet ‘in
het moment’?
Howard Komproe zei ooit tegen
me: ‘Als we heel stilletjes het publiek zouden vervangen door
300 ganzen, zou het voor jouw optreden niets uitmaken.’ Waarschijnlijk. Het was stil. In het vakjargon
heet dit heel adequaat ‘doodgaan’,
een extreem soort eenzaamheid. Na
zes minuten gaf ik het op.
‘Goed, mensen. Dit wordt hem
duidelijk niet. Ik zou zeggen: bedankt voor het geduld en veel plezier nog.’ Een groot applaus was het
gevolg. Backstage sloeg ik mijn
knokkels stuk tegen een kartonnen
doos.
Na afloop van de show kwam
Wim Helsen, die ook had meegespeeld, naar me toe. Hij zei: ‘Ten eerste: ik heb vaak veel slechter gespeeld dan u vanavond. Maar als u
het zo afsluit, dan is alles eigenlijk
goed.’ Ik bedankte hem, maar het
was natuurlijk niet het compliment
waar ik naar zocht.
Zo werd mijn proefperiode na
een jaar niet verlengd en moest ik
Toomler de rug toe keren. Maar ondanks een moeilijk begin en een
jammerlijk einde heb ik nog steeds
veel liefde voor deze fantastische
plek, waar elke week de meest bijzondere mensen en grootste genieën opstaan, of doodgaan.

Geworstel
van
comedians
rg veel gelachen heeft hij niet
toen hij een half jaar lang in
theatercafé Toomler van Comedytrain filmde voor Erop of Eronder.
‘Aan de eind van de avond kon ik me
ook nooit meer een grap herinneren.
Ik kwam daar ook niet om te lachen,
dat scheelde natuurlijk.’
Erop of Eronder, de nieuwste film
van Michiel van Erp, is geen ode geworden aan Comedytrain, het Amsterdamse opleidingsinstituut voor
jonge comedians dat twintig jaar geleden werd opgericht door Raoul
Heertje en is gevestigd onder het Amsterdamse Hiltonhotel. Evenmin is
het parade van grappen en spitsvondigheden.
Het is de worsteling van de comedians die Van Erp het meest intrigeerde. Hij bracht de almaar voortdurend zoektocht naar perfectie in
beeld door zich te richten op vier jongeren, Henry van Loon, Martijn Koning, René van Meurs en Floor van
der Wal. De beelden van haar zijn ex-

E

f Lees verder op pagina V4

4

DE VOLKSKRANT
ZATERDAG 4 JUNI 2011

Filmmaker Michiel van Erp (1963)
1996
2002
2005
2006
2007
2007-2009
2008
2009
2009

Lang leve...
Vergeet mij niet (over de Zangeres zonder Naam)
Op zoek naar de Heilige Tijd (over Connie Palmen)
Pretpark Nederland
Nu (over Sylvia Kristel)
Welkom in Nederland
File
On Beauty and Fall (over Erwin Olaf)
Angst

Stills uit de documentaire Erop of Eronder

f Vervolg van pagina V3
tra heftig. In maart overleed ze nadat
ze was aangereden door een auto.’

Het heeft veel weg van een
lijdensweg, met altijd maar
twijfels en altijd maar
nervositeit.
‘Voordat ik de film ging maken, was
ik nog nooit in Toomler geweest.
Toen ik een paar keer in de zaal had
gezeten, merkte ik dat ik steeds naar
achteren keek. Daar zie je de
comedians ijsberen, daar zie je de
spanning en de zenuwen. Na de
voorstelling evalueren ze in een
soort personeelskantine van het
Hilton. Daar zie je de worsteling ook.
Dat intrigeerde me het meest.’
Niemand lijkt eraan te
ontkomen, aan die spanning.
‘Dat komt vooral door hun
eenzaamheid op het podium. Je
staat daar helemaal alleen met een
microfoon, zonder steun van wie
dan ook. Daardoor is de spanning
veel groter dan bijvoorbeeld voor
dansers of acteurs. En hoe reageert
het publiek? Lachen de mensen wel?
En het is natuurlijk ook een
apenrots, Comedytrain. De oude
garde bepaalt wat leuk is, en wie
leuk is, en wie mag blijven.’
Het lijkt een soort sekte.
‘Sommige comedians willen ook
ontsnappen, die zijn toe aan iets

anders. Martijn Koning bijvoorbeeld
doet mee aan Cameretten. Hij wil
eruit, maar dat gaat allemaal niet
even makkelijk. Zelf hebben ze het
niet over ontsnappen, maar zeggen
ze dat ze verder willen groeien. Maar
ontegenzeglijk is Comedytrain een
goede leerschool.’

Waarom doen ze het?
‘Zoals Henry van Loon in de film
zegt: het gaat erom dat je ertoe doet.
Dat je iemand bent. Maar daar hoef
je geen comedian voor te worden
natuurlijk, dat kan ook in andere
beroepen. Ik heb ook niet één
optreden gezien dat helemaal goed
ging. Misschien betekent dat wel dat
ze hun ultieme doel nooit zullen

Het is natuurlijk een
apenrots, Comedytrain. De
oude garde bepaalt wat
leuk is, en wie leuk is, en
wie mag blijven

verwezenlijken. Voor het publiek is
het allemaal een grote vrolijke
bende, maar voor de comedians
niet. Vooral bij Van Loon en Koning
zie je heel veel aan de lichaamstaal;
hun onzekerheid vooral.’

De film is opgedragen aan
Floor van der Wal.
‘Haar dood greep me enorm aan. Ik
was deel gaan uitmaken van de
wereld van Comedytrain. Iedereen
was totaal lamgeslagen. We waren al
een half jaar aan het filmen en ze was
er altijd. Ze zat in haar proefjaar. Het
was erg ingewikkeld. Wat doe je met
de film als een van de hoofdrolspelers overlijdt? Ik bleef me
vasthouden aan het thema, de
worsteling. Haar dood heeft daar
niets mee te maken en haar verhaal
voor de film was af. Ik heb de uitvaart
gefilmd, op verzoek van haar ouders.
Maar dat was puur privé.’
Waarom wilde je een film over
Comedytrain maken?
‘Een jaar geleden werd ik gebeld
door Jan Jaap van der Wal, de
artistiek leider. Ze hadden
gesproken over het jubileum en
vroegen of ik een film wilde maken.
Maandag hebben we de film met z’n
allen bij Toomler bekeken. Iedereen
moest er hard om lachen. Ze lachen
vooral elkaar uit. Het gepieker, het
gedoe, de twijfels, het overkomt ze
allemaal en ze herkennen het
meteen.’

Is het een typische Michiel van
Erp-film geworden?
‘Qua vorm niet, qua onderwerp heel
erg. Ik zit ze heel dicht op hun huid
en ik ben overal bij. In mijn andere
films ben ik meer een observator,
dat is hier wezenlijk anders. En het
is ook geen film met een knipoog.

Misschien is het zelfs wel mijn
ernstigste film geworden. Maar het
onderwerp past wel goed bij me,
omdat we mensen zien die met
vallen en opstaan proberen meer uit
het leven te halen.’

Paul Onkenhout

ADVERTENTIE

16, 17 & 18 SEP

FREEK DE JONGE – NEVEN
SUCCES
WEGENS GROOT
BER!
TERUG IN SEPTEM

‘Freek de Jonge op dreef met
gespierde actuele grappen’ (NRC)

RESERVEER KAARTEN OP DELAMAR.NL
OF BEL 0900 - 33 52 627 (35 CPM)
JE ZIET MEER IN HET

