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CABARET  Onhandig handig
Loek Zonneveld

Pepijn Schoneveld
© Casper Koster

Om op een podium je eigen onhandigheid uit te venten moet je over een zekere mate van
handigheid beschikken. Alles op een podium is in principe gelogen. Onhandigheid bij elkaar liegen,
dan kom je in de buurt van hoge kunst. Maar het blijft er wel altijd onhandig uitzien. Wie daaraan
plezier beleeft en er zijn vak van heeft gemaakt, die is ofwel bezig gek te worden, ofwel een bijzonder
dan wel een gelukkig mens. Symptomen van ontluikende krankzinnigheid heb ik bij cabaretier
Pepijn Schoneveld niet kunnen ontdekken. Dus moet hij op dat podium wel samenvallen met de
uitermate klunzige jongen die hij is of wil zijn. Nu hoor ik zelf tot de meest verlegen mensen die ik
ken. Dus heb ik een zwak voor de heftig blozende stuntelaars in dit leven. En derhalve heb ik een
zwak voor de cabaretier Pepijn Schoneveld. Eerst had ik nog bijna ‘kleinkunstenaar’ geschreven,
maar dat is een rot woord en met name voor hem: Schoneveld is weliswaar vrij klein van stuk en hij
hoort niet tot het type cabaretier dat zichzelf tijdens een optreden groter maakt dan hij is – maar
klein zijn de kunsten die hij vertoont uitsluitend door de overzichtelijkheid van de onderwerpen die
hij aansnijdt.
Hij opent zijn nieuwe programma Morgen klaart het op met de retorische vraag ‘of er vanavond
mensen in de zaal zijn die gevoelens hebben’. Een meesterzet met een prettige publieksverwarring
tot gevolg – wij zijn even uit ons doen. Wat Pepijn Schoneveld de gelegenheid biedt om zich met dat
onderwerp ‘gevoelens’ als een Zoef de Haas leep uit de voeten te maken. Hij doet een razendsnel
zelfonderzoek en handelt wat vooroordelen over zichzelf af. Hij worstelt met emoties, speelt over
dat thema een partijtje bandstoten met de zaal, en behandelt losjes enkele verwante onderwerpen,
zoals zijn zichzelf aangeprate homoseksualiteit, de sociale onwenselijkheid van hypermoderne
mobiele telefoons, of een van de achtduizend pijnlijke scènes die horen bij jaloezie. Hij keuvelt
ongedwongen met de zaal. Ik zie niet heel veel cabaretiers, maar ontspannen kletsen met een zaal is
volgens mij een lastig ding. Ik heb de conferencier Wim Kan (1911‑1983) er altijd om bewonderd.
Die kon recht uit een lange, ongedwongen keuvel met het publiek opeens ruzie met een man op rij
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dertien maken. Meestal ging dat om iets uit de ‘algemene ontwikkeling’ (zoals de stof voor De
slimste mens in de vorige eeuw werd genoemd) – een jaartal bijvoorbeeld, met een gebeurtenis
eraan vast, en daar dan lekker over kiften. Pepijn Schoneveld is geen Wim Kan natuurlijk, maar hij
kan wel ontspannen iemand uitkiezen en daar quasi iets emotie‑achtigs mee delen, of verbazing
spelen over zoiets als een onbedoelde racistische uitglijder in zijn eigen onhandige taalgebruik. Dit
alles gebracht met een vrolijke zelfspot.
Pepijn Schoneveld is geen schaterlachcabaretier, ook geen vinger‑aan‑de‑pols‑satiricus, eerder een
glimlachcharmeur, met een lichte en plezierige bijsmaak van weemoed. En een paar mooie liedjes.
Daarin verliest hij trouwens bij toverslag iedere onhandigheid. Met achter de piano zichzelf
begeleiden zaait hij zelfs een tedere ontroering. Voor zijn vorige programma, Meneer Jongetje, had ik
ook een zwak. Dat is trouwens een mooi zinnetje dat bij hem hoort: een zwak hebben voor de
cabaretier Pepijn Schoneveld. Een avond met hem is verre van een verloren avond. Hij is goed
gezelschap. En na aﬂoop: nou, aju dan! Tot ziens, tot je volgende programma! En dan is hij
misschien weer wat leper geworden, ongetwijfeld een tikje wijzer, maar vast nog net zo onhandig.
Morgen klaart het op speelt komende weken in Amstelveen, Nootdorp, Groningen, Zaandam, Delft en
Diemen, en nog t/m 20 april overal in het land; pepijnschoneveld.nl.

SERIE  Legion
Gawie Keyser

© Legion trailer FOX

De tekst die televisiezender Fox op zijn website publiceert bij de aankondiging van aﬂevering 1 van
de nieuwe serie Legion doet een of andere soap met wat bovennatuurlijke trekjes vermoeden. David
Haller is een ‘gekwelde man met krachten die het verstand te boven gaan’. Hij wordt geplaagd door
‘meerdere persoonlijkheden’ en hij probeert weer ‘geestelijk gezond te worden’. Dan ontmoet hij,
natuurlijk, ‘ineens het meisje van zijn dromen’. Serie‑verslaafden zouden meteen denken: dit gaan
we uitproberen. En dat zou een uitstekend idee zijn.
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