
‘I
kvindhetwel eenam-
bitieusplanhoor’, zegt
RonaldSnijdersalshij
hoortwatdebedoe-
ling is vanhet inter-
view. ‘Ikkanwelwat
overabsurdistische

humorvertellen,maarvoorbeelden
vangoedeabsurdistischegrappen?
Datvind ikmoeilijk.’

Overabsurdismedenk jenietna,
absurdisme is ergewoon.RonaldSnij-
ders (38)wilhetmaarevenzeggen.
Hij isprogrammamaker, schrijver en
presentator. ‘Bij alleswat ikdoe, komt
absurdismetelkensweerbovendrij-
ven.Datgaatminofmeervanzelf. Als
ikeenradioprogrammamaak,pro-
beer ik iets tedoenwathet radio luis-
terenvervreemdt.Bij een televisie-
programmawil ik ietsmakenwat
normaalgesprokenniet te zien is.’
Het vervreemdendeaspectwasook

de leidraadvoorde tentoonstelling
Boijmans in Staat vanVerwarring in
MuseumBoijmansvanBeuningenvo-
rig jaar. Snijders speeldemetdezin-
tuiglijkeervaringvanhetmuseum-
bezoek. ‘Ophet toiletgingdeexposi-
tiegewoondoor.Hingereenbordje
naastde spiegel:U/jij. Gemaakt tus-
sen 1900en2000.Vlees, bloed,bot-
ten.Dat soortdingen.’

Wanneer ontdekte je het
absurdisme?
‘Toen ik 13waskochtenmijnouders
een typemachine. Zo’nouderwetse
meteen typemachinelint.Daarging
ikverhalenoptikken. Tik tik tik. Ik
hebeengelukkige jeugdgehad, er
waseigenlijkniet zoveelopaan te
merken. Schoolwaseenbeetje saai,
Amersfoortwaseenbeetje saai.De
vervelingdieopde loer lag, kon ik te
lijf gaanmet fantasie.’

Je had ook sprookjes kunnen
schrijven. Waarom koos je
voor absurdistische humor?
‘Ik lietme inspirerendoordeBritse
humorvanMontyPython.Briljante
gastenenvolstrekt intelligent.Gra-
hamChapmanwasbijvoorbeeldafge-
studeerd indemedicijnen.Hijhad
dokterkunnenworden,maarkoos
voorkrankzinnigehumor. Eencom-
binatie tussendie tweeonderstreept
tochwelhet succesvandiegroep.
‘MontyPythoncreëerdeeenwereld

waarinhetonmogelijkemogelijk

was. Zehaddenbijvoorbeeldde
sketchMinistry of SillyWalks.Nou, als
er tweedingenzijnzonderonderling
verband, zijnhetwel eenministerie
enrare loopjes.Misschien ligtdaar
weldeessentie vanhetabsurdisme: je
laat tweenietmetelkaar teverenigen
conceptenmetelkaarbotsen.’

Speciaal voorhet interviewheeft Snij-
ders er eenpaarbedacht: grappen
vanzichzelf diehij geslaagdvindt.Of
tenminste, datheefthij geprobeerd.
‘Inmijn voorleesperformanceVer-
keerde Benen zat een stukjewaar al-
tijd ergomgelachenwerd. Ikdacht:
misschien isdatdanwel eengoed
voorbeeld.Maar toen ik eroverging
nadenken, begreep ikhemzelf niet.’

Wat was het voor grap?
‘Demonolooggingzo: ‘Ikwerdeven
heel ergmetmezelf geconfronteerd.
Ja, jekomt jezelf gewoonkeihard te-
genopzo’nmoment. En ikweetniet
of uwel eensuzelf bent tegengeko-
men,maardat zalongetwijfeld ie-
mandanders zijngeweest.’

…
‘Datwasdegrap.’

Ik snap hem niet.
‘Ikdusookniet.Maarerwerdaltijd
omgelachen. Toendacht ik: kloptdie
grapeigenlijkwel?Wat is ergrappig
aan?Ookals iknamijn showmensen
vraagwaarzenoueigenlijkommoe-
ten lachen,blijktdat iedereende
grappenopeenanderemanier inter-
preteert.Dat is altijd zomethumor:
het is vrij arbitrair.Wat ik leukvind,
kan iemandandershelemaalniet

leukvinden. Enzodra jeerovergaat
nadenken, ishetnietmeergrappig.’

Toch is er één tekstwaarhetabsur-
dismevolgensSnijdersop terug te
voeren is.Die staat ineenboekdathij
in2006samenmetFedorvanEldijk
schreef. EenNormaalboek is eenverza-
meling lijstjes, fictievedialogenen
verzonnenkrantenberichten.Het
stukheet ‘Water veranderenmoet,
wil eenautoeensinaasappel zijn’:
1. Blik verwijderen
2. Ruitenwisser verwijderen
3. Achteruitkijkspiegel verwijderen
4. Ermoet sinaasappelsap inzitten
5. Mensenmoetenerniet ingaan
rijden

6. Ermoeteenschil omheenzitten
7. Lampenverwijderen
8. Stoelen: eensinaasappelheeft
geenstoelen (zekergeenvier)

9 Handschoenenkastje leegruimen,
lievernogverwijderen

10. Reservebandweghalen, een
sinaasappelheeftgeenreserve-
bandnodig

11. Deautomoetkleinenrondzijn,
tergroottevaneensinaasappel

12. Geenbenzine ingooien,dit
bederftde smaak

13. Kan innetje,hoeftniet
14. Automoetnietduurderzijndan

€2,99perkilo
Snijders: ‘Ikweetnogdatweblijwa-
ren toenwedithaddengeschreven.
Vervolgensgingenweverder:wat
moeter veranderenwil eenhondeen
lantaarnpaal zijn?En jegeeftmensen
thuisookhandvatten,want jij kunt
hetnuzelf ook.Watmoeter verande-
renwil eenkaaseenradiozijn?Pro-
beermaar.’

Waarom zou ik nadenken over
twee concepten waarvan ik al
weet dat ze onverenigbaar
zijn?
‘Jehebtgelijk,het is volstrektonno-
dig.Maardat iswelwathetgrappig
maakt. Energens is absurdismena-
tuurlijkheelkinderachtig. Vrienden
vanmijhebbeneenkindjevan4.Die
wees laatstnaarmeenzei: ‘Jij bent
eendeur.Nee, jij benteenplafond.
Nee, jij benteenraam.’Hilarischvond
hijhet.Maareigenlijk isdatwatwij
ookdoen:mensenzichhetonmoge-
lijke latenvoorstellen. Endekortslui-
tingdiedanontstaat, isdenk ikde
kernvanhetabsurdisme.’
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TV recensie

ogmaar enkele we-
ken geleden, in de

hoogtijdagen van het kom-
kommerseizoen, bloeide
een aandoenlijk nieuwtje
op. De Stichting Verant-
woord Alcoholgebruik
(STIVA) riep RTL op te stop-

penmet ‘onzinnige zuipprogramma’s’ als
Oh Oh Cherso.

Dealcoholbranchevindt ineensdatdeprogramma’s
tonendat ‘zuipendenormis’, ietswaardedrankverko-
persnaareigenzeggengekgenoegnietblijmeezijn.
Wateennogal laat inzicht is, drie jaarnadeeersteOhOh
Cherso.

RTL-directeurMatthias Scholtenreageerdeeven
nuchteralshuichelachtig. ToendeSTIVAbegonoverde
nog teverschijnenreality-serieHetWildeOosten, vond
hijhetknapdat STIVAalbooswaszondereenseconde
tehebbengezien. IndieprovincialeOhOhChersozoual-
cohol slechts eenonderdeel vanhetprogrammazijn,
zeihij. En: ‘Het is tenslotte slecht televisiemakenmet
dronkenmensen.’

DatbleekdinsdagopRTL5.Dezender lanceerdede
serieZon, zuipen, ziekenhuis, eenspin-off vanhetbe-
kendeprocedé: jongerenopvakantie. Volophetdrank-
orgel. Invakantieoorden inMallorca,Griekenlanden
Bulgarije volgtdecamerahenop jachtnaargroezelig
beeld.

OpMallorcadronkeengroep jongensopstraatmet
reusachtige rietjesuit eenemmerbier. Jordiwildezijn
bijnaamlaten tatoeëren. ‘Opm’nreet.’
Zijnbijnaambleekeensymbool: eenduim,want

daardeedhij ietsmee,bijdemeisjes.Hijwildenaarde
tattooshop,maarhijwasnogkotsmisselijk vandevo-
rigeavond.Bij eenputdekselginghij over z’nnek.

Eenvriendkeek lachend
toe: ‘Hetmaakthemalle-
maalnietuit. Spijtheefthij
niet, geenschaamtege-
voel.Geweldig. Ikben trots
ophem.’
InhetGriekseKavoswas

eenBritse vrouwin lave-
loze toestandvooreenkli-
niekgedumpt.DokterMa-
rijnzaghaarbinnenko-
men, ‘ineenrolstoelmet
haar jurkopgetrokken,
zonderondergoedaan’.
InBulgarije trof deook

alNederlandsedokterNettekeeen jongendiemetz’n
dronkenkopvande trapwasgelazerd. Erwaseenhap
uit zijnvoetgenomen, aaneen traptreehingnogeen
lapjevlees.Nettekekeek indewond.Nuchter: ‘Dat
wittedingetjedaar is zijnachillespees.’

Eenandere jongenwasbijhet rennendriemeter
overhetasfalt gegleden. Zijnhandenknie lagopen.
Datgebeurt vaakals je je coördinatiekwijtbent, zeide
lokaledokter.Of hijmisschiengedronkenhad?, vroeg
hijnaardebekendeweg.De jongenglunderde.

Levede lol, dankzijdedrank.Medicijnen?Niet als je
ernietbijmagdrinken.
HetwerddoorRTLallemaalopgediendvolgenshet

bekendereceptvanreality: eenpaarminutenkorte flit-
sen,danvijfminutenreclame,gevolgddooreensa-
menvattingvanhetvoorafgaande.Korrelige shots,
snellemontage. Endatallesovergotenmetdeolijke
voice-overvan JeroenKijk indeVegte,wiens intonatie
devetteknipoogmoetverklanken.
Welwillendzou jehet eendocumentaire-lightover

eensubcultuurkunnennoemen,bedoeldomde jonge-
reneenspiegel voor tehouden.Maardecarnavaleske
toonverraadtdathet er enkelomtedoen isdegekte te
vierenendedronkenhelden teeren.
Aaneennietmeeral tehelderegastopMallorca: ‘Heb

jenogwat te zeggentegendemensendienaarMal-
lorcakomen?’De jongen,wankelend: ‘Nietdoen.Niet
doen. Jegaathiernaardeklote’.
Tochnogeenstichtelijkwoord.Maarhetbleef alle-

maalknapbezopen.

JEAN-PIERRE GEELEN

De carnavaleske
toon verraadt
dat het er enkel
om te doen is
de dronken
helden te eren

Comedy

Watprogrammamaker, schrijver enpresentator
Ronald Snijders ookdoet, absurdwordt het altijd.
Vanavond is hij finalist in de tv-quizDe slimste
mens.Waardoor drijft het absurdismebij hem
altijdweernaar boven?
Door Nina Schuyffel Foto Ruben Uvez

VanAbsurdistan

Bezopen

Vanaf volgendeweekwoensdag
verschijnt een door Snijders ver-
zonnen neologisme op de ach-
terpagina van deze krant. Bij-
voorbeeld: Mozeseend: een eend
die niet kan zwemmen omdat het
water steeds opzij gaat. Fallicite-
ren: iemand feliciteren,maar dan
nietmet uitgestrekte hand.Wei-
nigruimtevaarder: iemand die
zich laat afschieten in een raket
van Easyjet. Een verzameling van
duizend neologismen verschijnt
in novembermet het boekDe
Alfabetweter.
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