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VanavondstaatRonaldSnijders inde
finale vanDeslimstemens. Zevenafle-
veringen langsloeghij zichdooralle
rondesvandekennisquizheen,het
publiekaf en toe trakterendopeen
vanzijngrappen. ‘PhilipFreriks vroeg
opeengegevenmoment: aanwelke
universiteitword jeabsurdist? Toen
antwoordde ik: aandeuniversiteit
vannormalemensen. Enals jedie
hebtdoorlopen,word jedokteran-
ders. Ik vondhemzelf welgrappig,
maardat stukje is eruitgeknipt.’

Moet je slim zijn om absurdist
te zijn?
‘Nou,datweet ikniet.Maar jemoet
natuurlijkwel eensoortgekte toela-
tenenbereidzijnomdewaanzin te
laten toetreden.Gummbahheeftdat
heel erg,hij is tochweldegrootsteab-
surdist vanhet land.Hij isgeniaal,
maarhij isook…’

Gek?
‘Ikweetnietof hij gek is,maarhij zit
in iedergevalgoed inzijneigenwe-
reld, inzijneigenenergie. Als jemet
hempraatook.Heel interessant.’

ZijnvoorleesshowVerkeerdeBenen

noemtSnijders eenodeaandeschrij-
verK. Schippers. ‘Ge-wel-di-gevent.
Diemagzekernietontbreken inmijn
verhaal.Hijhadbijvoorbeeldeen
lijstjewoordenvertaalduithet Frans.
Stoel. Tafel. Behang.Of hij las eenge-
dicht voorgetiteldAdressen. ‘Stadhou-
derskade44.VanderVisstraat 2.’ En
daardaneenheel rijtje van.’

Wanneer wordt absurdisme
satire?
‘Als je ietsopdehakneemtof com-
mentaargeeftopdemaatschappij.
Satire isdenk ikvrijhoopvol. Er zit
eengevoel indatereenalternatief
mogelijk is.We lachenergensomen
latenziendathetanderskan.Bij ab-
surdisme is ergeenalternatief. Absur-
disme isgewoonraar.Het slaatner-
gensop, ensatire slaat ergensop.Dat
bedenk iknuvoorheteerst: satire
slaat ergensop.’

Wat is dan het doel van het
absurdisme?
‘Hetdoel ismensenevenuithunnor-
maledenkpatroontehalen. Jepro-
beert steeds iemandsblik teverleg-
gen.HermanFinkersdoetdatgoed.
Hij zegt ietswaarvan jedenkt:dit kan
ikmaaropéénmanier interpreteren.
Endanzegthijdaarna ietswaardoor
jehetallemaal vaneen totaal andere
kantmoetbekijken. Eenheelbe-
kende is: ‘Ikhebgeenvriendin.’ Stilte.
‘Mijn schoonouderskondengeenkin-
derenkrijgen.’
Uiteindelijk ishetabsurdisme

goed tevergelijkenmeteenverjaar-
dag, zegt Snijders. ‘Jekentweldatmo-
mentdat jeopeen feestje ineenge-
sprekbelandtendenkt tewetenwaar
hetovergaat,maardathetopeens
over ietsheel andersblijkt tegaan.
Watwedandoen isproberenonzege-
dachtenweerkloppendtemaken.We
zijnaltijdopzoeknaarde logica. En
absurdismeprobeert juist te laten
ziendat jedie logicaook loskan laten.
Dat je jemagverliezen indeonzinen
datdatoké is.’

Aanheteindvanhetgesprek is
Snijders evenstil.Danzegthij: ‘Wil je
inhet interviewtrouwensNormale
Mensennoemen?Dat ismijnnaam
opsocialemedia.Misschienwillende
lezersNormaleMensenvolgenop
Twitter.’

Ronald Snijders

Ronald Snijders: ‘Wat ik leuk vind, kan iemand anders helemaal niet leuk vinden. En zodra je erover gaat nadenken, is het nietmeer grappig.’
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