
et programma 'Als ik het niet doe doet niemand

het (en daar zal ook wel weer een reden voor zijn*)

* maar mij wordt weer eens niets verteld' van Dolf

Jansen heeft vermoedelijk de langste titel uit de

cabaretgeschiedenis. Hij vindt het ook meteen z'n beste programma, want groeien doet hij na bijna 25 jaar

als cabaretier nog steeds. Op 23 mei staat hij met het programma in De Naald.

Door: Lisetto Eindhoven



Het zal veel mensen bekend zijn dat Dolf Jansen hardloopt

in de plaats waar hij optreedt. Voor Jansen is het hardlo-

pen voor een voorstelling 'gewoon' een onderdeel van

zijn trainingsprogramma. "Ik loop waar ik ben. Drie of

vier keer per week train ik in mijn eigen buurt en de ove-

rige dagen op de plek waar ik optreed. Zonder hardlopen

zou ik niet functioneren. Ik ben er ongetwijfeld gezonder

en geconcentreerder door en na een stevige training ben ik

tijdens de voorstelling mentaal scherper." Twee jaar gele-

den liep Dolf Jansen ook in het Westland, in het kader van

zijn programma 'Altijd verder'. Op 23 mei, wanneer Dolf

Jansen met zijn nieuwste programma in de Naald staat,

heeft hij helaas geen tijd voor een rondje Naaldwijk.

Durf en brutaliteit
Het programma met de lange naam is begonnen als ou-

dejaarsvoorstelling in 2011. "Ik wilde de titel graag hou-

den, maar het is nu een voorjaarsversie, een totaal andere
voorstelling." Sowieso is geen enkele voorstelling van

Dolf Jansen hetzelfde. "In elke voorstelling zit wel iets
over hardlopen of over mijn afgetrainde lichaam, maar het

kan ook gaan over een boek dat ik gelezen heb of over de

toestand in Nederland en de wereld." Dolf speelt in op de

locatie van het theater en op het publiek. "Ik maak al hard-

lopend op het toneel mijn grappen, ik sta nooit stil. Maar
er staat ook een luie stoel waar ik de rustige verhalen kan

vertellen. Ik stel ook altijd een vraag aan de zaal die geba-

seerd is op de omgeving en door het antwoord gaan mijn

gedachten weer verder en vormt de voorstelling zich. In
de Naald heb ik het altijd erg naar mijn zin. Ik kom er al

zolang het theater er staat en Westlanders hebben er geen

moeite mee om mijn vragen te beantwoorden, zelf vragen

te stellen en mij tegen te spreken. Ik houd van de durf en
de brutaliteit van de Westlanders."

Een prettigere wereld
Dolf Jansen is naast cabaretier onder meer ook radioma-

ker en columnist. "Mijn drijfveer om dit werk te doen is
dat ik wat te vertellen heb. Dat doe ik in al mijn werk, of

het nu in de columns is of in het cabaret. Maar het cabaret
is voor mij wel de kern. Daar kan ik het best mijn verhaal

kwijt." Zijn kritische kijk op het nieuws in Nederland en

de wereld is grotendeels ontwikkeld tijdens zijn studie

criminologie." Ik heb als student geleerd om zelf een beeld

van de maatschappij te vormen. Mijn voorstellingen gaan

over het maken van keuzes en het bepalen van je mening.

Dat is moeilijk, want er is een overvloed aan informatie en

er worden vaak feiten achtergehouden." In zijn voorstel-

lingen reikt Dolf Jansen het publiek met een flinke dosis

humor zijn beeld van de wereld aan waar de mensen thuis

nog eens verder over na kunnen denken. "Ik zou willen

dat iedereen op een kritische en sociale manier in het leven

staat, zodat we niet zonder meer toegeven aan een harde

aanpak, mensen uitzetten en meldpunten. We leven ten-

slotte in rijkdom en voorspoed en wij zouden het voor de

wereld om ons heen een stuk prettiger kunnen maken."

Dolf Jansen speelt 'Als ik het niet doe ...' hooguit vijf

maanden op "specifieke en geselecteerde plekken", waar-

onder dus in De Naald. "Ik ben erg blij met Naaldwijk. En
Naaldwijk mag blij met mij zijn!"




