mensen interview

Gelukszaaier
Kees van Kooten

Met zijn typetjes, persiflages en imitaties ontregelde, behaagde en
vermaakte Kees van Kooten (67) de natie. Nu doet hij in z’n eentje in de
auto de stem na van zijn moeder. “Ik heb ’m bijna.”
Tekst Marlies Kieft | Foto’s Keke Keukelaar

‘ Vroeger was mijn balkon de wereld, ik was

nog te klein om op straat te spelen. Het was oorlog.
We kregen maar een boterham per dag en die kreeg
ik voor het slapen gaan. M’n moeder vertelde altijd
dat ik bij het wakker worden vroeg of ik weer naar
bed mocht. De schuifdeuren rammelden als er een
V2 overvloog. Mijn vader zat ondergedoken in ons
eigen huis in de kruipruimte boven de schuifdeuren.
Mijn zusje had ernstige bronchitis
dus het was in huis altijd: “Ssst”, “Doe de deur dicht”,
“Oh, de kachel is uit”. Door die sfeer was ik een angstig kind.
Keerpunt in een jongensleven in die tijd, was de
overgang van de plusfour naar de lange broek. Dat
gebeurde normaal gesproken als je naar de middelbare school ging. Alleen hadden wij geen geld voor een
lange broek. Ik was de enige op die school met zo’n
kniebroek. Ik trok ’m dan een beetje naar beneden
zodat-ie langer leek, dan werd het een soort harembroek. Ik durfde helemaal geen meisje te benaderen
joh, met die plusfour. En dan kwam ik ook nog uit
een slechte buurt. Ik had een sterk gevoel van er niet
bij horen.
Mijn minderwaardigheidscomplex werd minder
toen ik Wim (de Bie, red.) ontmoette. Tijdens een
schoolavond deed hij een sketch en vroeg daarvoor
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vier vrijwilligers op het podium. Ik was er een van.
Dat was het begin van onze vriendschap en samenwerking. Ik steeg in de achting van de leerlingen en
leraren. En inmiddels had ik ook een lange broek.
Zelf verdiend met het rondbrengen van het Katholiek Dagblad.
Een bepalend moment in mijn jeugd was toen mijn
ouders mij op mijn 12de meenamen naar een optreden van Wim Kan. Ik begreep de helft niet. Maar aan
het einde zei hij: “Het is heel simpel: als ieder mens
op de wereld een ander mens gelukkig maakt, dan
zijn we allemaal gelukkig.”
Ik was diep onder de indruk van die levenswijsheid.
Hij liet het applaus komen en uitdoven en zei toen:
“Tenzij we een oneven aantal mensen hebben”. Ik rolde van mijn stoel van het lachen. Na die voorstelling
nam ik me voor: ik wil doen wat in mijn vermogen
ligt om iedereen gelukkig te maken.
Mijn moeder was een intens goed mens. Ze was poëtisch en ze bekommerde zich om alles. We hadden
altijd manke poezen of aangeschoten duiven in huis.
Mijn vader was erg sociaal. Hij was vertegenwoordiger, sprak Esperanto, gaf bloed. Hij deed ook veel
klussen in huis.
Mijn ouders hadden een goed huwelijk, maar er was
ook wrijving. Na de oorlog was er geen oorlogs-
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Kees van Kooten

Ik heb inderdaad een hoop
tegen deze tijd.

(Den Haag, 10 augustus 1941)
volgde het Dalton Lyceum in Den
Haag, waar hij Wim de Bie leerde
kennen. Samen maakten ze
radio- en tv-programma’s zoals
De Klisjeemannetjes, Hadimassa,
Het Simplisties Verbond en Keek op
de Week. Typetjes (De vieze man,
Koos Koets, Dr Klavan, Cor van der
Laak, wethouder Hekking, F. Jacobse) en woorden en uitdrukkingen
(Van die dingen ja, jemig de pemig,
doemdenken, regelneef, krasse
knarren, oudere jongeren, samen
voor ons eigen, hou je d’r buiten
Cock) die hij (met De Bie) bedacht
zijn klassiek geworden.
Van Kooten schreef columns en boeken en kreeg samen met Wim de Bie
drie Nipkowschijven, twee Edisons
en zes gouden platen.
Hij is getrouwd met Barbara Kits en
heeft twee kinderen (Kim en Kasper)
en twee kleinkinderen.

oudemannenbezwaren
De geluiden zijn te hard, de kleuren te
fel, alles gaat over seks. Het nationaal IQ
lijkt door de media echt te dalen.

film op televisie of mijn vader zag ’m Dan zat mijn
moeder achter de schuifdeuren te lezen, met de vingers in haar oren.
Wim en ik wilden leraar Nederlands worden. Dat
was het artistiekste dat we konden bedenken. In die
tijd mocht je geen ambtenaar worden als je niet in
militaire dienst was geweest. Dus ik ging. Weer zo’n
plek waar mijn angst gevoed werd. Je haar moest
kort, je moest gehoorzaam zijn anders kreeg je straf
en stel dat je uitgezonden zou worden naar NieuwGuinea.
Ik wilde heel graag een vriendinnetje. Maar ik ben
zeker tien keer afgewezen omdat ik veel te gretig was.
Ik ontmoette Barbara toen ik 22 was. Zij was 17. Ik
had toen iets met haar vriendin. We gingen samen
naar een feestje van Barbara en ik viel als een blok
voor haar. Ik weet nog dat we samen bij de pick-up
stonden en dat ik heel brutaal zei: ik vind het heel erg
dat jij de beste vriendin bent van mijn vriendin. Zij
zei toen: “Oh, zeg dat niet, zeg dat niet”. Ik was meteen verkocht. Ik dacht: dit is een vrouw die er meteen een film van maakt.
Het ging aan en ook weer uit. Haar ouders zagen niet
zoveel brood in zo’n jongen uit de cabaretwereld.
Wim en ik werkten toen voor de radio voor vijfentwintig gulden per week. Maar anderhalf jaar later
kwam Barbara bij me terug. Ik was al met een ander,
maar ik dacht nog steeds elke morgen als ik wakker
werd: Barbara… ze is weg.
Die angsten uit mijn jeugdjaren heb ik op een gegeven moment wel achter mij kunnen laten. Je gaat
toch eens rustig nadenken: ik heb de vrouw van
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mijn dromen gevonden, ik heb wat centjes gespaard,
en we gaan lekker stiekem naar Parijs. Wie doet me
wat?

Nu speel ik als opa met mijn 4-jarige kleinzoon.

“Dan ben jij dit, dan ben ik dat.” Zijn reacties zien,
dingetjes uitleggen, beetje troosten. Het is het heerlijkste dat er is. Via hem kijk je weer door je eigen
kinderogen. Ik herken zijn eerste lieve leugentjes. Hij
had een klein raketje van lego met een mannetje er
in. Wie is dat, vroeg ik. “Dat ben ik.” Ik dacht: gelooft
hij dat echt? Toen zei hij snel: “Maar toen had ik andere kleren aan”. Zo fantaseerde ik vroeger dat mijn
vader, die Bill heette, een Canadese bevrijder was. Of
dat ik wielrenner was.
Ik voel me op dit moment heel erg goed. Barbara en
ik zijn veertig jaar getrouwd en ik wil met haar wel
zestig jaar getrouwd zijn. Met mijn kinderen gaat het
goed, met mijn kleinkinderen van 4 en 1 ook. Ik ben
een familieman en mijn geluk hangt ook af van het
geluk van mijn naasten.
Geluk is ook tevreden zijn met wat je hebt gedaan.
Als ik terugkijk naar het werk van Wim en mij, vind
ik dat er echt goede dingen bij zitten. Tegelijkertijd
ben ik ook blij dat we niet meer hoeven. Het was fysiek ook zwaar hoor. Teksten leren, snor op, baard af,
spelen, naar huis, ’s nachts nog een scènetje schrijven,
half 3 naar bed met de verf nog in je haar. En televisie
is eenrichtingsverkeer. In een theaterzaal krijg je een
reactie. Wij kregen als we naar huis reden en bij het
stoplicht stonden wel eens iemand die z’n duim opstak. Of z’n middelvinger.

Ik ben gestopt omdat ik vond dat Wim en ik niet beter werden. We hadden de hele dwarsdoorsnede van
de Nederlandse types gehad, we konden er geen
nieuwe meer bij verzinnen. En op een gegeven moment, we liepen tegen de 60, moet je plaats maken
voor een jongere generatie. Zeker als het gaat om humor. Bij ouderen sluipt er toch vaak een zekere verongelijktheid in. Ik herinner me nog dat Toon Hermans met een gitaartje en een pruik op de Beatles
belachelijk maakte. Maar jonge mensen vonden die
muziek juist heel mooi.
Ik heb inderdaad een hoop oudemannen-bezwaren
tegen deze tijd. De geluiden zijn te hard, de kleuren te
fel, alles gaat over seks. Het nationaal IQ lijkt door de
media echt te dalen. Terwijl het hoogstaande AskoSchönberg ensemble van Reinbert de Leeuw geen
cent subsidie meer krijgt, zitten Willem-Alexander
en Maxima bij de presentatie van de nieuwe cd van
Jantje Smit. Ik heb nog de hoop dat ze dat doen uit
populistische overwegingen, maar ik vrees oprecht
dat het hun smaak is, dat ze ’t mooi vinden.

Wim en ik spreken elkaar nog bijna dagelijks. En ja,
soms worden we wel geprikkeld door actuele gebeurtenissen. Met het nieuws over de financiële crisis en
het failliet van IJsland zeiden we tegen elkaar: “Denk
jij wat ik denk?” Onze types de burgemeester van Juinen en wethouder Hekking gaan naar IJsland, want
de gemeente heeft daar twee miljard op de bank
staan. Hekking, die altijd voordringt, doet dat nu
weer, al klappertandend.
Ik schrijf nog steeds, maar ik heb niet meer die tijdsdruk van vroeger. Ik schreef 38 jaar wekelijks een column in Humo. Nooit tijd om dingen te laten bezinken. Dat leverde af en toe toch zesjes op. Soms zat ik
echt te wachten op een uitglijer van een minister om
maar stof te hebben, dat is eigenlijk niet leuk. Nu kan
ik meer de diepte in.
Ik ben wel ijdel. Ik wil graag goed gevonden worden.
Mijn soort ijdelheid is dat ik zelf denk dat het een zeven is en dat ik het publiek laat denken dat het een
tien is. Je bent misschien zelf niet helemaal tevreden,
maar je wilt dat de mensen geweldig vinden. Ja, daar
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Maar gaandeweg lijkt het alsof mijn ouders
minder dood worden. Ze worden
Hoe dat kan? Dat is
een wonder zo groot, een verdriet zo diep,
		

levendiger.

Ze zijn springdood.
een troost zo helpend.
word je erg onrustig van, want je hebt steeds het gevoel dat je door de mand kunt vallen. Maar échte
ijdelheid is zeggen dat je geen opvolgers hebt, en dat
na jou het licht uit mag. En zo ben ik niet. Of, zoals ik
heb meegemaakt op het Boekenbal, dat mensen twee
keer hun entree maken omdat ze de eerste keer niet
door de camera werden geregistreerd.
Mijn ijdelheid wordt wel gestreeld als mensen me
groeten op straat. Tegenwoordig zeggen ze vaak ‘meneer Van Kooten’ in plaats van te verwijzen naar een
typetje dat ik heb gespeeld. Uit dat ‘meneer’ spreekt
een soort dankbaarheid. Ik maak graag praatjes op
straat of in de winkel. Begin dikwijls met een grap, de
ander reageert met een grap. Pats, pats, pats. Mensen
willen dat graag. Het maakt de dag zoveel mooier. En
ik wil graag iets betekenen voor mensen.
Ik heb een boek geschreven over de euthanasie van
mijn moeder, en ik ben altijd blij als ik ergens voorlees
en iemand bij het signeren zegt: “Bedankt hè, mijn
moeder is ook net overleden”. Ik wil mensen niet alleen laten lachen, maar ze ook troosten. Ik doe nog
steeds wat ik kan om iedereen gelukkig te maken.

Straks zal ik mijn boekenkast niet meer uitle-

zen. Ik begin niet meer aan het lezen van A. F. Th.
van der Heijden. Stel dat ik het goed vindt, dat kost
me tien jaar van mijn leven. Arnon Grunberg, ik vind
hem een ontroerend en groot talent, maar nu stop ik
met het lezen van zijn boeken, want het tempo waarin hij schrijft…
De mannen in mijn familie werden niet ouder dan
70. Als dat voor mij ook opgaat heb ik nog maar een
paar jaar. Ik vind het een voordeel dat je minder tijd
van leven hebt. Dat dwingt je tot keuzes en het
schrappen van onzin en dingen waar je geen zin in
hebt. Tijd met mijn kleinkinderen, bijvoorbeeld, daar
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zal ik niet op besparen. Ik probeer niet in de toekomst
te leven en me niet te verliezen in angst voor dat je het
plotseling allemaal niet meer weet. Of dat je er niet
meer bent.
Wel ben ik alles wat ik in mijn leven verzameld heb
aan het opruimen en aan het ordenen. En ik vertel
mijn kinderen waar ze wat kunnen vinden. Voor hen
vind ik het heel erg dat ik er op een dag niet meer zal
zijn. Maar ik zal ze van tevoren zeggen: jongens, de
eerste twee jaren zal ik verschrikkelijk dood zijn, maar
’t wordt minder. Ik weet het uit eigen ervaring. Toen
mijn ouders net dood waren waren ze ook meteen
heel erg dood. Maar gaandeweg lijkt het alsof ze minder dood worden. Ze worden levender. Ze zijn springdood, zeg maar.
Hoe dat kan? Dat is een wonder zo groot, een verdriet
zo diep, een troost zo helpend. Ze zouden ook niet
willen dat ik om ze bleef treuren. Maar er gaat geen
dag voorbij dat ik niet aan ze denk of ze goeiendag zeg.
Ik heb ze in huis ook veel om me heen. Foto’s, gedichten van mijn moeder, tekeningen van mijn vader.
Soms, als ik alleen in de auto zit, probeer ik de stem
van mijn moeder na te doen. Ik heb ’m bijna, zelfs zo
dat ik om me heen kijk of ze niet ergens zit. “Met mevrouw Van Kooten. Oh, u ben verkeerd verbonden.
Maar dat is helemaal niet erg. Wie zoekt u dan? Is ze
ziek, oh wat erg. Kan ik misschien wat doen?”
Nu ik geen ouders meer heb, sta ik zelf boven aan de
lijn. Dat is best raar. Onlangs las ik voor in een zaal en
ik dacht: laat ik eens iets voorlezen over mijn kleinzoon. Ik vroeg aan het publiek: wie van u heeft er
kleinkinderen? Niemand stak z’n vinger op. Ik zei: ik
zal er geen grapjes over maken hoor. Nog steeds geen
vingers. Wat bleek? Er zat geen énkele opa of oma in
het publiek. Daar ben ik nu gekomen. Ik ben de oudste in de zaal.’ n

