De mannen
van Koefnoen

Owen Schumacher en Paul Groot, het succesduo achter Koefnoen, spelen de komende
maanden in de Monty Python-musical Spamalot. Een gewaagde onderneming, dus hét
moment voor een gesprek met Paul en Owen over humor, samenwerking en gêne.
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Hoe
houd je
de twee snelste

en snedigste cabaretiers

Owen Schumacher

Owen Schumacher (1967) heeft al op de
lagere school de drang om de leukste thuis
te zijn. Klein, mager en de jongste thuis; volgens de cabaretier de perfecte ingrediënten
voor een tomeloze bewijsdrang. Op het podium is hij in zijn element en bij de musicals op
school staat hij vooraan in de rij. Toch wordt
hij afgewezen op de kleinkunstacademie. Hij
krijgt het advies een jaar lang zanglessen te
nemen, maar kiest voor de studie rechten.
Die studie blijkt veel leuker dan hij had
gedacht. Hij ziet het als een hogere vorm van
spelen met taal. Maar ook het podium blijft
trekken. Met zijn cabaretvrienden doet hij –
zonder succes – mee met het Camaretten
Festival en na zijn studie legt hij zich toe op
stand-upcomedy bij Comedytrain. Voor het
radioprogramma Spijkers met Koppen en
later de televisievariant Kopspijkers schrijft
hij teksten en imiteert hij met verve onder
anderen Frank de Grave en Jan Peter
Balkenende. In 2004 stapt hij uit Kopspijkers
om samen met vriend en collega Paul Groot
Koefnoen te maken.
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van Nederland in toom
tijdens een interview? Door
ze te confronteren met een
paar wijze uitspraken van
collega’s over hun vak. Want
we kunnen er wel om lachen
natuurlijk, maar het is ook
een serieus en ambachtelijk
vak. Twee gestudeerde humoristen over de veelzijdigheid van de lach. Met dank
aan onder anderen Herman
Finkers, Toon Hermans en…
Aristoteles.

‘Vroeger was ik een
twijfelaar, daar ben
ik nu niet meer zo zeker
van’ (Herman Finkers)

Owen: “Nou heb je meteen
een primeur te pakken.
Herman Finkers krijgt namelijk een rol in Spamalot de
Musical. Hij is de stem van
God, zoals John Cleese dat is
in de Engelse versie.”
Paul: “God komt uit Twente,
zoveel is nu wel duidelijk. Dat
nuchtere accent past Hem
goed.”
Owen: “Herman heeft ook het
religieuze besef dat hem geknipt maakt voor die rol.”
Paul: “Maar jij wilt het over
de twijfel van Finkers hebben, zeker? Ik heb er eigenlijk
nooit over getwijfeld dat ik
later iets op het podium zou
willen doen. Zeker niet als
kind. Als kleuter liep ik al
urenlang met een servet

onder mijn kin: kijk, ik ben
Sinterklaas! Later imiteerde
ik voor mijn klasgenootjes
André van Duin in de verloren minuten van een les.
Maar in de puberteit sloegen
de verlegenheid en twijfel
ongenadig bij me toe. Die
verlegenheid is nooit meer
overgegaan, vrees ik.”
Owen: “Als ik een rol mocht
spelen op de lagere school,
was ik in mijn element. Snor
op, pruik op… en mij kon
niks gebeuren. Ik was de
jongste thuis, dus het was
hard nodig dat ik af en toe liet
merken: hallo, ik doe ertoe!
Op de middelbare school
groeide mijn zelfvertrouwen
met sprongen.”
Paul: “Bij mij was het juist
andersom, ik kreeg steeds
vaker een rooie kop en had
een permanent gevoel van
schaamte. Overal voelde ik
een onbestemde vijandigheid. Ik was een jaar of achttien toen een vriendin
bekende dat ze verliefd op me
was. Wat moest ik daar nou

Owen: ‘We ontvingen

		

Marijke
wordt het niet
Paul: ‘Nooit meer
het ook weer

weer mee? Moet ik gaan zoenen met een meisje? Als een
mummie lag ik op mijn bed,
tot niks in staat. ‘Zou het niet
eens kunnen dat je homoseksueel bent?’ opperde mijn
oudere zus die mijn obsessie
voor schmink en make-up

wantrouwde. Ik twijfelde en
was bang. Aids was in die tijd
aan een opmars bezig. Ik
dacht: dit wordt mijn voorland toch niet? ‘Paul,’ zei
mijn moeder op een avond,
‘wij moesten maar eens praten.’ Toen hebben ze het uit
me gepeuterd.”
Owen: “Zo van: geef het nou
maar toe.”
Paul: “Een rottijd was het.
Mijn vader vond het vreselijk.
Hij is zelfs een keer flauwgevallen na een thema-avond
op televisie over aids.
Schuimbekkend lag hij onder
aan de trap.”
Owen: “Ze hadden een andere
route voor je uitgestippeld.”
Paul: “Mijn homoseksualiteit
was een schok voor ze. Maar
ik verwijt ze helemaal niks
hoor, ze hebben het heel goed
gedaan.”
Owen: “Je hebt het zelfs geschopt tot ‘leukste homo van
Nederland’.”
Paul: “Jaloers hè, Owen?”
Owen: “Stikjaloers!”
Paul: “Beter je best doen!”

al dat ellendige nieuws ongefilterd binnen laat komen,
word je depressief. Door er
grappen over te maken,
wordt het leven hanteerbaar.”
Paul: “Ik speel regelmatig
Iepie in onze filmpjes. Dat is
een vrouw die iedereen herkent. Ze doet zo haar best in
het leven, maar het lukt haar
gewoon niet. Toch gaat ze
door en daar hou ik van. Dat
is overwonnen verdriet. Als
mensen dat van elkaar zien,
krijg je een warm soort lach.”
Owen: “Ik vind dat je in het
leven de plicht hebt optimistisch te zijn. Ik heb niets met
religieuze doelen, maar optimisme is een taak in het
leven.”
Paul: “Het verschil tussen jou
en mij is dat ik in de kern een
pessimist ben. Ik moet hard
werken om een beetje vaart
in mijn leven te houden. Ik
moet sporten en onder de
mensen zijn. Ik heb een talent
voor kluizenaarschap.”
Owen: “Ik ben het tegendeel.

ooit via de agent van
Helwegen de vraag:
weer eens tijd om mij te imiteren?’
gedaan. BN’ers moeten
niet té leuk vinden’
‘Gevoel voor humor
begint bij gevoel voor
verdriet’ (Toon Hermans)

Owen: “Verdriet en onmacht
is de basis van alle humor.
Daarin heeft Toon gelijk. Voor
Koefnoen spellen we de
kranten op het nieuws. Als je

Ik kan zo slecht tegen alleen
zijn dat ik wel zorg dat ik
mensen om me heen heb. Ik
heb drie prachtige dochters.
Thuis gaat het leven gewoon
door in zijn eigen tempo.
Mijn gezin is mijn reddingsboei.” ▶

Paul Groot

Slagerszoon Paul Groot (1967) wil als kind
het liefst tekenaar worden. Geïnspireerd
door zijn stripheld Guust Flater maakt hij
eigen stripfiguurtjes, maar het ontbreekt
hem aan zitvlees om de verhaaltjes ook
echt af te maken. Acteren is zijn tweede
liefde. Hij speelt al vroeg in een amateurgezelschap en imiteert op school met
verve André van Duin, ‘inclusief dat
scheve bekkie’. In de puberteit slaat de
verlegenheid toe, waardoor hij het niet
aandurft zich bij de toneelschool aan te
melden. Op de kunstacademie wordt hij
afgewezen. Hij gaat theaterwetenschappen studeren en schrijft daarnaast teksten voor televisieprogramma’s. In 2001
komt hij bij het cabaretpanel van
Kopspijkers en oogst veel lof voor zijn
imitaties van Jan Wolkers, Willibrord
Frequin en Pim Fortuyn. Sinds 2004
maakt hij samen met Owen Schumacher
het programma Koefnoen (letterlijk: kost
niks), de kijkcijferhit die in 2006 de
Zilveren Nipkowschijf wint.
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Spamalot, de musical

Tijdens het gesprek ontdekken Paul en Owen
dat ze dit jaar een jubileum te vieren hebben: al
tien jaar werken ze intensief met elkaar samen,
sinds Kopspijkers in 2001. “We lijken inmiddels
een eeneiige tweeling,” lacht Paul. “Puk en
Muk,” grapt Owen. “Als je mij vraagt voor een
rol in een musical, krijg je er Paul gratis bij.”
“Alleen was het in dit geval andersom, volgens
mij,” zegt Paul. Ze lachen hartelijk.
Na het intensieve Koefnoen-seizoen – vijf
maanden met zevendaagse werkweken – gaan
ze meestal elk hun eigen weg. Paul gaat dan
vaak het theater in, Owen heeft dan weer tijd
voor andere projecten of zijn collega’s van
Comedytrain. Maar het aanbod om samen mee
te spelen in Spamalot de Musical, gebaseerd op
Monthy Pythons Holy Grail, konden ze niet weigeren. Paul: “Het materiaal is zo ontzettend
goed en zo meesterlijk bewerkt, het is een eer
om dat te mogen spelen.” En zo spelen de twee
binnenkort in een musical, of liever: een antimusical, want als we op de voorpret mogen
afgaan wordt het een perfecte parodie op het
fenomeen musical.
Een tipje van de sluier wil Paul wel oplichten.
Hij pakt het script en leest de tekst van het
Sterrenlied, waarin paniekerig wordt gezocht
naar dé ster die de musical tot een commercieel succes moet maken: ‘Bel bijvoorbeeld – het
is een tip – die engerd in die gele slip/of bel
Gordon, ook al kost hij vast te veel/ bel een
oude ster van toen, bel die eikels van
Koefnoen/ musicals zijn niet te doen zonder
ster op het toneel.’ En zo zit de musical vol met
puntige teksten en creatieve vondsten. Owen:
“Spamalot wordt gewoon heel hard lachen in
het theater.”
Spamalot de Musical gaat op 14 april in première in Rotterdam. Met onder anderen Paul Groot
(als sir Galahad), Owen Schumacher (als sir
Lancelot), Johnny Kraaykamp (als koning
Arthur) en Linda Wagemakers (als Dame van
het Meer). Voor speellijst en reserveringen:
www.spamalotdemusical.nl.
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Paul: “Ik heb mijn werk juist
nodig om vrolijk te blijven. De
mens is een miserabele soort,
maar we maken er het beste
van. Iepie is mijn alter ego.”

‘Humor is gecultiveerde
onbeschaamdheid’

(Aristoteles)
Owen: “Als kind hield je je
vingers gekruist op je rug om
zo allerlei vuige leugens de
wereld in te slingeren. In
Koefnoen mag ik dat nog
steeds. Ik mag de platste
grappen maken en de ordinairste dingen roepen omdat
ik een pruik op heb. In een
type als heroïnehoer Annet
van de Keileweg kan ik helemaal los gaan.”
Paul: “Als ik Gordon of
Willibrord Frequin speel, ben
ik ook de schaamte voorbij.
Bij Kopspijkers deden we
puur imitaties, bij Koefnoen
kiezen we steeds vaker voor
types die we zelf creëren.”
Owen: “De imitaties zijn nooit
een doel op zich geweest. Wij
maken programma’s om
commentaar op de wereld te
kunnen geven en daarbij is
het imiteren van bekende
Nederlanders altijd een heel
doeltreffende methode geweest.”
Paul: “Mensen die we imiteren zijn trouwens in het
openbaar altijd lovend. Nooit
boze telefoontjes. Dat moet
natuurlijk ook wel, anders zeg
je met zoveel woorden: ik heb
geen gevoel voor humor.”
Owen: “Wel ontvingen we
ooit via de agent van Marijke
Helwegen de vraag: wordt het
niet weer eens tijd om mij te
imiteren?”
Paul: “Nooit meer gedaan. Ze

moeten het ook weer niet té
leuk vinden.”

‘De juiste basis voor
het huwelijk is een
wederzijds misverstand’

(Oscar Wilde)
Paul: “Onze samenwerking
heeft zeker trekken van een
huwelijk. Werken aan een
programma als Koefnoen is
heel intensief. Dag in dag uit
zitten we bij elkaar om te
schrijven, te brainstormen, te
repeteren, het regelen van
schmink, pruiken, decors, locaties, monteren van filmpjes… En de dag na de
uitzending begint alles opnieuw.”
Owen: “Zucht!”
Paul: “Eigenlijk gek dat ik jou
nooit zat ben.”
Owen: “De basis van een goed
duo is dat je de dingen van elkaar ook echt leuk vindt.
Verder hebben we allebei een
hang naar perfectionisme en
een groot verantwoordelijkheidsgevoel.”
Paul: “Maar ik ben ook een
paniekvogel: het wordt niet
leuk genoeg, dit is vast de
laatste aflevering die we
maken… Owen stelt me dan
gerust. Die is veel rustiger.”
Owen: “We vullen elkaar op
veel punten aan. Ik ben van
de grote lijnen en maak ruwe
schetsen. Paul is heel precies
in de uitwerking van de tekst
en het spel. Samen kunnen
we meer dan elk apart.”
Paul: “Ik denk weleens: hoe
lang doen we dit nog samen?
Als we dan weer bezig zijn, is
het weer zo plezierig dat ik
niet aan stoppen moet denken.”
Owen: “Als ik met anderen

Owen: ‘Ik leef in een huis vol vrouwen’
			
Paul: ‘Bevalt dat?’
Owen: ‘Ik moet wel ‘ja’ zeggen. Dit komt

in Margriet, Paul. Ze zetten me zo de deur uit’

werk, besef ik pas goed wat
ik met Paul heb opgebouwd.
Die vanzelfsprekendheid is zo
veel waard.”
Paul: “Hoeveel cabaretduo’s
werken er zonder ruzie al zo
lang samen?”
Owen: “Wij dus.”

‘Een man moge veel
weten, een vrouw
begrijpt alles’ (Gerard Reve)
Owen: “Helemaal waar. Ik
kan het weten want ik leef in

een huis vol vrouwen.”
Paul: “Bevalt dat?”
Owen: “Ik moet wel ‘ja’ zeggen. Dit komt in Margriet,
Paul. Ze zetten me zo de deur
uit.”
Paul: “We zijn wel een mannenduo, maar de vrouwelijke
kant is bij ons ruimschoots
vertegenwoordigd. We werken ook met heel veel vrouwen samen: Plien en Bianca,
Marjan Luif, Sanne Wallis de
Vries… En dan spelen we zelf

altijd even fijnzinnig overigens.”
Paul: “Maar wel leuk.”
Owen: “Ja. In Spamalot is
Koning Arthur de leugenachtige, gewichtige man die
zichzelf zeer serieus neemt.
Daar moet je dus wat lucht
uit laten lopen. Dan wordt
het leuk.”
Paul: “Mensen met humor
zijn in staat te erkennen dat
we uiteindelijk allemaal prutsers zijn, om met de Vlaamse

cabaretier Wim Helsen te
spreken. Mensen - mannen
en vrouwen - met humor
kunnen goed relativeren.”

‘Vroeger had ik veel
verlangens, nu heb ik
er nog maar eentje: zo
snel mogelijk die andere
verlangens kwijtraken’

(John Cleese)
Paul: “Ja, ja, ja, maar ik wil
nog zoveel. Ik wil een comedyserie maken in twaalf
delen voor de Nederlandse
televisie, ik wil een filmversie
van mijn theatervoorstelling
Stessen maken, ik wil in
Spamalot de sterren van de
hemel zingen en dus zit ik
weer op zangles.”
Owen: “Ik ben ook met veel
dingen tegelijk bezig. Een
droom van me is om nog ooit
een televisieserie te maken
over vervalsingen in de
kunst. Something completely
different. Een tik die ik van
mijn stiefvader, kunsthandelaar van beroep, heb overgehouden.”
Paul: “Het wordt wel iets
minder met mijn bewijsdrift.
De echte onrust is er gelukkig
wel vanaf.”
Owen: “Vroeger wilde ik boer
worden, of archeoloog. Ik
ben humorist geworden en ik
ben blij dat het gelukt is.”
Paul: “Een klasgenootje op de
lagere school durfde hardop
te zeggen: ‘Ik wil astronaut
worden.’ Meewarige blikken
waren zijn deel. Zo voelde
mijn droom om ‘aan het toneel te gaan’ ook. Maar het is
me gelukt en van mijn klasgenootje weet ik dat niet
zeker. Hij heette in elk geval
niet Wubbo Ockels.” ■
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interview: stef verhoeven. fotografie: henriette lohman

ook nog veel vrouwenrollen.”
Owen: “Paul en ik hebben een
sterk feminiene kant.”
Paul: “Ja, een héél andere
hormoonspiegel.”
Owen: “Maar vrouwen zijn
geen engeltjes hoor. Ze beweren met droge ogen dat
humor een van de belangrijke
eigenschappen is van een
man. Vervolgens vallen ze
massaal op volstrekt humorloze mannen.”
Paul: “Op haantjes en hufters.”
Owen: “Gevaarlijke mannen!”
Paul: “De mannen van Monty
Python hielden trouwens
vrouwen bewust buiten de
groep. Hun roots liggen in de
Engelse jongenskostscholen.
Van een vrouw blokkeerden
ze collectief.”
Owen: “Daarom speelden ze
alle vrouwenrollen zelf. Niet
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