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De Finalisten van de Cameretten 2011 zijn op tournee. De zaal zat vol en dat is al een heel mooi 
gegeven. Jasper van Kuijk, Martijn Koning en Oeloek lieten zien waarom zij de finalisten zijn. De 
juryleden, van de 45e editie van Cameretten, waren het dit jaar over eens dat het niveau van de 
artiesten hoger ligt dan voorgaande jaren. Het was dus moeilijk om uit zoveel talent drie winnaars 
te kiezen. Dit betekent dat we komende jaren veel nieuw cabaret mogen verwachten. 

Je verwacht alleen cabaret tijdens de Cameretten, maar gelukkig wordt ook cross-over, fysiek en 
energiek toneel ook gewaardeerd. Oeloek is meer dan alleen humor. Ze brengen verschillende 
sketches met een beetje slapstick. Te zien is een stuk uit hun programma van ‘De Nacht van de 
Nasmaak’ hierin vertolkt men een wereld waarin mensen elkaar maar niet kunnen verstaan, en dat 
is 100% van deze tijd. Alleen had ik wel moeite met het stukje over de dronken moeder die haar ex-
man belt om te vertellen dat ze weer in verwachting zijn. De scènes lijken wat haaks op elkaar te 
staan waardoor ik geen rode draad kon herleiden.  

Ex-VARA radioprogramma columnist en tekstschrijver Martijn Koning brengt een stuk uit zijn 
programma “Kartoon”. De techniek liet even op zich wachten door een technisch euvel, maar 
Koning weet dit prima te verpakken waardoor het bijna gewoon stomweg prima vast in zijn verhaal. 
In dit programma stelt hij vriendschap en liefde, afgunst en haat eens flink aan de tand. Samen met 
zijn vriendin loopt een etentje bij zogenaamde vrienden niet zoals het hoort. Het was misschien te 
kort om een goed oordeel te hebben over deze voorstelling. Zijn mimiek en snelle vorm van humor 
is wel meteen raak.  

Jasper van Kuijk boekte al eerdere successen met het ‘Griffioen Kleinkunstfestival’, werd 
opgenomen in ‘De Cabaretpoel’ en nam deel aan het ‘Leids Cabaretfestival’. Je ziet een ervaren 
cabaretier op het podium die nu door het winnen van de Cameretten zijn slag lijkt te slaan. Zijn 
programma omvat nuchtere humor over hoe de media in onze maatschappij staat. Naar aanleiding 
van een klachtenbrief naar het de NOS krijgt hij huisarrest. Omdat het door de politie als dreigbrief 
werd gezien. Wat daarna volgt is een pleidooi over de versimpeling van de maatschappij. Nieuw 
cabaret met behoorlijke confronterende liedjes. Want meezingen was er niet bij, dit door 
plaatsvervangende schaamte die het publiek erbij had. Er zijn zelfs mensen weggelopen tijdens de 
voorstelling, maar of dat door dat ene liedje over moslims zou komen? Muzikaal zit het wel goed, 
daar lag het niet aan. Als je alles geeft heb je niets te verliezen. En dat doen de bovengenoemde 
drie artiest volledig. Laten wij als publiek dat ook doen, zodat er komende jaren nog meer te 
genieten valt in het theater.  

Na een staande ovatie ging ik met een goed gevoel naar huis en kan je deze drie op je lijstje erbij 
zetten om te gaan zien. Hier nog een interview met de finalisten met presentator Max van den Burg 
publiekswinnaar Cameretten 2008. Cameretten is nog te zien tot 29 april in de Nederlandse 
theaters. 
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