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CABARET
Je Maintiendrai
Samba Schutte
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Je wint in 2006 met glans het Leids
Cabaret Festival en stoomt daarna:
door met een prima eerste cabaret-
pr~gtamma. Het tweede was al vol- \
op-geboekt, maar je twijfelt. Dat
overkwam Samba Schutte, zoon
van een christelijke, Nederlandse
vader en een moslimmoeder uit
Mauretanië. Hij groeide op in Ethio-
pië en kwam in 2001 naar Neder-

...•.'" land om acteur te worden. Hij werd
uiteindelijk ook comedian. Ging als
een speer, toch trok hij de stekker
eruit. Dat vertelt hij uitgebreid in
zijn tweede show, 'Je Maintiendrai',
('Ik zal handhaven'), naar de wapen-
spreuk van Nederland.
In plaats van dat tweede program-
ma.te spelen, ging Schutte naar Los
Angeles om daar inspiratie op te
doen. Hij is er nu vaste bespeler van
deComedy Store, waar ook zijn hel-.
den Richard Pryor en Robin Willi-
ams gespeeld hebben. Daarnaast
speelt hij allerlei kleine rolletjes in
films, voornamelijk als terrorist of

~-$- blije Hindoestaan. Ingrediënten ge-
noeg voor een mooi en boeiend ca-
baretprogramma. Maar dat is 'Je
Maintiendrai' maar deels. Schutteïs
nog steeds een energieke verteller,
maar-zijn comedy-ervaring in Ame-
rika had wel wat meer grappen mo-
gen opleveren. De verhalen vormen
nu de hoofdmoot. Omdat die een
.hoog 'en toen gebeurde dit, en toen
gebeurde dat' -gehalte hebben, blijft
het allemaal dunnetjes en opper-
vlakkig ..
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M en toe piept er een originele ge-
dachte door die verder uitgewerkt
had mogen worden. Bijvoorbeeld
als hij vertelt dat Wilders' held Mi-
chiel de Ruyter eigenlijk een bui-
tenlander was omdat Zeeland op
dat moment nog niet bij Nederland
hoorde. Of als hij vertelt dat ze in
lA ook Koningsdag vieren en dan
vilein opmerkt: "In een ander land
vasthouden aan je eigen tradities,
mooi toch?!" Opdat soort momen-
ten wordt h~t spannend, maar dan
laat Schutte het helaas lopen.
In zijn-eerste voorstelling, 'Hakili
[ambar', zorgde zijn buitenstaan-
dersblikvoor interessante spelde-
prikken naar onze gewoonten en
cultuur. Dat komt nu alleen in het
middengedeelte van 'Je Maintien-
drai'langs en dat 'smaakt naar
meer. Beter dan de zoveelste anek-
dote over de zoveelste auditie in Los
Angeles, waar zelfs de tandarts te-
gelijk acteur is. Die verhalen leunen
erg op de clichés die we al kennen
over de stad die het hart van de en- -
tertainmentindustrie vormt.
Schutte heeft: een prettige podium-
persoonlijkheid, hij.is heerlijk opti-
mistisch - zijn -bloedgroep is niet
voor niks Bs-,'bepositive' - en zijn
fysieke comedyis.meesterlijk, Maar
door gebrek aan goede inhoud zakt
hij wel enigszins door liet ijs. .
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