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Kardol: een geweldige
verteller
cabaret BANG Door Martijn Kardol Gezien 2/3, De
Kom, Nieuwegein Te zien 14- 17/3, Theater
Bellevue

MIKE PEEK

Binnen vijf minuten wordt duidelijk dat Bang een goede voorstelling

is. Martijn Kardol komt op en begint nonchalant te praten over een

nieuw vriendinnetje met wie hij naar Parijs vertrekt. Het contact ver-

loopt (vooral in haar ogen) soepel en dus huren ze een auto om nog

wat verder Frankrijk in te rijden. De jonge tortelduiven zitten samen in

een appartementje als ze vuurwerk horen. 14 juli natuurlijk. Stom.

Kardol had het graag van dichtbij gezien.

Even later belt zijn moeder, die opgelucht is de stem van haar zoon te

horen. Ze zijn dus ongedeerd. Het is namelijk 14 juli 2016 en dat ap-

partementje staat in Nice, waar zojuist een vrachtwagen op de feestvie-

rende menigte is ingereden.

Kardol toont zich in dit debuutprogramma een geweldige verteller, die

zijn persoonlijke angsten naadloos laat overvloeien in een maatschap-

pelijk verhaal over terrorisme en de menselijke neiging om alles te wil-

len controleren.

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet

supersympathiek om dit artikel te verspreiden. Sterker nog: het is verboden. Gelukkig is het heel eenvoudig om anderen

een Blendle-linkje te sturen. Delen kan dus altijd!  
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Binnen dat raamwerk schiet Kardol, die in 2016 het Leids Cabaret Fes-

tival won, veel en vaak leuke richtingen op. Een anekdote over de help-

desk van Ziggo lijkt aanvankelijk weinig origineel, maar hij bouwt het

uit tot een scène die veel meer over hém zegt dan over Ziggo.

Zo krijgt bijna elk verhaal een twist mee die Kardol zelf tot lijdend on-

derwerp maakt.

Staat hij weer vele kopjes koffie in de plantenbak te gieten om maar zo

lang mogelijk bij de Ziggomonteur uit de buurt te blijven. Hij vindt het

namelijk vervelend als mensen tijdens hun werk op de vingers worden

gekeken. Heel handig voor een cabaretier.

Tussendoor zingt Kardol drie liedjes, waarvan vooral het laatste over

vrijheid indruk maakt. Tekstueel dan, want hij is zeker geen groot zan-

ger. Met dik 100 minuten is Bang ook wat aan de lange kant. De voor-

stelling lijkt drie keer afgelopen voor hij daadwerkelijk eindigt.

Gelukkig is te veel willen vertellen doorgaans een goed te genezen

kinderziekte.
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