
58
OPZIJ • JANUARI 2013

59
OPZIJ • JANUARI 2013

tekst Maartje den Breejen
IntervIew

cAbARetIèRe

‘Ik heb  
weer lol 

in het  
spelen’

martine
sandifort
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Ze dacht dat ze nooit meer 
op een podium zou staan.

Maar met de muzikale  
cabaretvoorstelling Hulphond 
maakt Martine Sandifort (42) 

na een langdurige burn-out 
haar comeback op het toneel. 

et is 2002. Haar carri-
ère is op een hoogte-
punt. Als duo met Alex 
Klaasen heeft Martine 
Sandifort in de twee 
jaren daarvoor Came-

retten en de Pall Mall Exportprijs ge-
wonnen. Hun avondvullende show 
Volgend jaar lach je d’r om oogst lo-
vende kritieken na de première in mei 
en trekt vervolgens avond aan avond 
uitverkochte zalen. Er staat een tour-
nee van 110 voorstellingen geprogram-
meerd, vier à vijf avonden per week. 
Bij de zestigste voorstelling gaat het 
mis. Sandifort, die zichzelf al een tijd-
je het podium op heeft moeten duwen, 
zit weer ‘te janken in de kleedkamer’. 
Tijdens een korte vakantie met haar 
toenmalige vriend merkt ze pas hoe 
uitgeput ze is. Als ze naar de speellijst 
kijkt, zinkt de moed haar in de schoe-
nen: ‘Vijftig keer nog! Dat haal ik niet!’ 
Het breekpunt volgt dan snel. 
Sandifort: ‘Ik stond op het toneel, 
maakte de mensen aan het lachen en 
merkte dat ik jaloers was op hun ple-
zier.’ Het is genoeg, de energie is op. Ze 

heeft een burn-out en trekt zich terug. Weken ligt ze in bed. 
Daarna volgt ze verschillende therapieën om vooral haar 
somberheid en faalangst te lijf te gaan. Gaandeweg leert ze 
hoe ze die in haar rollen kan transformeren tot bruikbare 
elementen. Als in 2003 Kopspijkers belt, maakt ze haar 
rentree in de openbaarheid dan ook in de rol van een door 
‘sipheid geplaagde’ prinses Margarita. Het is tv – dus géén 
publiek, niet de druk van live moeten presteren –, dat kan 
ze nog wel aan. Het gaat haar zo goed af dat de opdrachten 
elkaar opvolgen: Koefnoen, Klokhuis, Dr. Ellen. Maar aan 
het toneel waagt ze zich niet meer – afgezien van een korte 
reprise, in 2005, van Volgend jaar lach je d’r om. 

De somberheid is er zolang ze zich kan herinneren. ‘Als kind 
was ik al timide en tobberig.’ De faalangst kan ze verklaren. 
Ze stond in de schaduw van haar twee jaar oudere broer, 
een wonderkind. ‘Mijn broer was hoogbegaafd. Op de kleu-
terschool las hij zijn klasgenoten al voor. Hij kon het hardst 
rennen van iedereen én hij was ook nog eens ontzettend 
grappig. Hij was de lolbroek van ons tweeën en degene die 
stukjes opvoerde tussen de schuifdeuren. Over mij zei mijn 
vader: “Ze is wel lief, maar wat dommig, ze lijkt een beetje 
op een mongooltje.” 
Heel lang heb ik gedacht dat mijn hersens niet werkten. Ik 
heb het nog weleens, dat ik denk: ik snap deze film gewoon 
niet, ik moet haast wel dom zijn! Toen ik op de lagere school 
een intelligentietest deed, wist ik zeker dat eruit zou komen 
dat ik naar de huishoudschool moest. Het advies was athe-
neum, maar ik heb nooit geloofd dat ik het kon. Alles wat 
ik goed deed, was een kwestie van mazzel. Ik ben heel goed 
in afkijken geworden. Hé, dat doe ik nog steeds in mijn 
beroep als ik typetjes speel, besef ik nu.’ 
Ook niet bevorderlijk voor haar zelfvertrouwen is dat ze 
wordt gepest op de lagere school in Nunspeet. Haren trek-
ken, getreiter, een opeenstapeling van narigheden. Haar 
vader komt naar school. De pesters worden bij elkaar ge-

roepen en staren wat verweesd voor zich uit. Sommigen 
huilen als haar vader vraagt waarmee ze bezig zijn. En dat 
is het. Meteen wil Sandifort er iets relativerends aan toe-
voegen. ‘Misschien pochte ik te veel met mijn vrije opvoe-
ding. Vertelde ik dat ik “lul” tegen mijn vader mocht zeggen. 
Dat was ook zo, hoor. Mijn vader zei dingen als: “Als ik je 
ooit sla, mag je me terugslaan.” Hij was groepsleider op een 
internaat. Zo’n man met een baard. Het hielp ook niet dat 
mijn ouders niet van de Veluwe kwamen maar uit Den Haag. 

‘ Mijn vader zei over mij:  
ze is wel lief, maar wat  
dommig, ze lijkt een beetje  
op een mongooltje’

MartIne SandIfort



62
OPZIJ • JANUARI 2013

63
OPZIJ • JANUARI 2013

XXXX

Tussen de aangeharkte perkjes met 
gereformeerde hoedjes, waren wij de 
wilde tuin.’ 
De familie krijgt al helemaal een uit-
zonderingspositie als Martines broer 
op zijn 8ste wordt aangereden door 
een auto. Na drie weken coma ont-
waakt hij, zwaar spastisch. Weg won-
derkind. ‘Het huwelijk van mijn ouders 
leed eronder.’ En daar zijn de relative-
rende opmerkingen weer: ‘Maar er was 
ook humor, hoor. Lukte het mijn broer 
niet zijn eten in zijn mond te krijgen, 
zei m’n vader: “Stop het in je oor, joh.”’

Tijdens haar middelbareschooltijd gaan 
haar ouders uit elkaar. Sandifort ver-
blijft de meeste tijd in het gezin van 
haar vriendje, de gitarist van het band-
je Art Unlimited waarin zij zangeres 
is. En dan krijgt ze door waar ze wél 
goed in is: mensen imiteren, persona-
ges ontwikkelen, grappen maken, zin-
gen. Ze bereikt een publiek, krijgt ge-
hoor. Het grootste compliment komt 
van haar moeder na afloop van een 
toneelavond op school. Zij zegt: ‘Dat 
meisje dat die punker speelde was 
grappig, hè!’ Dat meisje is Martine; 
haar moeder heeft haar eigen dochter 
niet herkend. 
Ook haar mentoren zien haar acteer-
talent, ze attenderen haar op de toneel-
school. Ze doet auditie in Arnhem, 
maar – daar is die faalangst weer – 
klapt dicht als ze moet improviseren 
op historische figuren. ‘Ik dacht: wat 
weet ik nou van geschiedenis!? Ik koos 
Martin Luther King en wist alleen 
maar uit te kramen: “I have a dream!”’ 
Ze kan gaan. Ook in Maastricht wordt 
ze afgewezen. ‘Ik had een breuk in mijn 
zangregister en te korte achillespezen.’ 
Maar in Utrecht komt ze erdoorheen, 
al beleeft ze er een ‘intensieve, nogal 
therapeutische tijd, met groepshugs en 
zo. Je werd compleet door de mangel 
gehaald. Je moest schriftelijk aangeven 
of je het in je had om actrice te worden. 
Die evaluatie werd besproken in een 
kring van docenten en studenten. Ik 
had voor de verandering een vrij posi-
tief verhaal over mezelf geschreven. 

Begon een docent het gesprek: “Ik vond je nogal arrogant 
in je schrijven.” De volgende begon over mijn afwerende 
houding, weer een ander dat ik altijd wel wat verkrampt 
was. Er bleef niets van me over.’ Koren op de molen van 
haar faalangst. ‘Ik ben er zo langzamerhand achter dat ne-
gatieve kritiek een averechts effect op mij heeft.’ 
Wat ze in Utrecht ook ontdekt, is dat ze graag humor ge-
bruikt en dat ze opbloeit door muziek. Het serieuze toneel 
trekt steeds minder. Na een heimelijke auditie voor de Aka-
demie voor Kleinkunst wordt ze daar door een unanieme 
jury als toptalent binnengehaald. 

Vooral na die opleiding ontwikkelt ze haar vermogen om de 
eeuwige worstelingen in mensen te vatten, die de mooist 
denkbare lach oproepen: de bevrijdende, keihard-om-je-
eigen-ellende-lachen-lach. Haar personages hebben altijd 
ogenschijnlijk tegenstrijdige eigenschappen. Zie de ver-
pleegster uit Koefnoen, die met de stopwatch in de hand 
haar ronde door het verzorgingshuis in recordtijd wil doen. 
Of de wat stugge Henrieke uit Boer zoekt vrouw, die in  
Sandiforts imitatie bij DWDD opeens literaire wandelingen 
door Parijs maakt, discussiërend over het pointillisme en 
het kubisme. 
De personages lijken sterk, maar zijn juist zwak. Of ze lijken 
zwak, maar zijn juist weerbaar. Een YouTube-favoriet en 
een van Sandiforts meest briljante vondsten is die van de 
spastische psychiater: cliënt komt binnen en neemt plaats 
naast de psychiater. Psychiater krijgt de spasmen niet onder 
controle – hoofd, armen, benen, tong, alles beweegt – waar-
door het tergend lang duurt voordat ze eindelijk zit. En dan 
haar openingszin tegen de cliënt: ‘Ik zou zeggen: wat is je 
probleem?’ Haar ouders en broer moesten er ontzettend 
hard om lachen. 
Ook in Hulphond, de nieuwe voorstelling die ze maakte 
samen met haar voormalige kleinkunstklasgenoot Remko 
Vrijdag, ‘stoeien types met zichzelf, hun relaties en het leven,’ 
aldus de brochure. In de sleutelscène speelt Sandifort een 
oudere Amsterdamse mevrouw die nog zo sterk is als een 

os, maar een hulphond wil. Buurvrouw 
Corry heeft er ook een voor de huishou-
delijke klusjes, dus heeft zij ook recht 
op zo’n hond. Dat Corry haar armen en 
benen mist, dat doet er even niet toe.

Die scène gaat ze dus vele malen spelen, 
in het theater. Maar geen vijf avonden 
per week. ‘Maximaal drie, heb ik be-
dongen.’ En ze heeft het ook voorzichtig 
opgebouwd: afgelopen zomer was 
Hulphond in een beknopte versie op de 
Parade te zien, daarna kwamen er try-
outs van de uitgebreide voorstelling. ‘Ik 
vind het nog steeds doodeng. Maar de 
try-outs gingen goed, ik heb lol in het 
spelen en zin in méér.’ Ze voelt zich jon-
ger dan haar 42 jaren, al wordt ze met 
de neus op de feiten gedrukt door die 
almaar prangender vraag: wel of niet 
moeder worden? ‘Ik moet het ook zo 
plannen, verdorie. Ik ben nog tot vol-
gend jaar op tournee. Dan ben ik 44 als 
het kind wordt geboren. Nee, dat kan 
echt niet.’ 
Ze heeft een ‘fijne band’ met haar vrien-
den en familie en ze ‘ziet iemand’. ‘Mijn 
basis is goed,’ zegt ze, ‘wat niet wil zeg-
gen dat ik volledig zen ben. Maar vroe-
ger raakte ik eerder uit balans. Dat sloeg 
in mijn kop en dan werd ik depressief. 
Maar dat is echt al een flinke tijd niet 
gebeurd.’ 
Stilte. 
‘Uiteindelijk ben ik erachter gekomen 
dat die somberheid ook een bioche-
misch verhaal is. Nu ik medicatie heb 
gekregen, denk ik weleens: heb ik daar 
nou al die fucking sessies voor moeten 
doen? Pillen zijn bij veel mensen taboe. 
Ze worden vaak gezien als zwaktebod. 
Over het algemeen vindt men toch dat 
je alles op eigen kracht moet kunnen. 
Terwijl medicatie in sommige gevallen 
net zo noodzakelijk is als het spuiten 
van insuline bij suikerpatiënten. Uit-
eindelijk heeft iedereen wel een soort 
hulphond nodig.’  

>> Hulphond gaat 20 december in 
première in Theater de Veste in Delft, 
daarna tournee t/m 3 mei;  
www.hihahulphond.nl

Geboren: 1970. Mijn moeder was bang 
dat ze me tegen de muur zou  

torpederen, omdat er met ferme kracht 
een behoorlijke hoeveelheid  

vruchtwater vrijkwam
Beste boek: I.M. van Connie Palmen. Ik 
was geraakt door de ongelooflijke liefde 

tussen de twee hoofdpersonen
Film: Intouchables

Muziek: Jill Scott, te gekke soul/
jazz/R&B-zangeres, geestig ook

Fijnste land: Thailand. Meestal ga ik 
naar Koh Samui voor een detoxkuur 

met relaxen aan het strand en een uur 
Thaise massage per dag

Plek om te ontspannen: sauna 
Beste moment van de week:  

zaterdag. Dan krijg ik vaak het gevoel 
van vroeger thuis toen we naar De  
Dik Voormekaar Show op de radio  
luisterden. Nu luister ik graag naar 

Spijkers met koppen
Held: Jesper, het zoontje van mijn 
broer. Hij roept een mengeling van 

liefde en ontroering in mij op
Onhebbelijkheid: ongeduld

Bekentenis: ik mis Joehoe, mijn kat, die 
in april is overleden. Pff, wat kun je je 

aan zo’n beestje hechten

‘Nu ik medicatie 
heb denk ik  

weleens: heb ik 
daar nou al die  
fucking sessies 

voor moeten doen?’

Martine Sandifort in 

153 
woorden
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MartIne SandIfort


