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‘Repeterendmotief’

Aaf leest sterren
AAF BRANDT CORSTIUS

Hoebont Jude Lawhet kan
maken enhoeweinig twitteraars

vanObamahouden.

Vijfde

H
et leukeaansommigesterren isdat zehun
reputatie volkomenwaarmaken. Ikhebhet
nuover JudeLaw.Dezeweekwerdhij vader
vanzijnvijfdekind,gemaaktmeteenderde
moeder,metwiehij geenrelatiemeerheeft.

Het ellenlangeartikeldatdeDailyMailaan Judeenal
zijnvrouwenhadgewijd, zoukunnendienenals tekstver-
klaringvoormiddelbare scholieren.Complexematerie.
Eenvandehoogtepunten:nadat Judescheiddevanzijn
vrouwSadieFrost, legdehijhet aanmetSiennaMiller,
maardieverliethemtoenhij eenaffairebleek tehebben
metdenannyvandekinderendiehijmetSadieFrosthad.
Dat is eengemiddeldedag in Jude’s leven.
Ennuheefthijduseenvijfdekindmeteenzangeresge-

naamdCatherineHarding, eenvrouwdieopalle selfies
diedeDailyMailhadopgeduikeld, staat afgebeeldmeteen
grotebelwittewijn inhaarhand.
MetCatherineheeft Judealleen inmaandoktobervan

vorig jaareenrelatiegehad.Dit is eenrepeterendmotief:
ookmetdemoedervanzijnvierdekindhadhijmaareen
maandeenrelatie.

Judemaakthet zobontdatdeDailyMaileen tijdlijnvan
zijn liefdeslevenheeftgemaakt,waarbijniet zozeer jaar-
tallenstaan, alskorte tijdsaanduidingen: ‘mei 2008:Kim-
berley Stewart’ en ‘juli 2008: LilyCole’.
Hetmooieaankinderenkrijgen, verklaarde Judeooit, is

dat ‘jedochter jewil kanbreken’.
Wij vermoedendat Jude’sdochterdeenigevrouwisdie

datbijhemkan.

K
un jeeenpresidentals celebrity zienenaldus
onderbrengen ineensterrenrubriek?Welals
hij gemene tweetsover zichzelf voorleestop
tv – een favorietebezigheidvanAmerikaanse
beroemdheden inde talkshowvan Jimmy

Kimmel. Endat isprecieswatObamadezeweekdeed:
voorlezen inhetprogrammaonderdeelMeanTweets.
O,wathoudenwij vandesterrenrubriek tochvan

Obama.Maarwathoudentwitteraars tochweinigvan
hem,althans,degenendienaredingenover zijnhersen-
inhoudenvale spijkerbroek twitterden; tekstendiehijnu
voorlasmethetgrappigsteuitgestrekengezichtdatwij
ooit inMeanTweetshebbenzienvoorbijkomen.
OnderbegeleidingvanEverybodyHurtsvanR.E.M., ook

nogeens.Dat je er tocheenbeetje vangaathuilen.
MaarObama laatnietover zichheen lopen.Bij eenge-

mene tweetwaarindeafkortingLOLenhetwoordhaha
voorkwamen: ‘Als al LOLhebtgeschreven, isdehahaover-
bodig.’Dat je alskijker tegenhet schermvan je laptopwil
roepen: ‘Obama, ikhouwél van jou!’
Ach,hij schijnt er totaalnietmee tezittendatene

RWSurfergirl overhemtwittert: ‘Kunnenweniet zorgen
datObamanaareengolfbaanaandeanderekantvande
wereldwordtgebrachtenhemdaarachterlaten?’
‘Nou,RWSurferGirl’, antwoordtObama, ‘ik vinddateen

geweldig idee.’
Wijniet,wantweverheugenonsnualopObama’s

entree inhetwereldwijde lezingencircuit.

Haha

‘Dat je er toch van gaat huilen’

V
arkentje Rund bakt
een taart voor zijn
varkensvriendinne-
tje Greetje Grien. Leo
de strontvlieg komt
aanvliegen, maar
botsttegendeschuif-

hor –geslotendoorRundominsecten
wegtehoudenvandetaart.Devleugels
van Leo zijn kapot, maar daarvoor
heeft Rund een oplossing: hij vouwt
een papieren vliegtuigje waarin Leo
gaat zitten. Gevolg: Leo vliegt in de
taart, de taart blijft aanhet vliegtuigje
hangenenhetgeheelspatuiteentegen
het hoofd van de juist arriverende
GreetjeGrien. Zij, inde seriepraktisch
altijd chagrijnig, iswoedend.

Het is typischVarkentjeRund: slimge-
noegomeenoplossing tevindenvoor
een probleem,maar te dom om in te
zienwelkeproblemendaaruitkunnen
ontstaan.MichielHoving(47) isdema-
ker van deze animatieserie, waarvan,
zonderregelmaat,somseenaflevering
is te zien inHet Klokhuis. Vrijdag viert
het kinderprogrammavandeNTRde
honderdste aflevering van Varkentje
Rundmeteenvolledigeuitzendingge-
wijdaandeserie endemaker.

Hoving maakt de filmpjes van een
kleine twee minuten in zijn eentje,
thuis in zijn antikraakwoning in
Groningen. ‘Ikhebgeenspecialisme: ik
ben geen supergoede tekenaar, de
begintuneisniethéélgoed,deverhaal-

tjes zijn vaak flauw.De timing is hope-
lijksterk,maarsomsookdatnieteens.
Het punt is: ik kan al die dingen een
beetje endoedus alles zelf. Datmaakt
VarkentjeRundbijzonder.’

Hoving kanhet snel, een ‘Varkentje
Rund’ maken. Dat was waar Klokhuis
ruimnegenjaargeleden,werkendmet
een klein budget, naar zocht: iemand
die inkorte tijd eengrappiganimatie-
filmpje in elkaar kan zetten. Eenvou-
dige afleveringen kanhij in zevenda-
gengereedhebben.Daarin zittenniet
meer dan twee personages en draait
hetomdedialoog. Ingewikkelderever-
haaltjes,waarin veel personages voor-
komen en veel gebeurt, nemen soms
tweeweken inbeslag.

VarkentjeRund sukkelt vande ene ramp
naar de volgendeplaag.Hij bestaat

eigenlijk vooral omdat-ie snel getekend
kanworden.Door iemanddie zichzelf

geen toptalent noemt.
DoorStan van den Steenhoven

Televisie

INTERVIEW MICHIEL HOVING

Feestvarken

Varkentje Rund (rechtsvoor)met naast hemGreetje Grien.


