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Na een succesvolle loopbaan in de
wetenschap en politiek ontdekte
Jacquelien de Savornin Lohman (79)
haar hartstocht voor cabaret.‘Wat
mij echt bezielde was dat ik
ouderencabaret wilde maken waarin
ouderen niet verschijnen achter een
rollator, een beetje kwijlend, stom
en dom. Maar op een heel andere
manier,’ vertelt ze in een interview in
de Volkskrant.
In haar cabaretvoorstelling ‘ zigzagt ze
als een razende door haar bestaan.
Dat blijft hectisch, ze kan niet rustiger
aan doen. Met aan de piano Bam
Commijs zingt ze over de ‘rampen’
die haar als bejaarde professor
overkomen. Zoals de weg kwijtraken
in Vinkeveen. In haar badpak.En ze
blikt vooruit op het laatste moment.
‘Wordt het een verpleeghuis, of is het
in een tent? Is het met een zeur of
met een leuke vent?’

‘Het leven is zo kort, is het niet
zonde eigenlijk om maar één
relatie te hebben?’
Er zitten ook jonge mensen in de zaal De Savornin Lohman haalt diep adem en brandt
dan los: “Doe veel domme dingen! Verlies je sleutels, je portemonnee, verbrand je kleding
met het strijkijzer, rij je auto in de prak. Want als je oud bent, doe je dat ook. Maar dan kun
je zeggen: het ligt niet aan mijn leeftijd, toen ik jong was, deed ik het ook.”
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Kulturhus Borne

Borne

www.kulturhusborne.nl
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Schouwburg De Meerse Hoofddorp
www.demeerse.com
Isala Theater
Capelle ad IJssel www.isalatheater.nl
Grand Hotel Karel V
Utrecht
www.cultuurpromotieutrecht.nl
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Spiegeltheater
De Kamers

Middelburg
Amersfoort

www.spiegeltheater.nl
www.dekamers.nl

Amsterdam
Amsterdam

www.theaterbellevue.nl
www.theaterbellevue.nl

Purmerend

www.depurmaryn.nl

Utrecht
Diemen

www.werftheater.nl
www.theaterdeomval.nl

Hilversum
Emmeloord
Zaandam

www.theaterachterom.nl
www.theater-voorhuys.nl
www.zaantheater.nl

Rotterdam
Noordwijk (ZH)

www.theaterzuidplein.nl
www.demuzenoordwijk.nl
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Theater Bellevue
Theater Bellevue
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Theater De Purmaryn
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Het Werftheater
Theater De Omval
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Theater Achterom
Theater ‘t Voorhuys
Zaantheater
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Theater Zuidplein
Theater in de Muze

www.jdesavorninlohman.nl en www.dezee.nl

