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H
et is rotweer. Waterplassen in de tuin. 

Herfstbladeren op het zwembadzeil. 

Binnen is het gelukkig warm en gezellig. 

Aan de industriële tafel in de open keuken 

drinken we koffi e en thee. Arie voelt zich de koning 

te rijk, met drie mooie dames om zich heen. Over 

een half uur, als we alleen zijn, zal hij zijn drie 

vrouwen stuk voor stuk omschrijven als lief. Zijn 

vrouw Mikki noemt hij daarnaast zorgzaam, Sofi e 

zacht en Merel sociaal vaardig. In hun aanwezig-

heid noemt hij zijn dochters echter kuttekoppen. 

Met een lach. Hij praat zachter dan in zijn shows, 

maar zijn taalgebruik is even hard. Er is geen 

verschil tussen de man aan tafel en de man op tv. 

What you see, is what you get. Arie is aardig, 

grappig en uitgesproken. En het belangrijkste: hij 

is écht vrolijk. ‘Thuis, in mijn eentje, ga ik echt niet 

somber over het leven na zitten denken, of zo. Ik 

ben als op het toneel.’

Grappige vrouwen
Ze weten nog niet wat ze later willen worden, 

Sofi e en Merel. Sofi e zit op het Baken Trinitas 

Gymnasium en Merel op de Meergronden. Op de 

vraag of ze net als hun vader de bühne op willen, 
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Thuis en op de bühne:

INTERVIEWINTERVIEW

Het is zaterdagochtend, elf uur. Comedian Arie Koomen (44) was vannacht pas om 
twee uur thuis. Normaal op zaterdag zit hij rond deze tijd te gamen, in pyjamabroek. 
Maar ja, het Lifestyle Almere-interview moest toch érgens deze maand plaatsvinden. 
Wij vinden het wel gezellig, want we komen op de koffi e, en het hele gezin schuift 
aan: Arie's vrouw Mikki, hun dochters Sofi e (13) en Merel (12), tekkel Guus en even 
later zelfs nog een vriendinnetje ook. ‘In het weekend bankhangen we. Er zijn 
zaterdagen dat we geen stap buiten de deur doen.’

schudden beide dames hun hoofd. Hoewel Merel 

nog een beetje twijfelt. ‘Volgens mij zouden jullie 

het best kunnen hoor,’ zegt Arie stellig. ‘Jullie heb-

ben écht humor en krijgen er nu ook de leeftijd 

voor. Nederland kan nog wel een paar grappige 

vrouwen gebruiken.’ Zodra de meiden naar boven 

zijn vertrokken, vertelt Arie dat ze geweldig zijn. 

‘Dat komt ook door Mikki, hoor. Die is er altijd voor 

hen en geeft hen weinig ruimte om stomme dingen 

te doen. Toen Sofi e werd geboren, is Mik gestopt 

met werken. We wilden geen wegwerpkinderen. 

Eh, ik bedoel, dat we ze niet naar de crèche wilden 

brengen.’

Te hoog gegrepen...
De kinderen kwamen redelijk snel. Arie en Mikki 

ontmoetten elkaar in het Comedycafé. Zij stond 

daar achter de bar, hij trad er regelmatig op. ‘De 

eerste keer dat ik Mikki zag dacht ik: ‘Oké, dit 

wordt dus niets.’ Mikki was te hoog gegrepen. 

Dacht ik. Maar het was blijkbaar druk daarboven, 

want ze viel naar beneden. Recht in mijn league.’ 

Mikki lacht. ‘Ik was vierentwintig,' zegt ze, 'en al 

die mannen in het café maakten de ene dubbel-

zinnige opmerking na de andere. Arie niet, en dat 
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Alles is toeval
Het was dus geen vooropgezet plan, stand-up 

comedy. Er kwam simpelweg een kans voorbij en 

Arie dacht: ‘Waarom niet?’ Het is tekenend voor 

zijn leven. Hij kwam op de Grafi sche MTS terecht, 

omdat iemand hem daar toevallig op wees. 

‘Anders was ik laborant geworden, net als mijn 

broer Cock. Ik deed hem in alles na.’ Hij denkt 

erover om in musicals te gaan spelen, omdat 

iemand riep dat hij wel geschikt zou zijn voor De 

Drie Musketiers en later Shrek. Hij is radio gaan 

maken, omdat iemand hem dat toevallig aanbood. 

‘En ik dacht: ‘Waarom niet?’ vertelt hij laconiek. 

Het betekent echter niet dat hij de dingen halfbak-

ken doet. De mensen die hij bewondert - o.a. 

Marvin Gaye, Extince en Ruben van der Meer 

bijvoorbeeld - zijn mensen die spelen vanuit hun 

tenen. Hij herkent dat. ‘Gelukkig geeft Mikki mij 

alle ruimte. Maar zodra zij zegt: ‘Ik wil dat je vaker 

thuis bent,’ dan is het simpel. Dan doe ik dat.’

Met zesjes geslaagd
Comedy is niet heilig. Sterker nog, moest hij kie-

zen tussen comedy en tekenen, dan koos Arie het 

laatste. ‘De eerste keer dat ik met een Apple aan 

de slag ging, wist ik dat daar mijn toekomst lag. 

Ik zat achter dat ding en vergat de wereld. Toen 

de schoolexamens kwamen, moest ik opeens 

stevig aan de bak. Ik ben uiteindelijk met zesjes 

geslaagd. Maar die Apple kende ik intussen van 

binnen en buiten.’ We moeten beslist even kijken 

naar zijn nieuwe favoriete game. Arie sleept ons 

mee naar de fl atscreen midden in de woonka-

mer. Met één druk op de controller ontwaakt 

het grafi sche hoogstandje Assassin's Creed uit 

slaapstand. ‘Kijk eens hoe realistisch!’ Arie laat zijn 

avatar door Florence hollen en vertelt tussen neus 

en lippen door, dat hij de game al vier keer heeft 

uitgespeeld. Na de kortste citytrip ooit lopen we 

verder, naar zijn indrukwekkende boekenkast. Die 

is voor een derde gevuld met strips. Zijn favoriete 

serie is De Schorpioen. ‘Vroeger wilde ik strip-

tekenaar worden,’ zegt hij, terwijl hij verlangend 

naar de barokke plaatjes kijkt. ‘Nu niet meer. Maar 

strips blijven trekken.’

Bakkebaarden en 
grote jurken
Zodra de fotoshoot voor dit verhaal ter sprake 

komt, meldt Arie dat hij de foto’s het liefst ziet in de 

stijl van De Schorpioen. Bijzonder. Maar nóg spe-

cialer is, dat voor deze gelegenheid de hele familie 

Koomen zich met plezier laat fotograferen. Een 

unicum. ‘We hebben de meiden altijd bewust uit 

de publiciteit gehouden. Ook Mikki houdt er niet 

van. Als mensen mij herkennen, loopt zij het liefste 

snel door.’ Nu de meiden wat ouder zijn, durven 

de Koomens een fotoshoot echter wel aan. ‘Dan 

wil ik van die bakkebaarden en de meiden in grote 

jurken. We doen het bij Haddock. Blijven we lek-

ker in strip-thema hangen. En we gaan langs Het 

Beeldverhaal, de leukste stripwinkel die ik ken.’

Jeans uit, pyjama aan
Tot juni 2013 speelt Arie met Edo Brunner de 

avondvullende theatershow E & A Is Toch Voor-

deliger (twee comedians voor de prijs van één). 

Daarna gaan ze aan de slag met hun tweede 

voorstelling: E & A Pompen. Ondertussen blijft Arie 

uiteraard standuppen. Als we weggaan, regent het 

nog steeds. Mikki, die tijdens het interview Guus 

heeft uitgelaten, wil met haar fototoestel op pad. 

Ze heeft een mooie paddenstoel zien staan. Arie 

biedt meteen aan om mee te lopen met een para-

plu. De middag ligt wagenwijd open. Onwillekeurig 

hebben we het vermoeden dat het paddenstoe-

lenplan ogenblikkelijk overboord gaat, zodra de 

deur achter ons dichtvalt. Tien tegen één dat de 

jeans uitgaat, en de pyjamabroek en de spelcom-

puter weer aan. Samen terug in de relaxstand. 

Heel eventjes niets hoeven. Arie’s volgende show 

is pas vanavond.

Ik wilde striptekenaar 
worden. Nu niet meer. 
Maar strips blijven 
trekken...
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