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Humor als levenskracht in conference
Bij zijn eerste oudejaarsconference
in een Friese kerk
neemt Rob Favier
de bezoekers vrijdag mee op reis.
Zonder plaspauze
heet zijn show.
Maar wel met
pauze, staat er op
de wervingsposter
met een bus.
WIEBE VAN DER HOUT

V

oor de vijfde keer in zes
jaar neemt zanger, liedjesschrijver, entertainer, theoloog – volgens zijn visitekaartje – Rob Favier het aflopende
jaar door. De freelancende predikant, afgestudeerd in Utrecht, werd
in 2013 daarvoor gevraagd door tvzender Family 7. ,,Het moest schoon
zijn, zonder vloeken en platte seks’’,
zegt hij nu over zijn conferencedebuut. ,,Maar ik mocht kerkmensen
gelukkig wel in de maling nemen.’’
Zijn publiek onderhield hij destijds onder meer over het toen spelende mestoverschot. ,,Ik maakte
daar een woordgrap over door ‘tot
de dood ons scheidt’ te veranderen
in ‘tot de schijt ons doodt’. Daar
kwam later een boze mail over van
een man die op een christelijke zender niet het woord ‘schijt’ wenste te
horen.’’
Humor en geloof kan gevoelig liggen, maar voor Favier zijn ze nauw
verbonden. In een van zijn boekjes
schreef hij dat de armste mens diegene is die niet om zichzelf kan lachen. Voor het Friesch Dagblad
schrijft Favier maandelijks een column met een knipoog. En altijd dezelfde dame reageert er op door hem
af te kraken. ,,Op bijna elke aflevering is haar reactie waarom ik dit of
dat bespottelijk heb gemaakt.’’

‘Zingende dominee’ Rob Favier speelt voor het eerst zijn oudejaarsconference in Friesland.

De 64-jarige artiest uit het ZuidHollandse Groot-Ammers – sinds
1990 ‘beroeps’, een dag in de week
geeft hij godsdienstles – speelde op
de gekste plekken. Van buiten op de
Oude Gracht in Utrecht tot de grote
zaal van De Doelen in Rotterdam.
Als cabaretier plaagt en kietelt hij
het liefst. Wordt hij scherp, dan is dat
altijd met een positieve ondertoon.
,,Het is makkelijk om als de grote
vakman Youp van ’t Hek alleen maar
te ontmaskeren en te trappen. Hij
zet er weinig positiefs tegenover.
Dan hoor ik liever Freek de Jonge en
vroeger Toon Hermans. Mijn boodschap? Hou op met mopperen en
maak er in godsnaam iets goeds
van.’’
Favier wordt wel de zingende dominee genoemd. Veel kerken huren
hem in om speciale diensten te ver-

‘Nog te veel
christenen hebben
grote voeten door
hun lange tenen’
zorgen. ,,Daar zit ook altijd humor
in. Daarmee houd je de aandacht
van mensen. Wij zijn vaak nog zo
stijf in onze kerken. Wees vrolijk en
werk met losse vormen. Ik heb wel
eens de grap gemaakt over de grote
voeten van nog te veel christenen.
Dat komt door hun lange tenen. Joden hebben door alle ellende heen
de levenskracht van humor het best
getoond.’’
Wie kritisch terugkijkt, kan niet
om de politiek heen, Favier behan-
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delt de eerst ondanks veel kritiek
aangekondigde afschaffing van de
dividendbelasting, die vervolgens te
elfder ure toch maar niet geschrapt
werd. Duurzaamheid is een onderwerp waar hij zijn christelijke publiek graag over onderhoudt. ,,Daar
moeten wij het voortouw in nemen
met onze opdracht om de schepping
te bewaren.’’
Premier Mark Rutte vindt hij een
sympathieke man, maar diens VVDbeleid in de huidige regering verfoeit hij. ,,De vereconomisering van
mensen vind ik verderfelijk. In de
Tweede Kamer hoorde ik een minister zeggen dat de hulp aan verwarde
mensen de samenleving te veel kost.
Bij de zorg, in het onderwijs en bij de
politie is het een chaos. Belangrijke
sectoren zijn uitgehold door een
overmaat aan economisch denken.’’

Favier doet zijn show in Veenendaal, Ridderkerk, Leeuwarden en Alphen aan den Rijn. Hij past zijn programma eigenlijk niet aan op de regio, ,,maar blokkeerfriezen heb ik
wel met hoofdletters op een memobriefje staan’’, belooft hij.
De titel van zijn programma betreft een staking van buspersoneel
dit jaar vanwege de manier waarop
zij opgejaagd worden. Voor en na de
pauze zingt hij met zijn trio (,,Allemaal veel betere musici dan ik’’) respectievelijk vijf en zes liedjes die op
zijn nieuwe cd komen. Zijn programma is op oudejaarsavond ook
nog te horen op Groot Nieuws Radio.
Zonder plaspauze, oudejaarsconference van Rob Favier, vrijdag 28 december, 20.00 uur De Fontein, Leeuwarden, kaarten www.eventsforchrist.nl

