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Eddie Izzard in College Tour: “Ik ga zeker terug naar Oerol”
Uitzending:
Meer informatie:

vrijdag 15 maart, 20:30 uur, Nederland 3
ntr.nl/collegetour

De Britse komiek Eddie Izzard, die maandag begint aan een wereldtournee met zijn nieuwe
programma Force Majeure, is zeker van plan terug te keren naar het Terschellingse festival
Oerol. Dat zegt hij vrijdag in College Tour. Izzard trad in het prille begin van zijn carrière op
Oerol op als straatartiest. Hij kwam speciaal voor College Tour over vanuit Parijs.
"Zeker wil ik terug naar Oerol," aldus Izzard ten overstaan van driehonderd studenten in het
Amsterdamse Comedy Theater in de Nes, in reactie op een oproep van Oerol-oprichter Joop
Mulder. "Dat het er tot nu toe niet van kwam had niet met geld te maken. Ik had het al langer
in mijn hoofd. Ik kom terug, we komen eruit."
Opgetogen
Joop Mulder reageert opgetogen op Izzards toezegging. "De begintijd van Oerol, toen Eddie
hier optrad, was een van de leukste periodes van het festival,” zegt Mulder. “Het is bijzonder
om zo'n grootheid terug te halen naar het eiland. Dat werkt enorm stimulerend, ook voor de
jonge generatie stand-uppers. Oerol is uiteindelijk ook een laboratorium waar nieuw talent uit
voortkomt.”
Koningshuis
Eddie Izzard is verder uitgesproken kritisch over het Britse koningshuis, waarover hij in
verschillende programma’s ook al grappen maakte. “De constitutionele monarchie is ethisch
niet juist. In Engeland zijn mensen bezeten van het koningshuis, maar het is een idioot
fenomeen. Mijn ideaal is een democratische monarchie, waarin iedere vijf jaar een koning of
koningin wordt gekozen. Ik denk dat Elizabeth nooit zal aftreden, in tegenstelling tot jullie
koningin Beatrix. Dat zij terugtreedt is erg bijzonder en positief.”
Over College Tour
In het programma College Tour interviewen studenten een gast onder leiding van presentator Twan Huys. In het
programma staan de vragen van studenten centraal. Ruim veertig grote namen uit binnen- en buitenland gingen
Bernardo Bertolucci voor. Onder hen bijvoorbeeld Mark Rutte, Desmond Tutu, Janine Jansen, Bram Moszkowicz, Sir
Richard Branson, Harry Mulisch, Johan Cruijff, Linda de Mol, John Malkovich, dominee Jesse Jackson, prinses Irene,
Steve Ballmer en de Dalai Lama.
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