
Als jij jezelf in een paar woorden zou 
moeten omschrijven. Welke woorden 
komen dan als eerste bij je op?
Cabaretier. Vader. Gevoelsmens.

Welke van deze drie woorden vind je 
het meest belangrijk?
Gevoelsmens. Dat is voor mij ook de 
basis voor de andere twee. Vanuit mijn 
gevoel ben ik actief in m’n vak en ben  
ik vader. 

Waarom ben je een gevoelsmens?
Ik check altijd even of mijn gevoel wel 
klopt voordat ik allerlei keuzes maak. 
Dan denk ik: voelt dit wel goed? Vind 
ik dit wel fijn? Doet het pijn? Vind ik het 
leuk of niet leuk? En vanuit daar maak ik 
pas een besluit. Niet vanuit m’n hoofd 
omdat dingen zo horen of zo zouden 
moeten zijn, maar juist veel meer vanuit 
m’n gevoel en wat echt belangrijk is.

Hoe ziet de Leon van vroeger er uit  
en hoe ziet Leon er nu uit?
De Leon van vroeger was heel erg  
zoekend. Wie ben ik? Wat doe ik hier?  
Met wie moet ik dat allemaal samen 
doen? En de Leon van nu heeft wat 
keuzes gemaakt. Die weet nu precies 
wat en met wie hij dat wilt. Mijn gezin is 
voor mij heel erg belangrijk. Daar heb ik 
heel erg bewust voor gekozen. Er zit veel 
meer rust in mij. De Leon van toen was 
vooral heel erg onrustig. En nu ben ik 
best relaxed.

ACHTER DE SCHERMEN MET 
LEON VAN DER ZANDEN
Voor de commercials van 50five hebben we bewust gekozen om samen te 
werken met cabaretier Leon van der Zanden. Hij staat in de commercials 
stil bij de verschillende ‘dagelijkse domme dingen’ op gebied van veiligheid. 
Situaties die voor ons allen zeer herkenbaar zijn en waarvoor wij bij 50five 
slimme oplossingen bieden! Maar wie is Leon van der Zanden? 

Maak je thuis nou ook veel grappen  
of ben je juist heel serieus?
Ik maak wel grapjes thuis, maar ik kwam 
er laatst achter dat het van die echte 
papa-grapjes zijn. Ik heb vier kinderen 
en de twee oudsten zuchten altijd om 
mijn flauwe grappen. Maar ja, ik blijf de 
grappen wel maken, want ik vind het fijn 
om die vaderrol te blijven spelen.

Test jij de grappen die je voor je show 
bedenkt met het thuisfront?
Nee. Je zou denken dat mijn vriendin 
een goede luisteraar is, maar ik heb ont-
dekt dat dit niet werkt. Zij kijkt toch met 
hele andere ogen naar mij en het is dan 
toch te persoonlijk. Mijn vrienden zijn 
dan voor mij veel meer een klankbord. 
Ik heb ook het idee dat mijn gezin hele-
maal niet zo goed weet wat ik allemaal 
doe. Ze weten bijvoorbeeld ook niet dat 
ik vandaag opnames heb voor commer-
cials met jullie. Zij denken gewoon meer, 
papa is weg en aan het werk. En dat was 
het dan.

Maar misschien is dat juist wel heel 
erg fijn?
Ja. Dat denk ik ook. Ik heb wel gepro-
beerd uit te leggen wat ik doe en dan 
laat ik filmpjes zien van mezelf. Ze zijn 
dan halverwege zo’n filmpje gewoon al 
afgehaakt (Leon lacht). Alhoewel, één 
van mijn dochters heeft wel gekeken 
naar mijn presentatie bij de huldiging 
van PSV. Dat vond ze dan wel echt heel 
gaaf. Maar verder...

Hoe schat jij de smart home toekomst 
in? Hoe ziet de wereld er volgens jou 
over 20 jaar uit?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat dan 
heel veel via spraak zal gaan. Dat mens-
en dan binnenkomen en bijvoorbeeld 
zeggen: Doe de TV aan, zet het licht op 
standje 4, maak een cocktail! En dat er 
dan een drankje voor je wordt gemixt. 
Je ziet dat hele voice control ook nu al 
steeds meer opkomen. Als je het mij 
vraagt, gaan we vooral die kant op.

Wat vind je daar nu van? Want die  
wereld voelt minder menselijk en  
jij bent echt een gevoelsmens?
Nou, ik vind het in eerste instantie best 
eng! Ik wil de dingen graag zelf doen en 
ik vind menselijk contact erg belangrijk. 
En dat wordt nu vervangen door tech-
niek. Maar, ik moet eerlijk zeggen dat  
na de kennismaking met 50five en  
de gesprekken die we hebben gehad, ik 
er nu toch wel heel anders naar kijk. In 
de gesprekken kwam juist naar voren 
dat ik het meer kan zien als iets wat ‘fun’ 
is en niet hoef te zien als bedreigend. 
Nu zie ik het meer als een toegevoegde 
waarde en iets dat heel erg leuk kan zijn. 

Wij hebben nu een Philips Hue en Sonos 
in huis en dat vind ik echt heel tof! Dus 
nu verras ik ’s morgens mijn kinderen 
met een leuk muziekje onder het boter-
hammen smeren. Ik zet het licht op een 
sfeervol standje en zo probeer ik het  
leuk en gezellig te maken. Het is wel echt 
een vooruitgang. Ik zie de samenwerking 
met jullie ook echt als een persoonlijke 
opgave om niet meer bang te zijn voor 
nieuwe dingen. Want het gaat niet om 
die dingen. Die dingen gaan er sowieso 
toch wel komen. Het gaat er juist meer 
om hoe ik er mee omga. Daarnaast ben 
ik ontzettend atechnisch, dus die  
grappen die ik maak in de commercials, 
zijn ook echt uit het leven gegrepen en 
heel realistisch. 

‘De Leon van toen 
was vooral heel  
onrustig. Nu ben  
ik best relaxed’



Merk je dat je kinderen er makkelijker 
mee omgaan?
Ja joh! Mijn dochter van drie kan al 
supergoed swipen. Ze wil altijd Nijntje 
kijken op de telefoon en dan ziet ze al 
heel scherp dat er verschillende opties 
komen voor meerdere filmpjes en kiest 
ze zelf welk filmpje ze wilt zien en duwt 
ook alvast op het kruisje om de reclame 
weg te halen. Echt ongelooflijk! Ik heb 
dat eens in de gaten zitten houden,  
maar zij snapt mijn telefoon volgens  
mij al beter dan ik. 

En je vrouw?
Mijn vrouw is van de projectjes. Die ver-
zint altijd wel iets waar ze een projectje 
van kan maken. Bij ons laatste project 
stonden er zes dozen met spul dat in 
elkaar gezet moest worden. Ik raak dan 
al in paniek. Dan denk ik: oh nee, dit gaat 
uren duren. Zij denkt: oh leuk! Hand- 
leiding erbij. Hamer, schroefjes en dan 
gaat ze lekker aan de slag. 

Wat wordt het volgende smart home 
product dat je gaat kopen?
Mijn volgende aankoop wordt de slimme 
deurbel met camera. Je kunt namelijk 
ook iets zeggen tegen de persoon die 
voor je deur staat! Wij bestellen best wel 
wat dingen via internet en het bezorgen 
van de pakketten gaat niet altijd goed. 
Met zo’n slimme deurbel kan ik de  
bezorger zien en een flauwe grap  
maken. Dat lijkt me wel gaaf! 

Zelfs dan blijf je dus de eeuwige 
grappenmaker. Wist je altijd al dat je 
cabaretier wilde worden?
Nee. Ik wist toen wel dat ik toneel wilde 
spelen. Dat wist ik al toen ik op de basis-
school zat. Ik dacht toen: dat wil ik! En 
dan wil ik een grote rol in een toneelstuk. 
Toen ik op de middelbare school zat 
wilde ik gewoon kost wat kost op het 
podium staan. Pas toen ik ben gaan 
studeren, ontdekte ik dat ik graag solo 
op het podium wilde staan. Toen voelde 
ik in één keer ook de behoefte om solo 
op het podium te staan en grappen te 
vertellen. Maar wat ik echt heel leuk

vond, is het spelen met het publiek. Die 
hele emotie sturen naar stil, naar heel 
hard lachen, naar boos etc. Dat vond ik 
zo interessant en nog steeds. Ook nu is 
mijn show weer lekker interactief en het 
leuke is dat je dan kunt improviseren. 
Dat vind ik echt een uitdaging! 

Als je geen cabaretier was geworden, 
wat dan wel?
Goede vraag. Ik denk dat ik dan leraar 
was geworden. Mijn vader was leraar 
en mijn moeder ook. Dat zit dan toch 
misschien wel in de genen. Informatie 
overbrengen, dingen willen leren, coa-
chen. Ik denk dat ik heel erg in die hoek 
zou zitten als ik geen cabaretier was 
geworden.

Zijn sommige dingen in het leven  
nog een mysterie voor jou?
Jaaahh! De liefde (Leon lacht). Ik heb 
nu zes jaar een relatie en dat is echt 
ingewikkeld, omdat je elke keer opnieuw 
ontdekt hoeveel lagen er in de liefde 
zitten. Dan denk je soms, nu hebben we 
het gevonden! En dan kan er toch nog 
iets gebeuren waardoor je weer denkt, 
hoe lossen we dit nou weer op? Dus dat 
blijft voor mij altijd heel spannend en  
uitdagend. Gelukkig heb ik een partner 
die de liefde ook zo ziet, als een avon-
tuur. Het blijft voor mij echter een groot  
mysterie hoe dat werkt. En ik vind de 
spirituele kant heel gaaf en mysterieus. 
Ik houd me nu al een jaartje of tien bezig 
met ‘energie’ en het afstemmen op ge-
voel. Ik hoop dat het voor mij minder een  
mysterie wordt en ik er beetje bij beetje 
meer grip op krijg. Het blijft me fascine-
ren.

Als je kijkt naar hoe je nu in het leven 
staat. Welk advies zou jij jezelf dan 
geven toen je nog jong was?
Het komt goed! Alles komt goed. Ik denk 
dat ik toen vooral heel erg onrustig was 
omdat ik bang was dat het niet goed
zou komen met mij. Misschien krijg ik 
wel nooit de relatie die ik wil! Misschien
wordt m’n beroep niks! Misschien krijg ik

nooit geld! Ik was best wel onzeker over 
al die factoren, waar volgens mij de 
jeugd van tegenwoordig ook heel erg 
mee worstelt. Ik denk dat ik al wel eerder 
had willen voelen, dat dingen wel goed-
komen. Natuurlijk is het een zoektocht 
en horen er twijfels en uitdagingen bij, 
maar het komt goed.

Was of is er een moment in je leven 
dat je het meest tevreden was?
Dat is nu! Het klinkt misschien wel als 
een cliché, maar hoe ouder ik word, hoe 
meer tevreden ik ook ben!

‘Pas toen ik ben
gaan studeren,
ontdekte ik dat
ik graag solo  
op het podium  
wilde staan’




