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“Je komt erachter: je bent intelligent, sportief en handig.”, luidt de flyer van Ik ben geen 
kernfysicus, het eerste soloprogramma van theatermaker Roemer van der Steeg (1979). Aan de 
hand van vele warme en oprechte liedjes gaat Van der Steeg na wat er dan nog wel mogelijk is 
in het leven. 

Ik ben geen kernfysicus is niet Van der Steegs eerste kennismaking met de Nederlandse podia. Van 
2002 tot 2005 vormde hij samen met Daniel Vecht de kleinkunstcombinatie Kleine Krokodil, won hij 
in 2008 het Amsterdams Kleinkunst Festival en is hij al sinds jaar en dag vaste pianist bij 
improcabaretgroep Op Sterk Water. 

Hoewel Van der Steeg jongensachtig van karakter overkomt, is de insteek van zijn eerste 
soloprogramma Ik ben geen kernfysicus van een volwassen aard. Ik ben geen kernfysicus gaat over 
het inzicht dat je op een dag krijgt dat je géén genie bent en niet alles meer kan worden wat je 
wil. 

Voornamelijk door middel van liedjes brengt Van der Steeg dit probleem aan de orde. Een paar 
minuten toespreken van het publiek wordt al gauw afgewisseld door twee á drie liederen van eigen 
hand. Geheel in de lijn van het niet geniaal zijn van Van der Steeg staan zijn teksten. De meest 
menselijke en aardse onderwerpen worden aangehaald: van grootmoeders taart tot de menopauze 
van mevrouw Van Driel. Mede door zijn staccato stem komt Van der Steegs nuchterheid uitermate 
goed uit de verf. 

Van der Steeg heeft dan ook geen verheven (dichterlijke) pretenties, wat blijkt uit zowel zijn lied- 
als cabaretteksten. Het zijn simpele en daardoor pakkende melodieën: maar juist de simpliciteit 
van de nummers weet de genialiteit van de tekst uit te drukken. De meeste nummers hebben een 
rustig tempo en bestaan meestal maar uit een paar akkoorden, waardoor de aandacht vooral uitgaat 
naar de tekst van het gezongen nummer. 

Van der Steeg heeft een geheel eigen kijk op de wereld en een gortdroge humor. Zo lijkt het hem 
moeilijk procederen tegen een dolfijn, tenzij je een advocaat hebt die Meester Visser of Spong-Bob 
heet. Daarnaast moet het uitermate humoristische – en tevens meest enthousiaste – nummer 
“Hoofddorp” genoemd worden, waarin hij de vinex-wijken tot nieuwe stad van de liefde benoemt; 
de tyfus aan Parijs. 

Het is juist deze aardse nuchterheid die de voorstelling tot een gezellig avondje uit maakt. Dagen 
later zullen melodie en tekst van nummers als “Ik stink steeds meer” & “Het schip met geld, waar 
blijft het nou” nog in de oren van het publiek nagalmen en een glimlach op ieders gezicht toveren. 

Het is voornamelijk de voordracht buiten de liedjes om die kritiek vereist. Van der Steeg heeft een 
gortdroge humor, wat in hilarische taferelen zou kunnen resulteren. Zijn teksten echter sluiten niet 
altijd aan bij zijn manier van voordragen. Om de grap écht goed over te brengen, mankeert het 
vaak aan het goede verteltempo. Mede door zijn intonatie lijkt het er soms op alsof Van der Steeg 
er eigenlijk geen zin in heeft, terwijl uit zijn liedjes valt af te leiden dat hij zich geweldig 
thuisvoelt op het podium. 

In Ik ben geen kernfysicus is de muziek uitstekend, maar laten de cabareteske verhalen helaas soms 
nog te wensen over. Maar daar heeft Van der Steeg nog alle tijd voor. Geniaal mag hij dan niet zijn, 
een grootse carrière als theatermaker ligt wellicht voor hem in het verschiet. 
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