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,,Ik heb altijd de moeilijkste weg gekozen.,’’ zegt Beatrice van der Poel. ,,Altijd mijn eigen dingen 
willen doen, mijn eigen liedjes geschreven.’’ Ze maakt een gebaar met haar armen dat drama 
suggereert; zoals ze dat ook op het podium zo vaak doet. Ook veel liedjes op haar nieuwe album 
‘Hard en Hoofd’ gaan over dat soort zaken. Over het zelf opzoeken van het onheil. Over het tarten 
van het lot. 
 
Deze maand begint haar theatertournee Hard en Hoofd, gebaseerd op haar nieuwe album met 
dezelfde titel. Veertien liedjes waarin ze heen en weer pendelt tussen Nederlandstalige soul en 
‘luisterlied’, zoals ze dat ook reeds deed op het in 2006 verschenen ‘Langzaam Los’. ,,Maar die 
twee stijlen kruipen voor mijn gevoel wel steeds meer naar elkaar toe,’’ zegt de zangeres. 
Wanneer wordt een liedje eigenlijk een ‘soulliedje’? Dat heeft ongetwijfeld met de woordkeuze te 
maken, maar ook met de articulatie – het ‘gevoel overbrengen’ weegt zwaarder dan het letterlijk 
verstaan – wie kan James Brown woord-voor-woord volgen? En de onderwerpkeuze, uiteraard. Soul 
is vaak heel direct: Zij wil hem. Of zij wil hem niet kwijt. 
Natuurlijk helpt een arrangement met veel vet ronkende blazers. Maar Beatrice gaat slechts met 
een pianist, bassist en een gitarist de theaters in. De ‘soul’ moet van haar zang komen – haar 
stemgeluid. Onbegrip is er echter nog veel: ,,Op Radio6 heb je tegenwoordig een soulprogramma. 
Dan vraag ik of ze iets van mijn album willen draaien en krijg ik als antwoord: Ja, maar dat is toch 
Nederlandstalig….’’ 
 
Op haar eerste Nederlandstalige album, ‘Langzaam Los’, schitterde ze in de bittere blues ‘Oude 
Liefde Stinkt’ van Maarten van Roozendaal en haar eigen, al even scherpe damesdrama ‘Slechte 
Wijn’. Zulke ‘instant-hits’ lijken op ‘Hard en Hoofd’ te ontbreken. Maar het bordeaux-rode hart 
onder de riem-lied ‘Wie het laatst lacht’, het bijna beangstigend suggestieve ‘Niets’ en het 
sluipende ‘Hete Hebzucht’ over de verleiding waartegen bijna geen weerstand bestaat, zijn songs 
die zich geleidelijk aan je opdringen. Stuk voor stuk gaan ze over paradoxen – beslissingen waarbij 
de ene keuze de andere uitsluit, terwijl je toch eigenlijk beide opties open wil laten. 
,,Ja, daar kwam ik ook pas achter toen de meeste liedjes reeds af waren en ik voor de theaters een 
naam voor het programma moest verzinnen. Het is ook zoals ik zelf in elkaar zit: Instinctief zeg ik 
vaak dat ik dat of dat moet doen. Maar als ik er dan rustig over nadenk komen er toch weer 
allemaal andere dingen naar boven. Het is een gevoel dat veel mensen volgens mij herkennen: Wat 
er door je heen gaat als je gewoon je lot tegemoet gaat terwijl je verstand zegt dat je de 
verkeerde keuze hebt gemaakt.’’ 
,,Het zijn ook vaak vreemde keuzes. Bijvoorbeeld als je op het allerlaatste moment besluit om met 
je fiets door een rood stoplicht te rijden. Wat ik heftig vind, is dat zo’n achteloos besluit ook 
definitief kan zijn – je kan zomaar onder een auto rijden. Of neem die mensen die op het laatste 
moment besluiten niet de vlucht te nemen die ze geboekt hebben – en prompt crasht dat vliegtuig. 
Wat gaat er dan in je om? Of, nog zoiets: Mensen die een dubbelleven leiden. Wier leven van 
leugens aan elkaar hangt, omdat een bepaald geheim niet boven water mag komen. Hoe ga je 
daarmee om? Die dingen houden mij bezig.’’ 
 
Ze is inmiddels begin veertig en al een kwart eeuw actief in de Nederlandse muziek. Ooit, in 1985 
werd ze met haar eerste rockband Many More tweede in de finale van de Grote (pop)Prijs van 
Nederland, net voor I’ve Got the Bullets met Frederique Spigt, dat derde werd. Een jaar later staat 
Loïs Lane rond de zussen Monique en Suzanne Klemann in de finale van datzelfde popconcours. Stuk 
voor stuk zangeressen van dezelfde generatie dus. Beatrice onderscheidt zich echter door niet voor 
het hitrepertoire te kiezen. 
Ze zingt achtereenvolgens ondermeer in de dwarse rockgroep Fish Hospital, het vocale avantgarde-
gezelschap The Schismatics, het toch wat meer de eigenwijze popterreinen zoekende Beeswamp en 
de band van Corrie van Binsbergen die de grenzen van rock en jazz verkent: Corrie + de Grote 
Brokken. En passant heeft ze nog een programma op de Parade waarin de met de tong ferm in de 
wang de pimpelende jazzdiva mag uithangen. Totdat ze, in een ander Paradeprogramma met Bob 
Fosko en Maarten van Roozendaal halverwege het afgelopen decennium op het spoor van het 
Nederlandstalige lied werd gezet. 
,,Ik ben lange tijd alleen maar op mijn instinct af gegaan,’’ zegt Van der Poel. ,,Totdat de stekker 
er op een gegeven moment voor een bepaalde periode helemaal uit ging. Ik moest nadenken. 
Mensen vroegen mij wel: Waar sta jij nou eigenlijk voor, muzikaal? En dat vond ik altijd heel 



moeilijk te beantwoorden; nog steeds trouwens. Ik heb het gevoel dat ik met mijn ene arm in de 
wereld van de experimentele rock wroet. Met mijn andere hand in de chansons van Brel. En met 
mijn been wéér heel ergens anders.’’ 
,,Ik begin net aan deze theatertournee. Heel direct, heel intiem. De mensen kunnen mij echt zien 
werken, zwoegen, zweten, spugen…. Maar soms schiet mij dan door het hoofd dat ik ook wel weer 
eens zo’n ruige, vieze, vette, Betty Davis-achtige funkplaat zou willen maken. Dan beginnen er 
tegenwoordig echter meteen bellen te rinkelen: Niet doen! Nu even niet doen!’’ 
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