
Glorieus eerbetoon aan Nederlands theaterlied 
15 oktober 2012 

Weekkrant De Toren 

ZALTBOMMEL – In september liet Andermans Veren Live! bij de kick-off van het nieuwe 
theaterseizoen het publiek in De Poorterij enkele liedjes uit hun nieuwe voorstelling horen. Het 
smaakte duidelijk naar meer, want het vijfkoppige gezelschap speelde afgelopen vrijdag voor een 
nagenoeg volle zaal. 
 

Andermans Veren Live!, Foto: Govert de Roos  

‘Voor de prijzen en de roem’ is de titel van het tweede avondvullende programma van het 
theaterensemble. Met dit thema in het hoofd dook de groep in de enorm uitgebreide 
muziekcollectie van Kick van der Veer. Op zoek naar liedjes over winnen en verliezen en ‘hoe de 
eindstreep te behalen zonder onderweg al onderuit te gaan’. Tijdens hun speurtocht stuitten zij op 
talloze prachtige Nederlandstalige theaterliedjes. Bekende nummers van Drs. P, Frans Halsema, 
Herman van Veen, Ramses Shaffy en Jules de Corte, maar ook schitterende pareltjes die stilletjes in 
een hoekje lagen te wachten om nieuw leven te worden ingeblazen. 

Perfect team 
In een decor van oude transistorradio’s komt het stijlvol geklede gezelschap ontspannen het podium 
op om de avond af te trappen met het prachtige De Wedstrijd van Bram Vermeulen. Hadden ze de 
avond beter kunnen beginnen dan met een lied dat vertelt over ‘de wedstrijd die je niet winnen 
kan’? Al direct valt op hoe goed de groep op elkaar is ingespeeld en de leden zijn jaloersmakend 
talentvol. Alsof het niet genoeg is dat ze beschikken over fantastische stemmen, spelen zij ook nog 
diverse instrumenten die ze onderling met het grootste gemak uitwisselen. De dynamiek is 
grandioos en de voorstelling verveelt geen seconde. Zorgzaam begeleidt het ensemble het publiek 
in de achtbaan van emoties waarin het wordt meegesleurd. Na het hartverscheurende Joodse vrouw 
van Jenny Arean kun je een speld horen vallen. Dit aangrijpende levensverhaal, gegoten in een 
liedje van drie minuten, laat de zaal vol ontroering achter. De uitnodiging om mee te zingen met 
Als je wint van Henny Vrienten en Herman Brood wordt dan ook maar al te graag geaccepteerd. 
Even ruimte voor iets luchtigs. Nergens vliegt het perfecte team uit de bocht en zelfs als vlak voor 
de pauze de techniek even hapert, is er niets aan de hand. Het Drinklied van Kees Torn wordt a 
capella verder gezongen, met het glas in de hand.  

Alleen maar winnaars 
Na de pauze komen klassiekers als Suzanne, Oude Maasweg, Amsterdam en Kees aan de beurt. Maar 
ook het komische lied dat Katinka Polderman schreef over de jongen met het Björn Borg boxershort. 
Het programma is bijzonder afwisselend en toch loopt het thema als een rode draad door de 
voorstelling. Elk lied wordt met evenveel bezieling gebracht. Het zijn dan wel ‘andermans veren’, 
maar de groep heeft zich de liedjes eigen gemaakt. Ik geloof ieder woord; het is zo integer en 
oprecht en dat is ook de enige manier om recht te doen aan de meesterwerken uit het Nederlandse 
theaterrepertoire. Na de toegift gaat het feestje nog verder in de foyer waar de groep 
verzoeknummers speelt en iedereen meezingt. Als de artiesten rond middernacht afscheid nemen, 
worden zij met luid applaus bedankt voor een onvergetelijke avond. Deze voorstelling kent alleen 
maar winnaars.  

Door: Penny Bruijninckx.  
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