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Marée en Hoogeboom zingen
liedjes als helende pleisters
Cabaret

’Wil je mijn pleister zien?’ door Bas
Marée, Johan Hoogeboom en Ludo van
der Winkel. Te zien: vanavond in Scha-
gen (Scagon Theater). Tournee t/m 18
mei. Informatie: www.basmaree.nl

Aan het begin van de liedjesvoorstel-
ling ’Wil je mijn pleister zien?’ wor-
den we meteen gerustgesteld: „Je
bent niet alleen, onze ervaringen
zijn universeel.” Het duo Bas Marée
en Johan Hoogeboom, uitgebreid tot
trio met bassist Ludo van der Winkel,
belooft liedjes als helende pleisters.
Voor kleine pijntjes en grote ang-
sten. Ze hebben het overzichtelijk in-
gedeeld: voor de pauze de etterende
wonden – liedjes over de liefde voor-
al – en na de pauze de schram-
metjes.

Wie denkt in een poel van ellende te-
recht te zijn gekomen, heeft het
goed mis. De mannen kunnen heer-
lijk relativeren en de liedjes zijn af-
wisselend grappig, schurend en ont-
roerend. En sommige hebben alle

drie de elementen, zoals ’De trein’.
Grote plannen met een geliefde, je
bent bijzondere herinneringen aan

het creëren, en dan die genadeloze
trein die naar Amsterdam vertrekt.
Met haar natuurlijk en zonder hem,
ai. Of het lied waarin de zanger keer
op keer bedrogen wordt door zijn
bloedmooie vriendin en dan, van de
weeromstuit, steeds gladiolen voor
haar koopt, omdat hij weet dat ze die
bloemen haat. Zo wordt ze telkens
fijntjes op haar misstappen gewe-
zen, want gladiolen staan ook nog
eens lekker lang.

Johan Hoogeboom gooit daar ultra-
korte, gortdroge liedjes tussendoor,
als een Gilles de la Tourettepatiënt.
Bijvoorbeeld: ’Anorexia rijmt op
Afrika, maar dat wil niet zeggen dat
het ’t daar ook veel voorkomt’. Het
zijn kleine observaties die hij ook al
deed in zijn soloprogramma’s. De af-
wisseling met de serieuzere, langere
nummers werkt wonderwel.

De liedjes
zijn stuk voor
stuk kleine
juweeltjes
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De ontmoeting tussen Marée en
Hoogeboom vond plaats op de Ko-
ningstheaterakademie, een klein-
kunstopleiding in Den Bosch. Hooge-
boom was docent, hij gaf liedtekstin-
terpretatie, en Marée was zijn leer-
ling. Het klikte en ze gingen samen
verder. Het duo maakte eerder de
voorstelling ’3/4 Bas’, waarin be-
staand repertoire van onder meer
Jacques Brel vermengd werd met
nieuw geschreven liedjes. Voor ’Wil
je mijn pleister zien?’putten ze bijna
uitsluitend uit eigen materiaal, op
’De liefde’ van The Shooting Party
na.

De liedjes zijn stuk voor stuk klei-
ne juweeltjes. Je hoort aan alles dat
er aan geschreven is met passie voor
taal en muziek. Met het slotstuk ’Het
Zuiden’ maakten Marée, Hooge-
boom en Van der Winkel bijvoor-

beeld een instant klassieker die doet
denken aan de nummers van Brel.
Het lied heeft een dreigende onder-
toon – de hoofdpersonen moeten en
zullen naar het Zuiden, of het nu met
de bus, de boot of te voet is, want ze
kunnen hier niet blijven. De muziek,
prachtige pianolijnen met groten-
deels gestreken bas, is opzwepend
en de stem van Bas Marée snerpt
door je ziel. Echt heel mooi.

Het liedjesprogramma zit slim in
elkaar, telkens komt bijvoorbeeld de
titel, ’Wil je mijn pleister zien?’ in
verschillende liedjes weer terug. Tel-
kens op een net wat andere manier,
zodat het verrassend blijft. Het ge-
beurt niet zo vaak in de kleinkunst
dat er echt goeie liedjesschrijvers op-
staan. Dit duo, eigenlijk een trio,
gaat een grote toekomst tegemoet.
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