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Pien Koome 

Zodra je de deur uitstapt, moet je kiezen. Sla je linksaf, rechtsaf of ga je rechtdoor? Dat kan immers bepalend zijn 

voor de dingen die je meemaakt. Of niet meemaakt. In ieder geval leidt het weer tot nieuwe keuzes. Bij Beatrice 

van der Poel zijn dergelijke dilemma's de rode draad in haar nieuwe avondvullende theatervoorstelling Hard en 

Hoofd. 

 

De zangeres brengt omringd door fantastische muzikanten een afwisselende show die van begin tot eind boeit. 

Ze kan swingen als een rocker, maar even gemakkelijk ontroeren met poëtische teksten.  

Ons land kent gelukkig flink wat dames aan de muzikale top: Beatrice van der Poel doet qua power en zangtalent 

niet onder voor krachtige wijven als Frederique Spigt en Lucretia van der Vloot. Hard en Hoofd is gevuld met 

liedjes van haar gelijknamige cd; Van der Poel wisselt op het podium haar songs af met theaterteksten van 

Thomas Verbogt. Deze verhalen gaan over alledaagse sores en herkenbare dilemma's. Over keuzes die je 

voortdurend moet maken en de grote gevolgen die ogenschijnlijk simpele beslissingen soms hebben. Over 

zoeken naar liefde en tegelijkertijd proberen je daar niet in te verliezen. Als Beatrice haar publiek rechtstreeks 

aanspreekt, doet ze dat overtuigend maar toch komt ze het best tot haar recht als ze haar gitaar pakt en haar 

soulstrot laat klinken in prachtige nummers.  

Haar songs zitten vol met metaforen. 'Jouw ogen zijn mijn plattegrond' is een tekstregel die blijft hangen, net als 

'Laat me, maar laat me niet alleen'. Van der Poel zingt met overgave maar wordt niet pathetisch. Daar krijgt ze 

van haar medemuzikanten ook de kans niet voor. Coryfeeën als Marcel de Groot (gitaar), Jacob Klaasse (piano) 

en Thijs Vermeulen (basgitaar) eisen door hun weergaloze muzikaliteit een belangrijke maar vanzelfsprekende 

plek op en zijn met hun inbreng veel meer dan begeleiders op de achtergrond. Dat levert meerdere juweeltjes op 

waar het plezier en de passie van afspat.  

In anderhalf uur zetten Beatrice en haar muzikale kompanen een meeslepende show neer. Zwoel, vol soul en 

blues en soms met een vette knipoog zoals in het hilarische nummer 'Slome Suus'. Door sommigen wordt 

Beatrice van der Poel wel de vrouwelijke Maarten van Roozendaal genoemd. Onterecht: deze eigenzinnige 

zangeres is juist een aanwinst op het podium omdat ze volstrekt zichzelf blijft.  

Fotografie: Jano van Gool.  

 


