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De Cabaretprijzen  
De Poelifinario - Entertainment: de VSCD Cabaretprijs voor die theatermaker(s) met het 
beste cabaretprogramma met entertainment als grondslag van het seizoen. 
De Poelifinario - Engagement: de VSCD Cabaretprijs voor die theatermaker(s) met het beste 
geëngageerde cabaretprogramma van het seizoen. 
De Poelifinario - Kleinkunst: de VSCD Cabaretprijs voor die theatermaker(s) met het beste 
kleinkunstprogramma van het seizoen. 
Neerlands Hoop: de VSCD Cabaretprijs voor (een) veelbelovende theatermaker(s) met het 
grootste toekomstperspectief. 
 
 
 
POELIFINARIO - ENTERTAINMENT 
Prijs voor theatermaker met het beste cabaretprogramma met entertainment als grondslag 
van het seizoen. Genomineerd zijn: 
 
Vrijdag & Sandifort 
Voorlopig voor altijd 
 
In hun eerste drie voorstellingen balanceerden Remko Vrijdag en Martine Sandifort al regelmatig op 
de grens tussen fictie en non-fictie. Met Voorlopig voor altijd breken ze prachtig door die grens 
heen. Ze spelen het showbizzechtpaar Vrijdag en Sandifort, dat in de spannende eerste scène 
thuiskomt na een avond hard werken in het theater. Waren hun openingen eerder zeer energiek, nu 
blijft het duo stil. Er broeit een ruzie, die ze vervolgens direct van een afstandje beschouwen. Was 
dit wat wij als publiek verwachtten? Is dit überhaupt cabaret? 
Dat sterke begin legt de basis voor een avond tragikomisch theater, waarin Vrijdag & Sandifort het 
menselijk gebrek van verschillende kanten benaderen. Met hun enorme acteertalent en muzikaliteit 
stappen ze razendsnel van rol naar rol. Of misschien kunnen we beter zeggen: van laag naar laag. 
Ook dit keer spelen ze weer heerlijk vette typetjes waar de gekte op een hilarische manier van 
afdruipt. Maar door de veel realistischere rode lijn, waarin ze zogenaamd ‘zichzelf’ zijn, gooien 
Vrijdag & Sandifort een anker uit dat hun absurde humor meer zeggingskracht geeft dan ooit.  
De quizmaster die zijn handen vol heeft aan een sekswerker uit Diemen. De heftruckchauffeur die 
vertwijfeld reageert op iedere consumptie die hem wordt aangeboden. Ze ademen een soortgelijk 
onvermogen als Vrijdag & Sandifort zelf. Willen communiceren, maar het niet kunnen. Willen lief 
hebben, maar niet weten hoe.  
Ze verpakken die thema’s niet alleen in sketches, maar ook in een paar ijzersterke liedjes waarbij ze 
vernuftig gebruik maken van het fraaie decor. Een decor dat schuurt omdat het zo steriel is. Zo 
weinig ruimte laat voor genegenheid. In het sublieme titelnummer bezingen ze hun huwelijk met die 
onmiddellijk herkenbare, zwarte blik. Voorlopig blijven ze voor altijd bij elkaar, omdat er voorlopig 



geen betere opties zijn. Tijdens dat scherp geregisseerde lied staan ze allebei voor de spiegel van 
hun eigen badkamer. Zo dichtbij. Zo ver weg. Dit is de beste, meest complete voorstelling die Vrijdag 
& Sandifort tot dusver maakten.  
 
 
Lenette van Dongen 
Paradijskleier 
 
We zijn nog geen halve minuut bezig of de hele zaal staat al te dansen. Dat is knap, zeker als je 
bedenkt dat Lenette van Dongen dan nog geen woord heeft gezegd. Ze kijkt. Ze springt. Ze lacht. 
Weinig cabaretiers die zo kunnen lezen en schrijven met hun publiek als zij dat kan. Weinig 
cabaretiers ook die zoveel verschillende generaties aanspreken. Bij Van Dongen komen moeders, 
dochters en oma’s samen.  
De titel is glashelder: het heerlijke Paradijskleier gaat over het creëren van je persoonlijke nirvana, 
waarin je je van andermans verwachtingen niets aantrekt. Van Dongen heeft het vaak over haar 
eigen worstelingen in het leven gehad. Ditmaal zet ze zich in voor het welzijn van haar fans. 
Gewapend met stift en flip-over geeft ze een overdonderende masterclass geluk. Dúúrzaam geluk. 
Bevrijdende tips die soms licht spiritueel en soms juist heel erg praktisch van aard zijn.  
Van Dongen bewijst met deze voorstelling opnieuw dat ze een vakvrouw is. Na de imponerende 
entree stuitert ze twee uur lang met een jaloersmakende vitaliteit over het podium. Niets aan haar 
stormachtige performance verraadt dat ze zestig is. Sterker: Van Dongen maakt van de herfst van 
haar leven het allermooiste seizoen. Fysiek in topvorm en mentaal behept met voldoende bagage 
om zin van onzin te kunnen scheiden. Én om een sterke schouder te kunnen bieden voor wie hem 
nodig heeft. Prachtig is het moment dat Van Dongen iemand uit het publiek op het podium vraagt 
die wel een troostend lied kan gebruiken. Daar spreekt liefde uit. Liefde voor het bestaan. Liefde 
voor de mens.  
Op dat soort momenten blijkt Van Dongen ook prima stil te kunnen zijn. Te kunnen reflecteren op 
lijden. Lang blijft ze daar echter niet bij stil staan, want er moet gevierd worden. Leve het leven. Na 
het zien van Paradijskleier lijkt ouder worden misschien niet makkelijker, maar wel leuker.  
 

De VSCD Cabaretjury kent de Poelifinario in de categorie Entertainment toe aan  
Lenette van Dongen met haar programma Paradijskleier 

 
 
POELIFINARIO - ENGAGEMENT 
Prijs voor theatermaker met het beste geëngageerde cabaretprogramma van het seizoen. 
Genomineerd zijn: 
 
Jan Beuving  
Rotatie  
 
Jan Beuving is een wetenschapper. Iemand die het leven met een mathematische blik beschouwt. 
Maar Jan Beuving is ook een mens. Iemand met emoties. Het indrukwekkende Rotatie gaat over de 
spanning tussen die twee helften van zijn identiteit. Zonder zwaar op de hand te worden of zijn 
bedoelingen uit te spellen, vertelt hij een zeer persoonlijk verhaal. De man die altijd antwoorden 
zocht in wiskundige waarheden ontdekt dat intuïtie het uiteindelijk wint van kennis. Dat imperfectie 
net zo mooi kan zijn als perfectie.  
Zoals de titel belooft laat Beuving dus inderdaad een flinke rotatie zien. De manier waarop hij die 
ommekeer vormgeeft, maakt grote indruk. Beuving toont aan over een groot talent voor associatie 
te beschikken door zijn liefde voor Escher te koppelen aan de medische geschiedenis van zijn 
dochter. De link tussen het litho ‘Prentententoonstelling’ en de schitterende onvolmaaktheid van 



een pasgeboren meisje is even slim als ontroerend. Het laat de voorstelling, ook voor de 
toeschouwer, verbluffend mooi kantelen van verstand naar gevoel.  
Ondersteund door de avontuurlijke arrangementen en het fraaie pianospel van Tom Dicke zingt 
Beuving weer een aantal wonderschone liederen. Zowel het metrum als de tekst verraden de grote 
precisie waarmee hij werkt. Dat het eerste nummer er eigenlijk niet in thuishoort had de jury 
natuurlijk direct door, maar doet niets af aan de bitterzoete romantiek van een oude prostituee die 
in een verlopen bordeel alleen nog een blinde man aan zijn trekken laat komen. Al even ontroerend 
is het lied over een boer die voelt dat er iets mis is met zijn kleinzoon.  
Beuving bewijst met Rotatie dat hij een waardige opvolger is van Drs. P en Kees Torn. Een muzikale 
cabaretier wiens vorm je klassiek kunt noemen, maar die inhoudelijk een heel eigen en intiem geluid 
laat horen. De Nederlandse taal is bij Beuving in uitstekende handen.  
 
Louise Korthals 
Alles is er! 
 
Al voor ze een woord heeft gezegd, creëert Louise Korthals spanning. Het fraaie decor vol 
muziekstandaarden, microfoons en instrumenten lijkt nog het meest op een dystopisch landschap. 
Dat geeft een onbestemd gevoel, net als het feit dat ze er zelf zo kalm bij zit. Het blijkt de stilte voor 
een kolkende storm. Als het licht dooft, gebeurt er direct iets bijzonders. Korthals stelt haar moeder 
in het openingslied de vraag of ze het waard was om gebaard te worden. Die kwetsbaarheid 
ontroert, meer dan welk antwoord dan ook.  
Het is de opmaat naar een voorstelling waarin Korthals het uiterst persoonlijke moeiteloos verbindt 
aan het maatschappelijk relevante. Ze zet de relatie die zij met haar moeder heeft af tegen hoe wij 
ons als mens verhouden tot Moeder Aarde. Wat krijgen we? Wat geven we door? Een slim idee, 
waar haar actuele conferences en tijdloze liederen als vanzelf een plek in krijgen.  
Haar spel is net zo sterk als de inhoud. Ze vertelt niet alleen, maar gromt en stampt zich door de 
avond. Indrukwekkend is haar verbeelding van het ontstaan van de oermoeder Gaia, oftewel de 
aarde, die vervolgens het leven schonk aan Chronos, de tijd. En hoe die tijd vervolgens een 
bepalende, want beperkende, rol ging spelen in al het leven.  
Het is een performance die je binnen het cabaret gerust uniek kunt noemen. Maar hoe 
overdonderend groot de voorstelling bij vlagen ook is, Korthals verliest de menselijke maat nooit uit 
het oog. Ze kan ook stil zijn, als ze haar moeder schurend typeert als een vrouw die met een sigaret 
in de schaduw zit. Een vrouw die met de geboorte van haar dochter niet alleen iets moois kreeg, 
maar ook iets moois kwijtraakte.  
Geflankeerd door de topmuzikanten Erik Verwey en Mark van Bruggen laat Korthals zien dat ze 
wederom is gegroeid. Deze voorstelling maakt haar ambitieuze titel volledig waar. Alles is er.  
 
Claudia de Breij 
#NU  
 
Wanneer de wereld in brand staat, is het erg verleidelijk om binnen te blijven. Te wachten tot de 
storm over trekt. Maar gebeurt dat misschien juist als je naar buíten gaat? Met gebalde vuist de 
barricades op? Claudia de Breij, cabaretactiviste pur sang, trekt ons in deze voorstelling behendig 
naar zich toe. Ze vereenzelvigt zich met de twijfels en angsten van haar publiek om die vervolgens 
met ambities en dromen onder vuur te nemen.  
#NU is sterk gemonteerd en prachtig opgebouwd. Door zo kwetsbaar en bescheiden te beginnen, 
maakt De Breij het veel gemakkelijker om later mee te gaan in haar scherpe maatschappelijke 
analyses. Ze schetst de huidige periode als een overgangsfase. Het oude is voorbij, maar niemand 
weet nog precies wat het nieuwe is. Dat levert onzekerheid op, helemaal omdat ze de geschiedenis 
schetst als een golfbeweging. Zong Frank Boeijen in de jaren ‘80 al niet over Zwart en Wit? We lijken 
weer op datzelfde punt beland.  



De Breij straalt nergens arrogantie uit, maar maakt ons deelgenoot van haar gedachtenproces. Ze 
snapt bovendien als geen ander hoe je snaren raakt. Zowel de prachtige ballade over Anne Faber als 
de wervende rap over het Wilhelmus gaan over gemeenschapsgevoel. Dat thema trekt ze slim door 
in de rode lijn van de voorstelling: de fanfare als metafoor voor een samenleving. De kleine Claudia 
wilde saxofoon spelen, maar er was meer behoefte aan een trommelaar. Soms is het belang van de 
groep belangrijker dan de wens van het individu.  
Deze voorstelling laat andermaal zien dat De Breij tot de top van het vakgebied behoort. Het 
schitterende decor en de geweldige muzikale begeleiding geven #NU de grandeur die bij haar past, 
maar het is toch vooral de cabaretière zelf die excelleert. Met fraaie liedjes, heldere beeldspraak en 
een gewaagde, confronterende conference over ons slavernijverleden. Wie vooruit wil, moet ook 
terug durven kijken.  
 
Pieter Derks  
Voor wat het waard is 
 
Pieter Derks maakt al jaren voorstellingen die overlopen van engagement. Ook in Voor wat het 
waard is trekt hij weer fel van leer tegen maatschappelijke misstanden. De belangrijkste: 
manipulatie door commerciële bedrijven. Ze verleiden ons om overal een mening over te hebben. 
Dat vinden we lekker. Dan voelen we ons gehoord. Maar wat gebeurt er als we op een smerig toilet 
een duimpje naar beneden geven? Bij wie komt dat duimpje terecht? Leidt het daadwerkelijk tot 
verbetering? Of wordt de toiletjuf ontslagen, die misschien onder veel te grote tijdsdruk moet 
werken? Wie heeft er het grootste belang bij marktdenken? 
Derks analyseert in hoog tempo en legt de vruchten daarvan kraakhelder aan ons voor. Zoals altijd. 
Wat dit zevende programma echter onderscheidt van zijn voorgangers is de persoonlijke touch. Zijn 
te vroeg geboren dochtertje moest worden geopereerd en kon uiteindelijk gezond mee naar huis. 
Eeuwige dankbaarheid lijkt vanzelfsprekend, maar toch wilde de chirurg weten wat Derks van de 
zorg in het ziekenhuis vond. Die vraag is niet alleen absurd, hij maakt zelfs iets kapot. Een 
vertrouwensband tussen twee mensen. Plots was hij klant.  
Door het thema van de voorstelling op zichzelf te betrekken, raakt Derks niet alleen het hoofd, maar 
ook het hart. Met uitstekende, vaak even hilarische als schrijnende voorbeelden laat hij zien dat die 
neiging om alles constant te willen beoordelen diep in ons verankerd ligt. Ook al hebben we net een 
gelukzalig moment beleefd, bij de eerste de beste tegenslag voelen we ons toch weer benadeeld.  
Derks is een zeer soepele verteller die zijn grappen en verhalen met de juiste nonchalance op de zaal 
afvuurt. Hij trakteert ons ook op enkele fraaie liedjes aan de vleugel die zijn aardse ergernissen 
overstijgen en in een wat poëtischer perspectief plaatsen. Die combinatie maakt van Voor wat het 
waard is de beste voorstelling die Derks tot dusver maakte.  
 

De VSCD Cabaretjury kent de Poelifinario in de categorie Engagement toe aan  
Louise Korthals met haar programma Alles is er! 

 
 
 
POELIFINARIO - KLEINKUNST  
Prijs voor theatermaker met het beste kleinkunstprogramma van het seizoen. Genomineerd zijn: 
 
Theo Nijland  
En de rest is onzin  
 
Theo Nijland neemt ons mee naar een toekomst waarin alles wat slecht is werd verboden en het 
leven rimpelloos efficiënt is gemaakt. De vraag die hij meerdere malen impliciet aan zijn publiek 
stelt: worden we echt gelukkiger van een wereld die menselijke impulsen hardhandig onderdrukt? 



De Maestro van het Nederlandse kleinkunstlied laat zijn vakmanschap nog maar eens gelden. Wat 
aan de oppervlakte misschien stoffige maatschappijkritiek lijkt, is bij nadere inspectie het prachtige, 
zeer persoonlijke relaas van een man die met het klimmen der jaren zijn vanzelfsprekendheden ziet 
verdampen. Tegelijk is het een overtuigend pleidooi vóór de romantiek en tegen een klinische 
levensstijl, die ons bestaan misschien langer, maar niet leuker maakt.  
Nijland zingt zoals altijd een stapel steengoede liederen, die wordt opgediend met een stem die net 
zo warm is als zijn glimlach. De teksten lopen vaak over van poëtisch verwoord cynisme. In naam van 
een anonieme politieke partij pleit hij zogenaamd voor een nieuwe oorlog, die de uitwassen van de 
welvaart zou moeten elimineren. Weg met de kunst, hipsters en ‘genderneutrale kutzooi’. Tijd om 
terug te keren naar een niet bestaand verleden. Het contrast tussen Nijlands kalme voorkomen en 
de wanhoop die onder de vlammende tekst sluimert, zorgt voor kippenvel.  
Minstens zo indrukwekkend zijn de intiemere liederen, waarin hij zwierig de liefde bezingt of zich 
voldaan overgeeft aan zijn huidige levensfase. Een oudere heer die best wat weemoedig terug kan 
kijken op zijn jongere en fysiek sterkere dagen, maar voor geen goud meer die onzekere knul zou 
willen zijn. Vroeger was alles beter? Nee hoor, vroeger was alles anders.  
Soms gaat hij even naast zijn piano staan. Vertelt hij een al even scherp verhaal. Over dat hij zich niet 
laat regisseren. Door niemand niet. Terecht. In Nijlands eigenwijze imperfectie schuilt de ware 
schoonheid. 
 
Peter van Rooijen  
Liefde, dood & zwaartekracht 
 
Na twee cabaretsolo’s gooit Peter van Rooijen het met Liefde, dood & zwaartekracht over een heel 
andere boeg. Dit is een liedjesprogramma de luxe, waarin zijn ervaring bij het 
muziektheatergezelschap Circus Treurdier duidelijk terug te zien is. Na de mysterieuze opening 
neemt Van Rooijen ons mee naar zijn zeer persoonlijke, tegendraadse universum waarin menig 
modeverschijnsel door de mangel wordt gehaald.  
Zijn hekel aan reizen bijvoorbeeld is een hilarische rode draad. Van Rooijen laat zijn veelzijdige 
schrijftalent zien door het onderwerp vanuit verschillende hoeken te benaderen. Hij drijft de spot 
met mensen die prangende levensvragen alleen aan de andere kant van de planeet kunnen 
beantwoorden of hun geluk aflezen aan het aantal kilometers dat ze afleggen. Tegelijk kijkt Van 
Rooijen echter diep naar binnen: hoe beïnvloedt zijn afkeer van tripjes naar het buitenland zijn 
omgang met anderen? Hoe verhoudt hij zich tot een wereld die reizen tot eerste levensbehoefte 
heeft gebombardeerd? 
Het fijne aan die diversiteit is dat Van Rooijen continu verrast. Het ene moment is hij sarcastisch, het 
volgende zingt hij een vrolijke popballade of laat hij zijn diep melancholische kant zien. Soms, zoals 
in het lied over zijn pasgeboren kind, weet hij humor en emotie zelfs verbluffend mooi te 
combineren.  
Van Rooijen zoekt misschien meer naar verbinding dan in zijn eerdere voorstellingen, maar blijkt nog 
altijd niet bang het publiek iets te geven wat ze niet direct begrijpen. Het zeer cabaretske Het 
Systeem, waarin willekeurige zinnen triviaal achter elkaar geplakt zijn, wordt pas geestig als je je 
overgeeft aan het gebrek aan betekenis.  
Het zijn de vijf geweldige muzikanten die dit programma helemaal afmaken. Ze stellen Van Rooijen 
in staat om veel meer muzikale registers te bespelen dan in dit genre gebruikelijk is en zorgen voor 
onverwacht veel grandeur. Hij heeft zijn ideale vorm gevonden.  
 
 

De VSCD Cabaretjury kent de Poelifinario in de categorie Kleinkunst toe aan  
Theo Nijland met zijn programma En de rest is onzin 

 
  



NEERLANDS HOOP  
De prijs voor de veelbelovende cabaretier(s) met het grootste toekomstperspectief.  
Genomineerd zijn: 
 
Anne Neuteboom  
Kijk haar gaan 
 
Anne Neuteboom zet zichzelf in haar tweede cabaretvoorstelling neer als een typische millenial. 
Grofgebekt, een beetje hyper en veel te druk met schijnbaar onbelangrijke zaken. Dat blijkt echter al 
snel een slim rookgordijn, waarachter een intelligente jonge vrouw opdoemt. Neuteboom mag dan 
navelstaarderig overkomen, met goed geplaatste speldenprikjes laat ze zien dat iederéén in een 
bubbel leeft. Dat oudere generaties heus niet minder door zichzelf geobsedeerd zijn dan de hare. 
Zelfspot en engagement houden elkaar zo mooi in evenwicht. 
Neuteboom is een frisse wind in het huidige cabaretlandschap. Haar spel is zowel energiek als 
geraffineerd en haar observatievermogen en taalgevoel leveren hilarische, goed geformuleerde 
vertwijfeling op. Ze bewijst dat er diepgang schuilt in trivialiteiten en dat je niet stil hoeft te zijn om 
kwetsbaarheid te kunnen tonen.  
Hoe blij en positief Neuteboom ook overkomt, die kwetsbaarheid is een belangrijk onderdeel van 
Kijk haar gaan. Bijna achteloos vertelt ze over haar biologische vader, die ze pas als tiener voor het 
eerst ontmoette. En hoeveel invloed dat had op haar verdere leven. Het knappe is dat Neuteboom 
geen ander mens wordt als ze die persoonlijke hoek induikt. Ze blijft dat rusteloze meisje en weet 
haar verdriet volledig in haar podiumpersoonlijkheid te verwerken. Door die naadloze overgang van 
luchtige kost naar een zeer vormend verhaal weet ze ons emotioneel bovendien stevig aan zich te 
binden.  
Neuteboom behoudt ook ten allen tijde een gezonde balans tussen lach en traan. Met geestige, vaak 
extreem lullige metaforen relativeert ze haar emoties, maar ze laat tegelijk zien hoe snel we iemand 
veroordelen om zijn of haar gedrag. Terwijl niemand opgroeit in een vacuüm. Neuteboom weet 
natuurlijk best dat haar springerigheid, nasale stemgeluid en sarcastische opmerkingen sommige 
mensen afstoot. Maar het is geen act. Dit is wie ze is. Dit is wie ze is gewórden. We zijn allemaal een 
product van onze levenservaring.  
 
 
Peter Pannekoek  
Later was alles beter 
 
Het Oude is aan het sterven, Het Nieuwe moet nog geboren worden. In zijn tweede solo legt Peter 
Pannekoek glashelder uit dat we in een tussentijd leven. De man is aan het eind van zijn 
heerschappij, de vrouw staat aan het begin van de hare. Dat brengt veranderingen met zich mee. 
Welkome veranderingen. Maar moeten we daarom alles wat niet meer aan onze nieuwe, verlichte 
standaarden voldoet maar rücksichtslos veroordelen?  
Een goede grappenmaker was Pannekoek altijd al, nu blijkt hij ook erg interessante vragen te stellen. 
Later was alles beter is een hartstochtelijk pleidooi voor fatsoen. Voor het erkennen van fouten. 
Maar tegelijk roept hij ons op om die fouten te omarmen. Om de donkere randjes in onszelf te 
accepteren. Moet hij breken met zijn regisseur omdat die in het #metoo-moeras belandde? Of is het 
zinvoller om een dialoog aan te gaan? Kunnen we misschien beter proberen om het monster in 
onszelf te belichten in plaats van hem op te sluiten en verder te negeren? 
Pannekoek laat knap zien dat cabaret best, of juíst, kan prikkelen als je een genuanceerd verhaal 
vertelt. Wat zeker niet wil zeggen dat hij geen scherpe grappen meer maakt. Sterker nog: Later was 
alles beter zit er vol mee. Over de verschillen tussen mannen en vrouwen, maar ook over onze 
neiging om het heden tot eindpunt van de menselijke moraal te verheffen. Dat we de huidige 
normen ooit ook weer zullen veroordelen, lijkt niet bij ons op te komen.  



Die stevige inhoud zit in een zeer aantrekkelijke verpakking, want Pannekoek speelt een fraai spel 
met lineaire en circulaire tijd. Het naargeestige decor sluit bovendien naadloos aan bij het verhaal 
dat hij vertelt. Een enorme muur die gedurende de voorstelling steeds meer betekenissen krijgt. Het 
is de grens tussen goed en kwaad, maar ook tussen vroeger en nu. Pannekoek weet die muur 
overtuigend te slechten.  
 
Alex Ploeg 
Ultimatum  
 
Alex Ploeg heeft niet alleen veel podiumervaring, hij heeft ook flink wat bánkervaring. Daar zat hij 
jarenlang te wachten tot zijn leven zou beginnen. Comfortabel en veilig. Toen Ploeg dertig kilo afviel 
en eindelijk opstond, voelde hij zich veel beter. Maar hij verloor zijn excuus om te blijven hangen in 
de belofte die hij zo lang was geweest. 
Ultimatum is het hilarische coming-of-age-verhaal van de ultieme antiheld. Het openingsnummer zet 
gelijk de toon: daarin bezingt Ploeg zichzelf. Hij lijkt misschien een stoere gast, maar hij kan geen 
meisjes krijgen, durft niet voor zichzelf op te komen én hij gaat zitten als hij plast. Niet bepaald een 
macho dus.  
Ploeg loopt zoals gezegd al een tijdje mee in de stand-up wereld en dat zie je duidelijk terug in dit 
sterke debuutprogramma. Hij toont zich een volleerd comedian, die de zaal moeiteloos aan het 
lachen krijgt met een opeenstapeling van grappen. Die gaan soms ten koste van anderen, maar 
vaker ten koste van zichzelf. Ploeg is een innemende verteller en heeft het acteertalent om de 
hachelijke situaties waarin hij zichzelf manoeuvreert zeer treffend uit te beelden.   
Onder die lach biedt Ploeg voldoende handvatten om bij hem naar binnen te kunnen kijken. Hij mag 
dan koketteren met zijn fouten en onzekerheden, hij weet op het podium verdraaid goed waar hij 
mee bezig is. Thema’s als eenzaamheid en faalangst lopen als een nauwelijks zichtbare rode draad 
door zijn programma. Ook de liedjes lijken op het eerste gezicht vaak misschien alleen geestig, maar 
hebben altijd inhoudelijke zeggingskracht. Zijn gitaarspel is bovendien prima.  
Het cabaretpodium blijkt de ideale plek om zijn strijd te verbeelden: Ploeg balanceert fraai tussen de 
jongen die hij zou willen zijn en de jongen die hij is geworden. Een superheld op sokken, die het ook 
allemaal niet zo goed weet.  
 
 

De VSCD Cabaretjury kent de Neerlands Hoop toe aan  
Peter Pannekoek 


