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Te voet naar  

Ik zit nu thuis
mijn liedjes
weer terug 
te luisteren
— Guus Meeuwis

Gerrit van den Hoven

A
an een tafeltje in
de kleine zaal in
013 zit Guus
Meeuwis (48) er
relaxed en uitge-
rust bij. De lock-
down heeft de

Tilburger gebruikt om even tot rust
te komen en kalm verder te werken
aan zijn nieuwe album dat deze week
uitkomt: Deel Zoveel. Meeuwis:
,,Groots met een zachte G in Eindhoven
was verplaatst. Ik zocht naar een ma-
nier om toch weer iets met publiek te
gaan doen. Ik zag thuis veel collega's
in de weer met hun telefoons en
sommigen deden dat supergoed.
Maar ik kwam er snel achter dat het
niets voor mij was.”
Zo ontstond het idee een zaal te

zoeken en Meeuwis dacht meteen
aan 013. ,,Ik heb Frens Frijns, de direc-
teur gebeld en die was enthousiast.
Bij 013 lag ook alles op zijn kont en hij
zocht manieren weer iets te kunnen
doen. Toen het idee opborrelde
mocht er nog niks, toen we het idee
ontwikkelden kon het met dertig

man, daarna 100 en nu kunnen er
400 mensen per avond binnen. Ik
heb tegen Frijns gezegd: ‘Ik weet niet
wat het gaat doen, maar ik heb een
band die wil spelen en een crew die
wil werken en ik hoop dat er iets
moois ontstaat’. Iedereen bij 013 zag
het zitten en als veel enthousiaste
mensen hetzelfde willen, krijg je het
ook wel voor elkaar.”
Hoe de avonden precies gaan verlo-

pen is voor Meeuwis ook niet duide-
lijk. ,,Het is een intieme setting, het
publiek zit, meezingen en dansen
kan niet. We hebben oude nummers
en een flink aantal nieuwe nummers
die we willen laten horen. Ik denk
dat onze ervaring met optreden in
het theater veel gaat helpen. Alleen,
daar is alles tot in de puntjes geregis-
seerd en dat wil ik nu juist niet. We
spelen normaal met  een inear sys-
teem, maar oortjes doen we uit. We
spelen ouderwets, we kunnen alles
en iedereen horen, dus ook opmer-
kingen uit de zaal. Er is veel ruimte
op een avond, dus als iemand een
nummer wil horen en we weten nog
hoe we het moeten spelen, dan kan
dat. Ik zit nu thuis mijn liedjes weer

Hoewel theater-
festival Boulevard
in Den Bosch is
afgelast, komen
er toch allerlei
voorstellingen uit
de koker van het
festival. Onder de
naam Afzender
Boulevard zijn er
hoogwaardige
voorstellingen op
verschillende lo-
catie in de stad.
Kijk voor het 
programma en
tickets op festi-
valboulevard.nl.

Kunstfotografen
Arja Hop en
Peter Svenson
hebben in de af-
gelopen maand
juli gewerkt in het
gastatelier van
het Van Gogh-
Huis. Ze lieten
zich inspireren
door de bomen
rondom het Van
Goghkerkje. De
resultaten zijn
vanaf morgen te
bewonderen. Kijk
op vangogh-
huis.com.

OOK NOG
LEUK DEZE

WEEK

Flip Noorman had geluk. Net voor de lockdown
werd de laatste voorstelling van Flip Noorman
zingt Leonard Cohen opgenomen in De Kleine
Komedie. Waar houdt de muzikant, oorspron-
kelijk uit Ulvenhout, zich sindsdien mee bezig?

Willem Jongeneelen

1. Ritratto 
Opera

,,Op de dag van de lockdown
had ik overleg bij Theater Belle-
vue. De sfeer was vreemd. Wat
nu? Er waren ook leden de Na-
tionale Opera. De dag erna zou
Ritratto van Willem Jeths in
première gaan. Vijf jaar werk, in
één klap weg. Ze hadden die middag de generale
repetitie maar opgenomen. Die is als livestream
uitgezonden. Prachtig!”

2. Who is America 
Serie

,,Ik was al een tijdje klaar met
Sacha Baron Cohen, de komiek
achter Ali G en Borat. Als tiener
vond ik hem geweldig. In zijn
nieuwe serie zit weer een
meesterlijk typetje: Eran Mo-
rad, zogenaamd een Israëlische

kolonel van de Mossad. Hij legt veel Amerikaanse
pijnpunten bloot: wapens, oorlogen en vooroorde-
len over moslims. Hij krijgt zelfs Dick Cheney zo
ver een waterboard voor hem te signeren.”

3. Lichess 
Gamen

,,Laat ik niet pretentieus doen.
Ik heb tijdens Corona ook een
gameverslaving opgelopen. Ci-
vilisation, Hearthstonemaar
vooral schaken. Ja, hip kun je
het niet noemen, maar het is
een geweldig spel. Via
lichess.org.”

4. Under The Skin  
Podcast

,,Podcast van de Engelse komiek
Russel Brand. Elke keer als ik
luister, denk ik: waarom kun-
nen dit soort dingen niet op te-
levisie? Hij is intelligent, gees-
tig, politiek bewogen, spiritu-
eel. Hij gaat in gesprek met

mensen die hij geweldig vindt, maar probeert ook
een verbinding te zoeken met mensen waar hij het
op veel gebieden mee oneens is. Dat is zo’n ver-
ademing ten opzichte van ons medialandschap dat
vooral uit soundbites bestaat.”

5. Batavierhuis 
Locatie

,,Dat is de plek in Delfshaven,
Rotterdam waar ik mijn 
studiootje heb. De hele corona-
tijd schreef ik er aan twee
nieuwe voorstellingen. Het is
een bolwerk van talent en nu
ook weer open voor concertjes.
Het is een feest om mijn getalen-
teerde collega’s weer aan het
werk te mogen zien!”
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TIPS VAN DE THUISBLIJVERS

Concerten Minstens 37 avonden lang is de grote zaal van
013 in Tilburg vanaf morgen de speciale huiskamer van
Guus Meeuwis. Per avond zitten er 400 gasten aan tafeltjes
met een drankje erop te luisteren naar Meeuwis en zijn band. 


