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Vrienden van vroeger… en nu

Van januari tot en met maart 2013 organiseerden we het Lennaert 
Nijgh festival. Ter ere van de onvolprezen Haarlemse tekstdichter en 
liedjesschrijver. Het werd een groter succes dan we hadden kunnen 
dromen. Het idee ontstond de inspiratie en uitwisseling die met het 
festival waren ontstaan een vervolg te geven. Begin 2014 gaven bekende 
en onbekende(re) Nederlandstalige lieddichters, singer-songwriters en 
troubadours gehoor aan onze uitnodiging. We noemden de concertserie 
‘Vrienden van vroeger… en nu’, een knipoog naar een van Lennaerts 
vermaarde liedteksten. Enthousiaste bezoekers vroegen ons om meer: 
meer van die mooie ontmoetingen tussen nieuw en gearriveerd talent, 
meer van die poëtische, verhalende, treffende Nederlandstalige liedjes, 
meer kleinschalige optredens waarbij muziek en tekst nog echt binnen 
komen. 
Daarom – en omdat we er zelf geen genoeg van kunnen krijgen – 
presenteren we van oktober 2014 tot en met maart 2015 elke maand een 
zondagmiddagconcert door een (h)eerlijke keur van artiesten. Meer over 
hun passie en talent vind je op de volgende pagina’s.

De Brugmakers, Haarlem

32

Zondag 19 oktober 2014

Arnold Veeman 

‘Groninger poëzie uit 
de mond van een 
negroïde man met 
kroeshaar.’ 

Arnold Veeman, 
geboren en getogen in 
Noord-Nederland, is 

componist en zingt onvervalst Groningse ballades. 
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In 2014 neemt hij deel aan de Grote Prijs van 
Nederland. Zijn liedjes ‘Mien lutje laif’, ‘Goa nait weg 
bie mie’ en ‘De Woarheid’ hebben een groot publiek 
gevonden en zijn muziek klinkt op alle continenten. Toch 
is hij Kloosterburen trouw gebleven. Waarom? ‘De wijde 
horizon. De authentieke mensen. En natuurlijk die stilte, 
waarin pure muziek kan ontstaan.’ 
Wil je weten wie die Surinaamse zanger is die in het 
Gronings zingt? Bekijk dan de documentaire Mijn broer 
Arnold via vimeo.com/67711070

www.arnoldveeman.com

Zondag 16 november 2014

Joop Visser en Jessica van Noord
‘Voor de kenners 
een must, voor de 
onwetenden een 
kans.’

De legendarische 
liedjeszanger 
Joop Visser is 
vaandeldrager van 
het Nederlandse 
‘chanson’. Samen 

met zijn onnavolgbare Jessica van Noord zingt hij 
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mooie en grappige liedjes, tweestemmig met gitaar, 
in het Nederlands en wel te verstaan met gesproken 
woord ter onderbreking. Altijd actueel en humoristisch, 
maatschappijkritisch en af en toe zelfs romantisch. Joop 
en Jessica spelen een mix van de liedjes uit hun enorme 
repertoire en eventuele verzoeknummers. 

‘hekeldichten, lof- en treurzangen, ballades, 
liefdesliedjes en combinaties van deze genres. Zijn 
gebruik van rijm is altijd verrassend, zijn refreinen zijn 
ijzersterk en zijn spel met de taal is subtiel.’  

www.joopvisser.nl
jessicavannoord.blogspot.nl

In het voorprogramma: 

Fons Stam
Fons Stam bespeelt meerdere 
instrumenten en speelt en 
zingt meestal met anderen. 
Maar wanneer hij zijn eigen 
liedjes zingt – met humor en 
zelfspot, maar soms ook met 
een gevoelige ondertoon – 
begeleidt hij zichzelf op gitaar.
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Zondag 14 december 2014

Theo Nijland
‘Subliem vakmanschap. Het 
genre kleinkunst wordt hier in alle 
betekenissen geëerd.’

Theo Nijland veroverde in de jaren 
’80 en ’90 de theaters met The 
Shooting Party. Sindsdien is hij 
een belangrijke man achter de 
schermen. Hij schrijft muziek, 
teksten en scenario’s voor film, 
tv en reclame en nummers voor 

onder anderen Brigitte Kaandorp, Joep Onderdelinden 
en Paul de Leeuw. 
 
‘Veelkoppig monster’ Theo Nijland is al vele malen 
gelauwerd en geprezen om zijn liedjes en composities. 
Zijn teksten zijn zonder uitzondering ironisch, gevoelig, 
beklemmend, een tikje wonderlijk en vol onverwachte 
wendingen. 

www.theonijland.nl
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In het voorprogramma:

Rufus Kain
Rufus Kain begon als rapper, maar 
stapte over op gitaar en zang tijdens 
zijn studie antropologie. Onder de 
noemer ‘Laaglandliedjes’ 
organiseerde hij avonden en festivals 
met Nederlandstalige muziek. 
Inmiddels heeft hij meerdere cd’s op 
zijn naam staan. 
De (lied)teksten uit zijn poëziebundel 

Hou me er niet aan worden dit jaar verfilmd.

www.rufuskain.nl

Zondag 11 januari 2015

Clean Pete 

‘Kleine, 
Nederlandstalige 
liedjes waar je 
compleet bij 
wegdroomt.’

Of ze nou eeneiig of 
twee-eiig zijn weten 

ze niet – dat willen ze ook niet weten. Waar het om gaat 

is dat de tweelingzussen Loes en Renee Wijnhoven 
op het podium zingen als uit één mond en vanuit één 
hart. Renee speelt daarbij cello en Loes gitaar. Samen 
heten ze Clean Pete. Ze speelden eerder op Eurosonic 
Noorderslag, Oerol, de Parade en bij DWDD. Op hun 
debuutalbum Al zeg ik het zelf staan liedjes over liefde & 
verlangen, onmacht & frustratie, te veel eten & vergeten. 
Nederlandse teksten die op een wonderlijke wijze speels 
én poetisch zijn.

www.cleanpete.nl

Saskia Schalekamp
‘Eigenzinnige 
luisterpop’

Saskia Schalekamp 
(1980) zingt 
en schrijft 
Nederlandstalige 
luisterpop. Ze 

schrijft liedjes om weg te dromen en alles een plek 
te geven. Met een poëtisch oog en fantasierijke twist 
beschrijft ze alledaagse onderwerpen. Saskia haalt haar 
inspiratie uit haar eigen (drukke!) leven en door anderen 
te observeren op de fiets of in de trein. Ook haar twee 
dochters, Isis & Lucy (2012) zijn inspiratiebronnen. In 
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september 2014 verscheen haar debuutalbum Eiland in 
de stad.

www.saskiaschalekamp.nl

Zondag 8 februari 2015

Flip Noorman
Winnaar Wim Sonneveldprijs 2014
‘In Flips wereld zijn Boudewijn 
de Groot en Lennaert Nijgh een 
vreemd soort huwelijk aangegaan 
met Tom Waits.’

Door het plotseling opkomen van 
de aandoening Bellse Parese 
kende het gezicht van Flip 
Noorman (1988) van het ene op 

het andere moment een tweedeling: de linkerkant was 
door een ontstoken zenuw tijdelijk verlamd geraakt en 
weigerde nog langer te doen wat van hem gevraagd 
werd, terwijl de rechterkant nog braaf in de pas liep. Op 
Flips debuutplaat Bellse Parese zijn de geïnfecteerde 
schreeuwpoëet en de minnaar van het vrouwenhart tot 
elkaar veroordeeld en niet van plan elkaar de ruimte te 
geven.

www.flipnoorman.nl

In het voorprogramma:

Jim de Groot
Jim is een duizendpoot. Hij speelt in 
musicals en acteert (Hair, Fame, 
The Blues Brothers, Toneelgroep 
Amsterdam, Mensch… durf te leven, 
enz.). Met zijn band Babyface 
Armstrong maakte hij drie cd’s. Een 
vijfdelige documentaire voor tv, een 
hoofdrol in de Engelse film Trafalgar 
Battle Surgeon (Emmy-nominatie, 
BAFTA- en RTS-Award) en talloze 

tv- en radio-optredens, presentatie- en stemmenwerk. En 
dan nu: Jim solo…

Zondag 8 maart

De MariaMonologen
Internationale Vrouwendag

‘Met hart en ziel 
gezongen  
en met overgave 
verteld.’

Wie was Maria, 
behalve de moeder 

van Jezus? Welke rollen vervult zij nog meer?  



1110

Maria is door de eeuwen heen geschilderd , 
gebeeldhouwd en beschreven en bezongen. 
Weggemoffeld en aanbeden. Verheven, maar ook 
ontkend. Maria is in ieder geval iemand om wie we niet 
heen kunnen, welke achtergrond je ook hebt.

Elly Zuiderveld-Nieman, Ineke ter Heege, Elise 
Mannah geven in de MariaMonologen hun visie op het 
meisje uit Nazareth. Ze vertellen over de betekenis 
van Maria in hun leven in eigen liedjes, verhalen en 
jeugdherinneringen. Nieuwe, moderne verhalen waarin 
ze zich aan Maria spiegelen: de Maria die moet vluchten 
en asiel zoekt om haar kind ter wereld te brengen.

Maria de Dwaze Moeder, die 
net als de Argentijnse dwaze 
moeders treurt en zoekt naar 
haar zoon die door het regime 
is vermoord. De bij de wereld 

betrokken Maria, die het in een prachtige lofzang 
opneemt voor de armen en verdrukten. Maria die niet 
tegen onrecht kan. De liefdevolle moeder Maria, de 
sensuele zwarte Madonna, een nieuwe Maria, voor alle 
vrouwen. 

Begeleid op piano door Henk Doest. Regie: Jan-Jaap 
Jansen

Laat mij maar schuiven, want ik red
Er toch nog altijd wel iets van,
Nu, Prince, verhoor dan dit gebed:
Neem alles, als ’t niet anders kan.
Alleen mijn vrienden, laat die dan,
Er blijft mij anders niets, o Heer,
Rampzaliger kan ’t toch niet meer.
Terwijl u mij in tranen ziet,
zweer ik desnoods: ik drink niet meer,
maar zonder vrienden kan ik niet.

Uit: ‘Zonder vrienden kan ik niet’, liedtekst van Lennaert Nijgh
De Bereklauw, 15 mei 1966
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  Alle concerten vinden plaats op zondagmiddag.

Tijd
Aanvang 15.30 uur, inloop vanaf 15 uur

Locatie
Kapel RHH, Hagestraat 10, 2011 CV Haarlem

Entree
€ 15 p.p.; t/m 25 jaar(neem je ID mee): € 10 p.p.

Reserveer tijdig via info@debrugmakers.nl, het aantal plaatsen in de  
kapel is beperkt.

Organisatie www.debrugmakers.nl

Vrienden van vroeger… en nu is mogelijk gemaakt door bijdragen van

de gemeente Haarlem
  
de J.C. Ruigrok Stichting


