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Door Esther Raatgers / Foto's  Andy Doornhein 

 

9 december moest de grote dag worden voor de 

theatervoorstelling ‘Brammetje Baas’. Na meer dan 

voldoende try-outs, vele repetities van wikken en 

wegen, aanscherpen en schaven, moest de grote 

première gaan plaatsvinden in Theater Amstelveen. 

Wat kon er nog mis gaan? Er kon van alles 

misgaan. En dat bleek, op die gedenkwaardige 

woensdagmiddag. 

Als recensente voor Theaterparadijs nam ik plaats in de zaal en ik verbaasde me enigszins over het 

feit dat we, inmiddels zittend, nog steeds zo lang moesten wachten. Nu beginnen premières vrijwel 

nooit op tijd, maar het moment tussen ‘licht uit…spot aan’ duurde wat lang. Maar toch… daar kwam 

Robbie Aldjufri als ‘Brammetje Baas’ het publiek vermaken. Echter, ‘Brammetje Baas’ wekte bij mij 

geen sympathie op. Een mislukte voorstelling vond ik het, met van alles teveel. Een scala aan 

afleidende pingpongballen, slechte grappen, niet-ontroerende liedjes en dialogen. Totaal niet in het 

plaatje passend van de rake kindervoorstellingen die ik inmiddels van Van Engelenburg 

Theaterproducties gewend was.  

 

Hoe konden ze de plank zo misslaan? Had ik het verkeerd gezien? Overleg met fotograaf Andy 

Doornhein volgde. Hij heeft deze voorstelling toch ook gezien? Waar was hij dan zo lyrisch over? Wat 

was er nou zo mooi aan? Ik voelde me gesterkt door de woorden Van Annette Embrechts die in de 

Volkskrant met veel hardere bewoordingen tot dezelfde conclusie was gekomen als ik.  

 

Een paar dagen na het verschijnen van mijn recensie ging de telefoon. Andy. Hij had gesproken met 

Van Engelenburg en de producente had vooral spijt van het feit dat ze niet had besloten om de 

voorstelling stop te zetten. Technisch was er namelijk van alles mis. Microfoons die niet aan stonden, 

zenders die verwisseld waren. En toch was de voorstelling van start gegaan. Met alle gevolgen van 

dien. Want Robbie Aldjufri vroeg zich af, waar de lach bleef na de eerste grap, terwijl Maria Noë zich 

stond af te vragen, waarom die technicus toch zo stond te gebaren. Na deze verklaring kregen we de 

uitnodiging om de voorstelling nogmaals te gaan bekijken. “Ja, doei,” dacht ik. “Zender of geen 

zender. Als de kinderen in de zaal meer bezig zijn met het teruggooien van de pingpongballen dan dat 

ze gegrepen zijn door het verhaal, dan is de voorstelling gewoon niet boeiend genoeg.”  

 

Maar het tegendeel zag ik zondag 24 januari in De Purmaryn. Stellig bevooroordeeld nam ik plaats in 

de theaterzaal en besloot er vooral een gezellig middag van te maken. Buiten regende het toch. Maar 

binnen een paar minuten was ik in de ban van Brammetje Baas. En ik niet alleen…Geen pingpongbal 

http://www.theaterparadijs.info/mtp/index.php/familie-jeugd/3609-pingpongballen-zijn-niet-altijd-irritant


werd teruggegooid en menig opa zat met een glimlach op het puntje van zijn stoel. Goed getimede 

zinnen, goed te volgen hersenspinsels en grappig uitgevoerde trucjes volgende elkaar in hoog tempo 

op. Met de juiste geluids- en lichteffecten was de raketbusuitvinding een lust voor het oog en ik 

verveelde me geen moment.  

 

Ik vroeg me wel voortdurend af, waar dit nu aan lag. Welk magisch moment had ik bij de première 

gemist en was er dan nu blijkbaar wel? Was het balans? Was het de zekerheid van de spelers? 

Konden technische mankementen echt zulke gevolgen hebben? Blijkbaar. Want ‘Brammetje Baas’ 

toonde zich in Purmerend een zeer vermakelijke, humoristische voorstelling. Voor jong en oud. Met 

een Robbie Aldjufri die zestig minuten lang op de toppen van zijn energie blijft spelen en in Maria Noë 

een lieve, betrokken en toegewijde tegenspeelster vindt.  

 

Terugkomen op je recensie…Soms is het nodig. Zoals nu. 
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