
 

Nu deze toer achter de rug is heeft Urbanus zijn Hollandse schoenen 

aangetrokken en komt hij vanavond de Nederlanders verblijden met een 

intussen perfect gefinetunede show in Tivoli. De show is een best of met 

hits als “Hittentit”, “Madammen Met Een Bontjas”, “Quand Les Zosiaux 

Chantent Dan Le Bois”, “Bakske Vol Met Stro”, “1-2-3 Rikke Tikke Tik”, 

“Poesje Stoei”, doorspekt met een paar nieuwe nummers. De liedjes worden 

aan mekaar geveterd met splinternieuwe sketches, oneliners, twoliners en 

visuele onnozelheden. Een feest van herkenning. Urbanus keert terug naar 

de theaters na 12 jaar afwezigheid. Vrees niet, hij lijkt nog steeds op 

zichzelf. 

 

Het was duidelijk dat Toon er zin in had, hij maakte een opgewekte indruk 

hoewel zijn tempo nog rustiger was dan voorheen. Ook zijn hele houding 

ten opzichte van de show was rustiger, het was “alsof hij het er gewoon 

maar even bij doet”. De typeringen waren verdwenen uit de show. Toon: “Ik 

heb dat altijd al hopeloos ouderwets gevonden. Je moet niemand meer 

willen zijn. Dan pas ben je jezelf.” Zijn conferences waren minder hilarisch 

maar weerspiegelden “de milde filosofie van een levenswijze, bescheiden 

man die de gekte van deze tijd bespreekt en bezingt onder het motto ‘Ik ben 

van toen’.” De praatjes waren vaak variaties op al eerdere. 

 

Wat ook erg knap is, is dat ze altijd dingen vertelt die voor iedereen 

herkenbaar zijn. Dat merk je ook meteen aan de reactie van de zaal 

(“precies! ojaaa! zó herkenbaar!”) Dit was vooral te merken toen ze een 

grap maakte over de beruchte Bartenbrug in het centrum van Den Bosch 

(‘’Is dat dingetje nou nog niet af?”). Dit was helemaal in het begin van de 

show en de toon is meteen goed gezet, ze krijgt zelfs al applaus (na amper 1 

minuut!). Verder is haar humor nooit spottend of kwetsend, het is eerder 

zelfspot (ook voor het publiek zelf!). Dat is iets wat niet veel cabaretiers 

kunnen. Meestal maken ze grappen ten koste van iemand anders, maar dat 

doet Brigitte dus totaal niet. 
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