
VOF de Kunst vanaf januari in het theater: ‘Hits, kinderliedjes en 

sterke verhalen. Een feest van herkenning.’  

 
Interview met Nol Havens (5 december 2019)  

 
Wie is er niet groot mee geworden? ‘Suzanne, Suzanne, ik ben stapelgek op jououou’, maar 

ook ‘In de griezelbus, in de griezelbus en de allergrootste griezel is m’n zus!’. De tieners uit de 

jaren 80, werden de ouders uit de zero’s. De kinderen van toen, zijn de ouders van nu. VOF de 

Kunst gaat over generaties heen. Jong en oud, iedereen zingt mee!  

 

Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan)  

Jarenlang toerde de band met de zeer succesvolle kindervoorstellingen langs de Nederlandse 

theaters. Nol Havens, zanger van VOF de Kunst: ‘Het is zó heerlijk om op het toneel te staan. Elke 

keer weer, elke voorstelling, genoten we ervan.’ Daar begon het te kriebelen om ook met het 

volwassen repoirtoire de theaters in te gaan. Als je het hebt over ‘het bloed kruipt waar het niet gaan 

kan’… en daarmee werd de titel van de nieuwe theatervoorstelling gevonden.     

 

‘We waren het er snel over eens’, zegt Nol, ‘die theatervoorstelling ging er komen. Op dit moment zijn 

we samen met regisseur en acteur Frank Lammers de theatershow aan het samenstellen. Uiteraard 

komen onze grote hits langs, maar we zijn ook nieuwe nummers aan het schrijven. Je kunt je 

voorstellen wat voor avonturen we meegemaakt hebben in de afgelopen 38 jaar. Ook die delen we 

graag met ons publiek!’ 

 

Feest (van herkenning) 

Als je het hebt over een periode van 38 jaar, dan heb je het over generaties. Nol: ‘De jongeren die 

vroeger – en nu nog waarschijnlijk – Suzanne en Eén kopje koffe meezongen, kregen kinderen die 

vervolgens met onze kinderliedjes opgroeiden. Zeker weten dat zij óók onze andere hits kennen. 

Daarom wordt het een mix van ons repertoire, een feest van herkenning voor iedereen.’  

 

Plezier is een belangrijke factor voor de band. Nol: ‘We gaan de tent op z’n kop zetten. We zijn 

vrienden, één blik is genoeg. Als er iemand in het publiek een gek verzoeknummer roept, kijken we 

elkaar aan en beginnen we. Of niet. Dat is het mooie van volwassen worden; je neemt jezelf niet meer 

zo heel serieus en je staat opener en vrijer op het podium. Er zijn geen spelregels meer, we doen wat 

we willen. Met de muziek die ons verbindt. Als band en met ons publiek. We gaan knallen! 40 keer!’ 

besluit Nol. 

 

VOF de Kunst tourt met ‘Het bloed kruipt (waar het niet gaan kan)’ vanaf januari t/m april langs de 

Nederlandse theaters. Kaarten zijn te koop via www.ntk.nl of de website van het theater.  

 

 

http://www.ntk.nl/

