
Richard Groenendijk brengt 

hoogstaand amusement met 

scherp randje 

Met zijn hoge snelheid, sterke timing en rake stemmetjes laat 

Richard Groenendijk de zaal brullen van het lachen. Om daarna 

soepel te schakelen naar een ontroerend, prachtig gezongen 

luisterliedje. 

Joris Henquet4 december 2017, 2:00 

Beeld Dik Nicolai 

De comedystijl van Richard Groenendijk wordt getypeerd door de talloze 

bizarre formuleringen waarmee hij zijn verhalen volstopt. Ook in zijn elfde 

soloshow lijkt de cabaretier ze weer uit zijn mouw te schudden. Over een 

vrouw met een onappetijtelijk uiterlijk: 'Die is bij het spek bakken de pan 
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uitgevlogen.' Over een blikje Red Bull: 'Vloeibare pvc met 

aardbeiensmaak.' 

Om alles! 

Cabaret 

Door Richard Groenendijk. 

Regie: Wimie Wilhelm. 

2/12, Oude Luxor Theater Rotterdam. 

Tournee t/m 24/5. 

Met zijn snelheid, sterke timing en arsenaal aan stemtyperingen heeft 

Groenendijk het vermogen een zaal te laten brullen van het lachen. Dat 

doet hij dan ook veelvuldig in Om alles!, een ijzersterke voorstelling in een 

kleurrijk showdecor. Gek genoeg zijn verdwijnen en afscheid nemen de 

hoofd-thema's in deze vrolijkheid. De titel verwijst naar cabaretier Fien de 

la Mar, die na haar zelfmoordpoging in 1965 werd gevraagd waarom ze het 

had gedaan, en antwoordde: 'Om alles.' In de regie van Wimie Wilhelm 

zijn de lach en de traan fraai in balans: nadat Groenendijk hilariteit heeft 

gecreëerd schakelt hij soepel naar een ontroerend, prachtig gezongen 

luisterliedje. 

 

In zijn beeldend vertelde verhalen overheerst de antiheld Groenendijk, een 

zachtaardige, 45-jarige goedzak vol zelfspot die geen nee kan zeggen en 

daardoor in penibele situaties belandt. Zoals op tournee met zijn 20-jarige 

streetwise chauffeur Djamila, of tijdens een bezoek aan een erotisch getint 

feest in een Rotterdams penthouse. 

 

Soms haalt Groenendijk lekker vilein uit, zoals naar zijn medeveertigers 

die het uitgaansleven vol drank en drugs maar niet gedag kunnen zeggen, 

terwijl hun jonge kinderen daar zichtbaar onder lijden. Hier geeft 

Groenendijk zijn hoogstaande amusement een scherp randje. 
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