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Met zeer veel genoegen reikt het bestuur van de VSCD, de Vereniging van 
Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, de Oeuvreprijs 2021 uit aan Martin van 
Waardenberg en Wilfried de Jong.  
 
De VSCD Oeuvreprijs wordt uitgereikt aan een persoon of instelling die een grote bijdrage aan de 
podiumkunsten in Nederland heeft geleverd. De prijswinnaar heeft gedurende zijn carrière of tijd 
dat de organisatie werkzaam is een ontwikkeling doorgemaakt die gezichtsbepalend is geworden 
voor de podiumkunsten. Ook na het beëindigen van de loopbaan of werkzaamheden moet de 
invloed ervan herkenbaar zijn.  
 
Midden jaren 80 togen Martin van Waardenberg en Wilfried de Jong naar een dorpje in het hoge 
noorden. Ze moesten uren rijden voor hun eerste officiële optreden als ‘Waardenberg en De Jong’. 
Het is met het huidige succes nauwelijks voor te stellen, maar de zaal bleef die avond leeg. Het 
theater had geen kaartjes verkocht. Nul. Het drieduizend gulden kostende decor kon de kofferbak 
weer in.  
 
Er is karakter voor nodig om met dergelijke tegenslagen om te gaan. En gelukkig hebben de heren  
karakter in overvloed. Ondanks die valse start groeiden ze uit tot één van de meest invloedrijke 
theaterduo’s van hun tijd. Een tijd die nog altijd voortduurt. En hoe. Veel comeback-voorstellingen 
leunen op nostalgie, een hang naar het verleden. Het programma dat Waardenberg en De Jong op 
dit moment in Rotterdam spelen, heeft een andere aantrekkingskracht. Mensen gaan erheen om te 
ervaren hoe innovatief de acts nog altijd zijn. Hoe universeel de humor.  
 
Toen ze elkaar leerden kennen, hadden beide heren al één of meerdere carrières achter de rug. 
Martin doorliep de Akademie voor Expressie door Woord en Gebaar en kwam in de cabaretgroep 
Van Santen, Van Santen en Van Santen terecht. Wilfried werd sociaal werker, was journalist en 
speelde in een bandje. Ze liepen elkaar tegen het lijf op een kamp voor moeilijk opvoedbare 
kinderen, waar het hun opdracht was om lol te maken. En eigenlijk zijn ze daar nooit meer mee 
gestopt. Wilfried zorgde als contrabassist aanvankelijk vooral voor de muzikale begeleiding, maar 
was vanaf het tweede programma De Gekkengalerij een volwaardig tegenspeler van Martin.  
 
Zo kon het belangrijkste thema uit hun oeuvre ontstaan: macht. De basis van het absurdistische, 
fysieke theater waar Waardenberg en De Jong bekend om staan, is de controle die de één over de 
ander heeft. Of denkt te hebben. Wie de skippybal kaatst, kan hem immers terugverwachten. Er is 
geen mooiere uitbeelding denkbaar van dat wankele evenwicht dan hun beroemde scène De Balk, 
waarin de macht letterlijk van links naar rechts en weer terug verschuift. We zien wederzijdse 
afhankelijkheid, kortstondig gemaskeerd door arrogantie.  
 
Macht is zowel aantrekkelijk als bétrekkelijk. Dat is een belangrijke pijler onder de sketch over twee 
automobilisten die elkaar de huid vol schelden omdat de ander in de weg staat. Door meermaals 
van rol te wisselen en steeds harder te schreeuwen, bespotten Waardenberg en De Jong het 
haantjesgedrag dat we allemaal weleens vertonen, maar dat uiteindelijk nergens toe leidt.  
Afhankelijk van gemoed en situatie zijn we dader of slachtoffer, beul of afgebeulde.  
 
Met hun werk hebben Waardenberg en De Jong het cabaret niet alleen opgeschud, maar blijvend 
veranderd. Het duo drijft elkaar tot grote hoogtes en extreme uitersten met acts die het stof uit 
menig zaal verjoeg. Hoewel ze bij veel mensen bekend staan om spektakel en grove humor, 
brachten ze gaandeweg steeds meer diepte in hun materiaal. Denk aan het slot van Bandkaai, het 
laatste programma dat de mannen in de jaren 90 speelden. Daarin bestrijden ze elkaar met 
complimenten om het vaarwel zo lang mogelijk uit te stellen. Al kun je ook die scène zien als een 
machtsspel, hij laat tegelijk zien hoe het duo zich heeft ontwikkeld. Het afscheid is absoluut 
grappig, maar heeft toch een groot emotioneel gewicht.  
 
 
 



Soms maken Waardenberg en De Jong het publiek onderdeel van de gekte. Net zo vaak echter zijn 
we alleen ademloos toeschouwer van hun onnavolgbare streken. Wilfried noemde zich in een 
interview ooit “de burgemeester van de chaos”. Die eretitel heeft hij niet alleen privé, maar samen 
met Martin ook op het toneel ruimschoots verdiend. Ze zijn nooit zuinig geweest met yoghurt, verf, 
speeksel of elkaar. Gêne speelt geen enkele rol in hun universum, dat Rotterdamse straathumor 
koppelt aan fantastische en niet zelden poëtische toneelbeelden.  
 
Dat huwelijk tussen wat wel hoge en lage cultuur wordt genoemd, geeft het werk van deze vrienden 
een bijzonder karakter. Hun voorstellingen hebben evenveel lagen als een flinke ui. Net als bij 
goede slapstick kun je er enorm om lachen, maar is de tragische ondertoon, voor wie dat wil, altijd 
binnen handbereik.  
 
Na Bandkaai leek hun samenwerking in het theater ten einde, al maakten ze in 2002 nog wel een 
tv-serie voor de VPRO. Ook los van elkaar hebben de mannen hun sporen nagelaten. Martin van 
Waardenberg speelde als acteur vele rollen en was als schrijver en regisseur betrokken bij diverse 
films, televisie- en theaterproducties. Zo regisseerde hij de jonge cabaretgroep Oeloek, die net als 
de Ashton Brothers duidelijk door Waardenberg en De Jong zijn geïnspireerd. Verder tekende hij 
voor het scenario van de succesvolle speelfilm De Marathon en was hij als adviseur verbonden aan 
de toneelversie.  
Wilfried de Jong maakte furore als interviewer in programma’s als 24 uur met… en sprak in 2017 
met Koning Willem-Alexander ter gelegenheid van diens 50e verjaardag. Daarnaast schreef De 
Jong talloze columns en verhalen, vaak in de hoedanigheid van ‘professioneel sportliefhebber’. In 
het theater maakte hij geslaagde soloprogramma’s en de muziektheatervoorstelling We Free Kings 
met Wim Opbrouck.  
 
Waardenberg en De Jong leken dus best zonder elkaar te kunnen, maar gelukkig kroop het bloed 
toch waar het niet gaan kon. De huidige reünie tart iedere natuurwet. Niet alleen omdat ze als 
zestigers nog steeds een slopende performance kunnen geven, maar ook omdat hun materiaal 
ongevoelig blijkt voor de tand des tijds. Wat toen spannend was, is dat in een radicaal veranderde 
samenleving nog steeds. Waar je toen om moest lachen, kietelt ook nu de traanklieren.  
 
Het is fantastisch dat een nieuwe generatie hun werk nu niet alleen via YouTube, maar ook live in 
het theater kan leren kennen. Om er voluit van te genieten en misschien wel om eigen 
theaterambities te voelen ontstaan. Wij zijn ervan overtuigd dat dit oeuvre nog decennialang 
nieuwe makers zal inspireren.  
 
Waardenberg en De Jong hebben, kortom, een unieke positie binnen de Nederlandse 
theaterwereld. Eentje die wij graag willen belonen. Martin, Wilfried, dank voor alles wat jullie 
hebben gemaakt en van harte gefeliciteerd met de VSCD Oeuvreprijs! 
 
 
Namens het VSCD-bestuur, 
 
 
Gea Zantinge 
Rotterdam, 22 oktober 2021 
 
 
 


