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Roosbeef wil verder
Ze gelden als een ei-
genzinnige Nederpop-
groep. Roosbeef
treedt zaterdag op in
Parkstad Limburg
Theaters in Heerlen.
Zangeres Roos Reber-
gen laat een oorspron-
kelijk popgeluid ho-
ren. Roos wil meer
dan liedjes over de
boerderij schrijven.

door Peter Bruyn

W ij hebben altijd wel
veel aandacht gekre-
gen”, zegt Roos-
beef-zangeres Roos

Rebergen. „Ook toen we nog geen
cd hadden. Ik vond dat eigenlijk
heel normaal. Pas toen ons album
er was, afgelopen jaar, zag ik dat
dat bijzonder was. Dat over de
meeste andere artiesten pas geschre-
ven wordt als ze een cd uitbren-
gen.” Naïef is ze allerminst, Roos
Rebergen. Tegelijk lijkt ze zich ook
niet helemaal bewust van de im-
pact van haar verschijning, zeker
een jaar of vier geleden toen ze nog
zeventien, achttien was. Inmiddels
is haar cd Ze willen wel je Hond aai-
en maar niet met je praten zo’n vijf-
tien maanden oud en stond 27 we-
ken in de album top-100. Roosbeef
speelde zich in 2009 een slag in de
rondte in het clubcircuit en op de
festivals. En in plaats van rust volgt
er dit voorjaar een theatertournee.
„Ik denk dat die vroege aandacht er
ook wel mee te maken heeft dat we
altijd heel veel gespeeld hebben,
ook voordat die cd er was”, zegt
Roos. „Talentenjachten, bibliothe-
ken, kleine festivalletjes. Echt over-
al. Zo rolden we ook in dat dichters-
circuit en dat heeft eveneens gehol-
pen. Maar nu wil ik dat de mensen
Roosbeef echt als een ‘band’ gaan
zien en niet langer als ‘dat meisje
met die piano’.”
Maar Roos was natuurlijk nooit zo-
maar een ‘meisje met die piano’.
Met haar knalrode haar, speelse
taalgebruik, eigenwijze manier van
zingen en rake teksten groeide ze al

snel uit tot een soort Hollandse Pip-
pi Langkous. Vanaf 2005 sleepte ze
alle mogelijke prijzen weg, inclusief
de Grote Prijs van Nederland in de
categorie singer-songwriter.
En nadat december 2008 Ze willen
wel je Hond aaien maar niet met je
praten verschenen was, ontpopte
ze zich afgelopen jaar naast onder-
meer Lucky Fonz III, Kyteman,
voormalig Room Eleven zangeres
Janne Schraa en De Staat’s Torre
Florim als representante van een ge-
neratie twintigers die de Nederpop
bij een breed publiek nieuw leven

in bliezen. Van dit rijtje aanstor-
mende talenten is Roos niet alleen
de meest oorspronkelijke, maar laat
ook het meest authentieke Neder-
landse popgeluid horen. Haar mu-
ziek staat vrijwel los van de Ang-
lo-Amerikaanse poptraditie en
vindt eerder aansluiting bij André
Manuel, De Kift en Spinvis.
Tijdens de allereerste try-out van
de theatertournee in de schouw-
burg van Houten gaat het er mis-
schien nog wat schuchter aan toe,
maar weinig echt mis. Het is ook
geen ‘voorstelling’, maar een ‘con-

cert’. Zestien liedjes op een rij, te-
gen een sober decor. Negen num-
mers zijn bekend van het album.
De teksten van de liedjes op haar
debuutplaat schreef Roos tussen
haar achttiende en haar twintigste.
Teksten over meisjes in de wereld
van vandaag, die sms-en over hun
vriendjes, een beugel dragen en
niet weten wat ze mee moeten ge-
ven aan een buurjongen die als sol-
daat naar Afghanistan gaat. Teksten
over de boerderij waar ze opgroei-
de. Teksten met die onverbiddelijke
spontane en speelse charme die

ook de liedjes van bijvoorbeeld Ray-
mond van het Groenewoud heb-
ben. Maar inmiddels is Roos
tweeëntwintig. Voelt ze dat haar
liedjes veranderen? Je kunt niet eeu-
wig dat meisje blijven….
„Daar denk ik eigenlijk niet zoveel
over na”, reageert de zangeres. ,,Het
enige waar ik mij wel bewust van
ben als ik liedjes schrijf, is dat ik nu
veel meer de band als geheel als uit-
gangspunt neem. Maar ik heb niet
het gevoel dat ik nu opeens liedjes
van een ‘doorleefde vrouw’ schrijf,
of zo.” Ze begint te lachen. ,,Het is

echt niet zo dat ik plotseling ‘vol-
wassen’ ben. Ik haat het ook als
mensen zeggen: ‘Je hebt een vol-
wassen plaat gemaakt.’ ,Eigenlijk
denk ik dat ik niet zo heel veel te
zeggen heb. Over de wereld, bedoel
ik. Afgelopen jaar hebben we heel
veel opgetreden en is er heel veel
gebeurd. Maar mensen moeten
niet van mij verwachten dat ik al-
tijd liedjes over vroeger en over die
boerderij blijf maken. Ik wil ver-
der!’’
Zaterdag Parkstad Limburg Theaters,
20.30 uur.
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