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Wauw! Eveline stond in Carré met
Nick en Simon: ‘Zó jammer dat het
alweer voorbij is’
Carré is hét podium voor Nederlandse artiesten. Voor velen van hen is een avondje op de
planken in het Koninklijk Theater in Amsterdam de ultieme droom. De Goudse Eveline
Kamperman weet inmiddels hoe het is om in het theater aan de Amstel te staan. Daar
speelde ze tijdens het Knoopgala met het Volendamse duo Nick en Simon het nummer El
Condor Pasa (If I Could) van Simon & Garfunkel.
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Het enthousiasme spat er vanaf als Eveline Kamperman vertelt over haar optreden in Carré in
Amsterdam. Met haar dwarsfluit stond de Goudse zij aan zij met Nick en Simon. ,,Aardige
gasten’’, typeert Kamperman de Volendammers. ,,Rustige jongens. Ze zeiden dat ik echt moest
genieten en dat zeggen mijn ouders ook altijd tegen mij. Ik vind het zó jammer dat het alweer
voorbij is.’’
Kamperman is een bezige bij. Ze werkt twee dagen per week bij Lunchcafé Juuls, waar ze in
deze coronaperiode bij gebrek aan gasten kerstpakketten inpakt. Maar ook helpt ze een dag per
week mee in de ouderenzorg én werkt ze een dag per week bij cadeau- en boekenwinkel Jantje
zag eens pruimen hangen.
Daarnaast is ze aangesloten bij modellenbureau DMA (Diversity Model Agency), waar ze
regelmatig voor in actie komt. Een doorbraak als model is haar grote droom.

Van Maan kreeg ik een hoofdmassage en
Dieuwertje Blok was ook heel lief.
Eveline Kamperman
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Ontspannen
Dat ze mocht optreden tijdens het Knoopgala kwam voor Kamperman als een verrassing. Een
paar jaar terug had ze zich al eens aangemeld, maar toen was er geen behoefte aan een
dwarsfluit. Dit jaar wel. Tijdens haar werk bij Jantje werd de Goudse verblijd met een
videoboodschap van Paul de Leeuw, die het jaarlijkse door omroep NTR
en Handicap.nlgeorganiseerde optreden van artiesten met een verstandelijke beperking
presenteert.
De aanloop was spannend voor Kamperman. Tijdens een middag repeteren in het
muziekcentrum van de NTR raakte ze onder de indruk van het Metropole Orkest. ,,Maar toen ik
in Carré was, was ik helemaal niet meer gespannen’’, vertelt Kamperman.
,,Toen ik op het podium stond te spelen, was ik zo ontspannen dat mijn ogen bijna dichtvielen.
Iedereen was ook heel aardig, Nick en Simon, maar ook de andere artiesten. Van Maan kreeg ik
een hoofdmassage en Dieuwertje Blok was ook heel lief.’’
Tekst gaat verder na de foto.

De theaterzaal van Koninklijk Theater Carré. © ANP Kippa
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Videoschermen
Moeder Yvonne Kamperman, haar vader, broer en zus keken tijdens het optreden toe vanuit een
loge in Carré. De enorme zaal was gevuld met slechts dertig bezoekers, buddies en peerbuddies uit het buddyproject waar Handicap.nl met het optreden aandacht voor vraagt.
Via grote videoschermen konden ook de oma, zwager, schoonzus en tante van Kamperman zien
hoe ze in haar galajurk van ontwerpster Natascha Breda schitterde op het podium. ,,Het was
jammer dat er bijna niemand in de zaal zat, maar ik vond het ook wel lekker rustig’’, klinkt het
nuchter. ,,Nadat Nick en Simon allebei hadden gezongen, moest ik een solo doen. Dat ging ook
goed!’’

Het liefst zou ik nog een keer meedoen, want ik
vond het zó leuk.
Eveline Kamperman

Toeval
Zonder daar zelf invloed op te hebben, bracht Kampermans optreden toevallig enkele lijntjes
samen. Want nadat de familie jaren geleden in de Goudse Schouwburg een optreden bezocht
van ‘twee jongens met een gitaar’, werd de zus van Eveline groot fan van Nick en Simon.
Later wonnen ze nog eens een meet-and-greet bij Omroep West, waar de Volendammers te gast
waren in een door Dieuwertje Blok gepresenteerd radioprogramma. Een foto van die ontmoeting
hangt nog altijd op het prikbord van Eveline Kamperman. Moeder Yvonne: ,,En haar vader Han is
opgegroeid met de muziek van Simon & Garfunkel, dus ook daar hebben we wel iets mee.’’
Het Knoopgala wordt op 22 december uitgezonden op NPO1. Eveline Kamperman: ,,Ik ben heel
benieuwd hoe dat eruit ziet. Dat gaan we toch wel opnemen? Het liefst zou ik nog een keer
meedoen, want ik vond het zó leuk.’’
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