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1eRang.nl, Wiesje van Ratingen: 
 
Wanneer Schoneveld opkomt, is zijn outfit niet te missen. Hij draagt een felrood jasje op een 
felrode korte broek. Hiermee benadrukt hij de titel van zijn cabaretvoorstelling. Hij bestaat voor 
de helft uit een meneer en voor de andere helft uit een jongetje. 
 
Volgens Pepijn kennen weinig mensen hem en dus heeft hij een verhaaltje opgeschreven over 
zichzelf. Dit moet worden voorgelezen door een mooie vrouw uit het publiek. Wanneer de 
uitgekozen vrouw dit verhaaltje voorleest, maakt het publiek langzaam kennis met Schoneveld’s 
humor. Zijn zelfspot en grappen maken het publiek aan het lachen. 
 
Schoneveld heeft een lijfspreuk om zijn teleurstellingen in het leven te verwerken. Zo spreekt hij 
zichzelf altijd toe met de woorden: ‘’thats how we roll baby, yeah!’'. Hij laat het publiek deze 
spreuk verschillende keren opzeggen, want iedereen heeft teleurstellingen in het leven te 
verwerken. 
 
Wanneer hij zijn grootste teleurstelling deelt met het publiek, ligt de zaal helemaal plat. Hij gaat 
snikkend op de grond liggen, maakt dramatische lichaamsbewegingen en laat zijn mimiek sterk 
spreken. Vervolgens roept hij heel zielig: "Ik wil niet in het kleinste theater van Amsterdam in 
première gaan." 
 
In de sfeervolle zaal zoekt hij contact met het publiek, waarbij hij niet alleen de betreffende 
personen op een geestige manier in verlegenheid brengt, maar ook zichzelf. Zo vraagt hij of de 
man op de eerste rij hem op zijn ‘’kontje’’ wil slaan. Het is namelijk de enige manier voor 
Schoneveld om zijn teleurstelling te verwerken. 
 
Pepijn schetst herkenbare situaties en staat dichtbij het publiek, waardoor je geen moment je 
aandacht verliest. Zijn grappen zijn af en toe grof, maar zeer lachwekkend. Hij weet hoever hij kan 
gaan en hij weet zich zo te presenteren, dat het publiek hem in zijn armen sluit. 
 
In zijn show springt hij nog verschillende keren achter de piano en speelt hij met licht en geluid. 
Een goede show van Schoneveld. Hij wordt dan ook beloond met een daverend applaus. 
    


