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Um en Um stopt nog lang nietUm en Um stopt n
JUBILEUM Horster duo viert 33-jarig bestaan pas na de carnavalsperiode

Math Craenmehr en Wim
Hendrix begonnen hun
carrière 44 jaar geleden in
Melderslo. Dit jaar vieren
de artiesten het 33-jarig
bestaan van Um en Um.

door Tim Geurts

HH et begint altijd met een
oneliner. Al 33 jaar lang.
Onlangs nog met het
Alzheimerlied. „Het be-

gon met de zin: ‘En ineens lijkt el-
ke dag de kamer nieuw. Vanuit
daar ging het verder.” Aan het
woord is Wim Hendrix (61), de ene
helft van het Horster duo Um en
Um. Samen met Math Craenmehr
(57) viert hij dit jaar het 33-jarig be-
staan van Um en Um. Een periode
waarin Um en Um uitgroeide van
lokale act tot een in heel Limburg
aansprekende naam. Toch begon
het allemaal bij de Dreumel in
Horst. Craenmehr: „The Voice was
er niets bij. In de keuken van een
lid van de organisatiecommissie
moesten we voorspelen. Laten zien
dat we dreumelwaardig waren. Ik
vergeet nooit hoe die twee man-
nen tegenover ons met ingehouden
lach zaten te kijken.”
De rest is geschiedenis. Um en Um

groeide uit tot een duo dat meer
deed dan alle carnavalspodia af-
gaan. Ook de rest van het jaar
treedt het duo - bekend om de
hoge hoeden - met grote regelmaat
op. Hendrix: „We zijn meer cabare-
tesk dan carnavalesk. Onderschei-
den ons door dat rustmomentje op
een avond.” Al wordt dat steeds
moeilijker. Het duo heeft over
werk niet te klagen, - ze staan ook
deze carnavalsperiode weer weke-
lijks op het podium - maar merkt
wel dat er veel is veranderd. „De be-

hoefte is anders. Er is tegenwoordig
vooral vraag naar massaliteit.
Neem de boetezitting in Venlo.
Daar hebben we jaren gestaan,
maar toen was het evenement heel
anders van opzet. Op een gegeven
moment waren twee mannen en
een gitaar niet meer voldoende om
die hele massa te bereiken.”
En dus worden ze selectiever. Kie-
zen ze hun optredens uit. Andere
dingen veranderen nooit. Hendrix
die altijd aan de rechterkant van
het podium staat bijvoorbeeld of

de rolverdeling. Wim als de man
van de tekst, Math het podiumdier.
Hendrix: „Ik geniet van het schrij-
ven. Iets kernachtig en raak formu-
leren. Het optreden zelf is voor mij
vooral de bevestiging dat het gelukt
is.” Voor Craenmehr is dat anders.
De voorbereiding is voor hem een
noodzakelijk kwaad, „op het po-
dium staan, daar haal ik de grote
voldoening uit.”
Nog steeds. En dus maakt Um en
Um plannen voor de viering van
het jubileum. Niet tijdens de carna-

valsperiode, maar later dit jaar. En
ook aan stoppen denken de man-
nen nog lang niet. Al doen ze het
wel rustiger aan. Daar waar voor-
heen elk jaar een nieuw program-
ma werd geschreven, blijft het nu
bij een enkel nieuw liedje. „Maar
we blijven wel kritisch. We gaan
niet als een karikatuur van onszelf
eindigen”, weet Hendrix. „Ramses
Shaffy op het einde. Zo’n grote zan-
ger. Dat was gewoon zielig. Wij zul-
len dat moment voor zijn. Op tijd
zeggen dat het mooi is geweest.”

Wim Hendrix en Math Craenmehr (r) met hun handelsmerk, de hoge hoed.  foto Laurens Eggen


