
 
Hoi Ik ben Sanne. 
Ik ga mijn spreekbeurt houden over Herman Berkien. 
Herman is heel erg bekend in de Stad Utrecht. 
Heel veel mensen kennen zijn liedjes. 
Die worden nog heel vaak gezongen in het FC Utrecht Stadion. 
Herman was getrouwd met mijn Oma Inge. 
Hij was de stiefvader van mijn papa. 
Ik vond het leuk om meer over hem te weten te komen. 
Omdat ik hem  niet heb gekend. 
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Het beroep van Herman. 
 
Herman Berkien Is een Utrechtse Cabaretier en zanger. 
Die zijn carrière begon in de zeventiger jaren. 
Cabaretier vermaakt mensen met grappige verhalen, zang en poëzie. 
Om Cabaret te zien ga je naar het Theater.  
Soms kan je in een nachtclub naar een voorstelling.  
Tegenwoordig komt het ook veel op tv en som ook op de radio. 
 
Herman scoort  zelfs een paar hits met zijn nummers: Waar Is Toch Mijn Caravan en 
Retteketet, Zei Tante Jet,  ook Als ik boven op de Dom sta en Utereg me stadje. 
 
 
Levensloop van Herman. 
 

Op 15 juni 1942 word Herman geboren in Utrecht.   
Hij studeerde grafisch ontwerp aan de kunstacademie te Utrecht.  
Na zijn dienst in het leger volgt hij een studie tolk-vertaler 
 
In 1970 richten hij zijn eigen cabaret groep op.   
En 2 jaar later nam hij zijn eerste plaat op.  
Die heet: Kenne we nog Laache? 
 
In 1975 komt zijn album uit: Alles wat menselijk is . 



Zijn album verkoopt heel goed en staat zelfs in de top 10 van de Utrechtse 
platenwinkels. 
 
In 1978 begint zijn 8 jarige samen werkring met Tineke Schouten.  
In die tijd worden 2 albums opgenomen die heten: Lachen en Laten Lachen en Er 
kan nog gelachen worden. 
Beide platen zijn opgenomen in het Mirliton Theater in Utrecht. 
Het zijn cabaret platen met liedjes er in. 
Zijn eigen singel: Retteketet zei tante Jet word vaak op de radio gedraaid. 
 
In 1983 komt de singel uit: Waar is toch mijn caravan.  
 
Vanaf 1990 word Herman een bekende Nederlander. 
Hij komt in tv serie voor die heet Familie Ouderijn. 
En hij word presentator bij het veronica programma nieuwslij.  
Dat is een grappige versie van het tv programma Nieuwslijn.  
Verder verschijnt hij in nog wat andere programma’s. 
 
In 1997 Komt de cd Humor Houd Gezond uit.  
Hiermee viert Herman dat hij 35 jaar in het vak zit.  
In deze tijd treed Herman vaak op tijdens bedrijfsfeesten. 
 
In 2000 Komt zijn versie van: Utereg me stadje in de Mega top 100. 
 
In Mei 2001 Heeft Herman speciaal voor de voetbal club FC Utrecht een singel 
geschreven.  
Utereg me Kluppie.  
Dit is omdat ze Europees voetbal mogen spelen. 
Een maandje later komt zijn cd uit met de naam: In de bouw.  
 
In 2002 viert Herman dat hij alweer 40 jaar in het vak zit.  
Eind april van dat jaar word Herman onderscheiden als lid in de Orde van Nassau. 
 
 
In 2003 zit Herman in de vakjury van het programma man bijt hond.  
In dat programma was er een songfestival georganiseerd. 
Zijn Album: Uit t’hart van het Land staat vol met voetbal liedjes. 
 
In 2004 schrijft Herman de tekst en de muziek voor een lied wat speciaal voor zinloos 
geweld is. 
In juni van dit jaar word er kanker bij Herman gevonden.  
Herman krijgt in het ziekenhuis chemokuren en bestralingen. 
Op 19 November Krijgt Herman de stadsspeld van de gemeente Utrecht. 
 
Begin juni 2005 word Herman opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking 
en een bacterie in zijn bloed.  
Als hij op 19 juni een hersen infarct krijgt gaat het snel achter uit.  
Herman overlijd op 22 juni 2005 op 63 jarige leeftijd.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Familie van Herman. 
 

Herman is geboren in Utrecht. Hij is opgegroeid in de wijk Dichterswijk. Familie 

Berkien was een hechte grote familie. Ze waren in totaal met z’n tienen thuis. Zijn 

vader heette Jo en zijn moeder Mien.  

kleine jongen had hij fel wit haar. Herman was als kind best een rustige jongen. Hij 

vond het wel leuk om belletje te lellen. Zijn jeugd vrienden heten Adje en Harry. Met 

Harry heeft hij een tijdje poppenkast voorstellingen gegeven. Op zondag middag in 

zijn woonkamer. Toen hij ouder werd vond hij het leuk om verkleed optredens te 

geven in huis. Vaak iets met muziek of grapjes. 

Herman zat vroeger op voetbal en dat kon hij aardig goed. Herman is als kind bijna 

verdronken in het zwembad. Sindsdien vond hij het niet fijn om in de buurt van water 

te zijn. Zelfs als hij in de auto zit schuift hij een stukje op als ze lang water reden. 

Op zijn 18de moest hij t leger in. Na het leger had hij verschillende banen. In de 

avond uren ging hij naar school de kunstacademie, maar dat heeft hij maar 2 jaar 

volgehouden. Wel startte hij een cabaret clubje. Herman was vaak het grappige type. 

In 1990 Kwam Herman Inge tegen. Hij is al vrij snel bij haar gaan wonen. Toen 

Herman 50 jaar was zijn ze getrouwd op 11 nov. Herman had zelf geen kinderen. 

Inge heeft 4 kinderen uit een vorig huwelijk. Hij noemde zichzelf deeltijdstiefvader. 

 

Filmpje. 

Hier een kort filmpje van mijn oma met Herman. 

   

Belangrijke gebeurtenissen van Herman. 
 

April 2002 word Herman onderscheiden als Lid in de orde van Nassau.  
Die krijg je als je iets bijzonder hebt betekend voor de samenleving van Nederland. 
 
Op 19 November Krijgt Herman de stadsspeld van de gemeente Utrecht. 
Deze krijgt hij omdat hij al meer als 40 jaar succes vol is. 
En omdat voetbalclub fc Utrecht zo goed steunt en daar voor verschillende liedjes 
heeft gemaakt. 
 



Na zijn overlijden nemen een aantal Utrechtse Atriesten een herdenkings cd voor 
Herman. De titel heet Herman Bedankt. Hier werkte Martin van Doorn aan mee. 
 
Een maand na zijn ovenlijden word er een stichting opgericht. De stichting heet 
Vrienden van Herman. Hun doel is geld inzamelen voor een standbeeld van Herman 
in Utrecht. 
 
In November 2005 word komt er een biografie van Herman uit. In dit boek verteld 
Herman over zich zelf en ook anderen vertellen iets over hem. 
 
In november 2008 werd zijn standbeeld onthuld op het ledig erf. 
 
Afsluiting. 

Ik vond het leuk om door deze spreekbeurt wat meer over mijn opa te weten te 

komen. 

Ik zelf vind zijn liedjes niet zo leuk. 

Maar ik vind het wel leuk dat heel veel Utrechtse mensen weten wie hij is.  

En dat zijn liedjes nog vaak gedraaid worden in het FC Utrecht stadion tijdens 

voetbal vind ik wel leuk. 

Ik heb mijn informtie gevonden op het internet en uit het boek over zijn leven. 

Het filmpje heb ik van mijn oma gekregen. 

 

Vragen. 

Wat was het beroep van Herman? 

Wat zijn zijn bekende liedjes? 

Voor welke voetbal club maakte Herman liedjes? 

 

 Tips en Tops. 

 

 Cd’s 

Mijn oma heeft mij wat cd’s meegeven die ik aan de klas mocht uitdelen. 

 

 

 


