
IN DE MALING 

Een andere optie om er geld mee te verdienen, is optreden. Zo heeft Nick Jefferson een act à la 
Crazy Piano’s met wel tweeduizend nummers, waarin hij vele beroemdheden, overleden of levend, 
perfect na kan doen. Van André Hazes en Elton John tot Elvis. Al heel jong kwam hij achter zijn 
talent, waar hij in eerste instantie alleen mensen mee in de maling nam. ‘Als veertienjarig jongetje 
deed ik de huisarts na, dat was een Chinees, en belde zijn zuster dat ze moest komen. Of ik belde 
willekeurige mensen en deed dan alsof ik Rob de Nijs was. Iedereen geloofde het altijd, maar ik viel
door de mand als ik mijn lach niet meer in kon houden. Dan waren ze wat minder blij...’ Door zijn 
ouders, die allebei artiesten waren, stond Nick al vroeg op het podium en zong in eerste instantie 
onder zijn eigen naam. Zo’n vijfentwintig jaar geleden begon hij meer met zijn imitatietalent te 
doen en trad hij op als André Hazes. Ook was zijn stem te horen in meerdere voice-overs en radio- 
en televisieprogramma’s en runt hij een evenementenbureau en mediabedrijf. ‘Je mag een 
geïmiteerde niet bij naam noemen, maar wel de suggestie wekken dat hij het is. Zo deed ik voor een
interne bedrijfsfilm een keer Lee Towers na - en Herman van Veen en Gert-Jan Dröge toen hij nog 
leefde voor een commercial. Af en toe word ik voor radioprogramma’s gevraagd. Dan word ik 
opgebeld en gevraagd om bijvoorbeeld Samson van Samson en Gert na te doen, alsof ze hem echt 
aan de lijn hebben. Hoe dat precies met de rechten zit, weet ik niet, maar ik heb nooit iets gehoord. 
Eigenlijk weten mensen ook helemaal niet dat ik daar achter zit.’ Voor een ‘optreden’ tijdens een 
radiocommercial rekent hij tussen de 100 en 150 euro, de real deal doet het volgens hem voor 
tussen de 3000 en 4000 euro. ‘Een groot verschil,’ lacht Nick. ‘Maar zo’n grote markt is er niet 
voor. Tenzij je echt goede acts kunt doen en divers kunt zijn. Het leukst vind ik nog altijd hoe je 
mensen kunt verrassen en verbazen.’  
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