’40 jaar muziek’
“Alles wat met muziek te maken had
interesseerde me, al heel jong. Ik was weg
van The Shadows. Ik woonde in de Lingewijk waar vrienden van mij, Siem van der
Pol en Frans Smithjes een bandje
oprichtten. Zo kwam ik in 1961 met The
Playing Comets in aanraking, die later hun
begin was het repertoire instrumentaal,
Shadowsachtig. Siem van der Pol schreef
veel nummers. Ze speelden het meest in
het Lingewijkgebouw. Ik ging eens een
keer met de groep mee en toen vroegen ze
me of ik het leuk zou vinden om ieder
optreden met hen mee te gaan. Ze traden
op in dorpshuizen en verenigingsgebouwen in de hele regio. Ik werd toen
Lange Frans genoemd of FA.” Frans van
Vught (1945) was een bekende
verschijning in Gorinchem. Voor veel bands
was hij de roadie, chauffeur of manager.
“Teus Aanen was bevriend met mijn broer
en die ging ook een bandje beginnen. The
Guards gingen in 1968 uit elkaar en
zodoende kwam ik bij dat bandje. Met The
Guards zaten we in de Bloempotsteeg.
Teus en zijn bandje repeteerden in de
Kapelsteeg. De band heette aanvankelijk

bureau van Jan Vis en zodoende kwam
Affection D. daarmee in contact. Jan Vis
vond de groepsnaam maar niks, en toen
kwamen we zelf met de naam Six Pounds
en dat vond hij wel goed. Jan Vis had
destijds bijna alle bekende Nederlandse
groepen onder contract en Six Pounds
speelde door het hele land in de voorprogramma’s van die bands. Behalve
bassist Kees de Jongh bestond Six Pounds
uit Ries den Hartogh (sologitaar), Teus
Aanen (slaggitaar) en Cees van den Berg
(drums).
Kees de Jongh kreeg een aanbieding van
Don Devil and the Drifters, die inmiddels al
Sweet Nothing heetten. Kees nam het
aanbod aan en onze band viel uit elkaar.
Teus Aanen wilde een andere band
formeren. In een of ander pakhuisje was
Hans van den Dool bezig, een goeie
gitarist, samen met drummer Gino Mion.
Het was weliswaar hardrock maar ik vond
het niet slecht. De Mac Evil Band is
ontstaan uit de groep Park Mac Evil.
Zangeres Rita Verhoeven is ontdekt door
de toenmalige vrouw van Teus Aanen,
Emmy Maas. Zij zag Rita optreden in
Beltzicht in Leerdam en vroeg haar bij de

naam in Affection D. In die tijd gingen we
ook veel kijken naar Don Devil waar Bas de
Jongh speelde. Zijn broer Kees was immers
bassist bij Affection D. Don Devil zat bij het

van start. Teus Aanen nam de bas ter hand.
Bij de Mac Evil Band was ik alleen
chauffeur/roadie. Emmy werd manager.
We waren best succesvol. Er zijn zelfs

naam veranderden in The Guards. In het

Frans van Vught, 2009.
Foto Piet Augustijn.

Delicious Sound. Daarna veranderde de

band te komen. Zo ging de Mac Evil Band

opnamen gemaakt bij Phonogram. De
platenmaatschappij koos echter voor
Kayak. We hebben nooit meer wat
vernomen van Phonogram. Zelfs de
opnamen hebben we niet. We hadden een
keer een optreden in het Lido in
Amsterdam, waarbij ook Jip Golsteijn
aanwezig was. In de Telegraaf verscheen in
de rubriek Popscore een interview met
Emmy. Daarna toonde artiestenbureau
Volendam belangstelling. Wij daarheen en
wachtend in de gang vertelde ik dat ik
Hans Bouwens, de zanger van The George
Baker Selection, een waardeloze zanger
vond. Toen kreeg ik een trap van Emmy en
moest mee naar buiten. Ik bleek naast
Bouwens te zitten. Bij een volgende
afspraak ging een vervangende chauffeur
mee. Ik was kwaad en wilde een paar
weken niks meer met de band te maken
hebben, maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan.”
“Als roadie bestuurde je de bus. Het hele
gezelschap lag achterin te pitten. Soms
was je pas om vijf uur ’s nachts thuis. Gauw
douchen, eten en weer naar mijn werk. Ik
was al die tijd ook fulltime stratenmaker.
Voor een tournee naar Duitsland moest ik
vier snipperdagen opnemen.”
“Door ziekte van haar man stopte Rita als
zangeres. Hans van den Dool, Gino Mion
en Teus Aanen gingen als driemans-

formatie verder. Na een jaar hield ik het bij

deze band voor gezien.

In elk onbewoonbaar verklaard pandje

oefende wel een bandje. Ik zorgde dat die
bandjes, weliswaar gratis, in De Haarhorst
of in het Lingewijkgebouw konden spelen.
Na een korte tijd bij Cirkel kwam ik via
Bert van Meeuwen bij Enoch Arden. Ik was
chauffeur en naast Dick Kooijmans
manager. Soms gingen wel honderd fans
mee naar een optreden.
Van 1976 tot 1978 was ik betrokken bij
bluegrassband Farthing. Toen ben ik naar
The Blackbirds gegaan. In 1981 ging ik een
jaar naar Company, een soulpopband rond
de familie Pellencau. Daarna weer terug
naar The Blackbirds. Van 1961 tot 1975 heb
ik dus in de popmuziek gezeten. Daarna
tot 1993 in de amusementsmuziek. Daarna
heb ik niets meer in de muziek gedaan.
Tussen 2001 en 2003 ging ik nog wel eens
kijken bij de band van Teus Aanen, maar ik
had geen connecties meer met die
jongens. Ik volg ook nu nog de popmuziek
en vind bijvoorbeeld Anouk erg goed en
verder alles van de zestiger en zeventiger
jaren.

Behalve dat ik van alles regelde voor allerlei
Gorcumse bands was ik ook betrokken bij
Den Gulden Stuiver. Later bij Moksha, de
VMM en de Haarhorst.”
JW
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Collected Voice, 1968.
Vlnr. Hennie van Mourik,
Jack de Bruin,
Erik van Dormolen
en Charl Augustijn.

Een heel jonge groep was Collected
Voice en dan jong in de betekenis van
gemiddelde leeftijd van de bandleden:
11 jaar. In 1968 opgericht en
samengesteld uit Hennie van Mourik
(1957, bas), Jack de Bruin (1957, gitaar),
Charl Augustijn (1956, drums) en Erik
van Dormolen (1957, zang). In
september 1970 wordt de naam
veranderd in Pollard Willow en in de
loop van 1971 wordt de bezetting
aangepast zodat de eerste publiekelijke
optredens begin 1972 plaatsvinden met
Bert Straver (solo- en basgitaar), Nino

Jansen (basgitaar), eerst Arie Eckhardt
en later Ton Melkert (zang, percussie),
Charl Augustijn (drums) en Piet Donk
(solo- en slaggitaar) met een blues- en
hardrock repertoire (Deep Purple, Black
Sabbath). De groep verandert met
wisselende bezettingen in Highway (exPollard Willow, 1973), Salisbury (exHighway), culminerend in Popgroep
Gorkum (november 1974) met Nino
Jansen, Ton Melkert, Piet Donk en Charl
Augustijn en uiteindelijk een muzikale
top bereikend met Cirkel (1975/76).
Gorcum werkte aan een hardrock-

Pollard Willow, 1972.
Vlnr. Bert Straver, Arie
Eckhardt, Charl Augustijn
en Nino Jansen.

repertoire (… Gorcum speelt zijn hardrock hard, erg hard zelfs…) met
nummers

van groepen als Status Quo,

Deep Purple en Bloodrock. De
omvangrijke installatie (dubbele bas- en
gitaartorens, 1000 Watt zanginstallatie,
Gibsongitaren, Pearl drumstel) maakte
de toevoeging van twee roadies en een
geluidsman noodzakelijk.
Een andere jonge groep was Born Free,

opgericht in 1969, met Bram Schaaij
(1952, drums), Ton Dokman (bas), Joop
Woelke (gitaar) en Hans den Hartog

(1951, gitaar). In 1972 wordt dit Purple
Eye waarin Hans den Hartog wordt
bijgestaan door Dolf Langerhuizen
(drums) en Aart Lagewaard (basgitaar),
in 1973 ontstaat Yarga met Hans den
Hartog (gitaar), Goof van Ameide
(gitaar), Bram Schaaij (drums, zang),
Aart Lagewaard (bas) en Dolf
Langerhuizen (drums), gevolgd door
Ypsilon in 1974 met Bram Schaaij, Aart
Lagewaard, Sten Usmany (gitaar),
Daniel Saya (gitaar) en Hans den
Hartog. En dan zijn we weer bij Cirkel.
Een

naam

die staat, maar

ook een
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Popgroep Gorkum, 1973.
Nino Jansen (lv),

Ton Melkert (la),
Piet Donk (ra)
en Charl Augustijn

(rv).

Cirkel, begin 1976.
Vlnr. Charl Augustijn,
Hans den Hartog,
Bram

Schaaij, Gerrie den

Hartog, Willem Boet
en Nino Jansen.

René Voswinkel (#),
bestuurslid van de Stichting
Opleving Popmuziek,
overhandigt het eerste
exemplaar van de elpee The
First Goodbye van Cirkel
aan de wethouder voor

cultuur c.s. van de
gemeente Gorinchem,
mevrouw Kalis-Eijzinga, op
29 april 1983 in de Shinkin
Shop in Gorinchem.

groep waar de wisselingen nauwelijks
zijn bij te houden. In 1975 is de
bezetting: Bram Schaaij, Aart
Lagewaard, Margreet Boet (toetsen),
Willem van ’t Hof (gitaar) en Hans den
Hartog, een klein jaar later is dat Nino
Jansen, Hans den Hartog (sologitaar),
Bram Schaaij (drums), (vanaf oktober)
Gerrie den Hartog (1956, gitaar),
Willem Boet (orgel) en Charl Augustijn
(drums) die terugkeert van een
tussenstop in de Mac Evil Band. Jaap
Brünner gaat het geluid doen en René
Voswinkel wordt manager, terwijl de
crew gevormd wordt door Koos Bakker

en Nijs Vos. Schaaij neemt de zang en
percussie voor zijn rekening. De groep

neemt in deze bezetting in 1977 de
elpee Symfosium op, samen met Alpha,
Gilgamesj en Kassa. Nino Jansen
vertrekt in 1978 en wordt vervangen

door Arie Bonefaas (ex-Kassa,
basgitaar), die een klein jaar later
alweer vertrekt, evenals Willem Boet en
Bram Schaaij.
Cirkel speelt tot 1981 met Hans den
Hartog (gitaar, toetsen, zang), Charl
Augustijn (drums), Aart Lagewaard
(zang, toetsen), Rien Vaarwater (gitaar)
en Hennie van Mourik (basgitaar, zang).
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hebbers die Gorcum een culturele kick
wilden geven. Vooruitlopend op de
officiële start werd in De Nieuwe
Doelen een concert georganiseerd met
CCC Inc. (9-11-73) en in 1974 in De
Kolfbaan concerten met Alquin (26-1),
Super Sister (23-2) en The Chris Hinze
Combination (16-3). Daarna waren
afwisselend De Nieuwe Doelen, De
Kolfbaan en de Krab (het voormalige
onderkomen van Moksha in de
Krabsteeg) het toneel van
popconcerten, kleinkunst en film.
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De stichting was een initiatief van Otto

Cirkel in de laatste
bezetting, 1983. Vlnr. Ad
Struyck (drums), Ron
Beenen (gitaar), Hennie
van Mourik (basgitaar) en
Hans den Hartog
(keyboards en gitaar).

In dat laatste jaar is de elpee The First
Goodbye (1982) opgenomen, zonder
drummer Charl Augustijn wiens plek
werd ingenomen door Ad Struyck.
Reinier Bruins, Chris van Hoogdalem en
Ron Beenen komen erbij, de bezetting
blijft wat rommelen en eind 1986 valt
het doek definitief. De naam Cirkel blijft
echter bestaan, want Hans den Hartog
werkt als geluidstechnicus en
verhuurder van geluid nog steeds onder
die naam.
OF-PRODUKTIES

De Stichting OF-produkties werd op 1
april 1974 opgericht door cultuurlief-

Haitsma (1938, voorzitter) en Frank van
der Meijden (1946) — de eerste letters
van beide voornamen vormen de naam
van de stichting — die met Wijnand
Romijn (secretaris) en Pierre van
Kroonenburg de oprichters zijn. Het
doel van de nieuwe organisatie was de
leemte op het gebied van activiteiten
voor jongeren op te vullen met
aansprekende en kwalitatief
verantwoorde programma’s.

Daartoe

werden drie secties (popmuziek,
kleinkunst, film) in het leven geroepen,
ieder met een eigen bestuur en
verantwoordelijk voor minimaal een
maandelijkse activiteit. De verschillende
secties werden naast genoemde
personen bemenst door Jaap van der
Kind (popsectie), Dick Kooymans

De Slumberland Band
was op uitnodiging van
OF-produkties op
22 maart 1975 in De Krab

en was tevens een van de
acts op het Tweede Strandfeest op 28 juni 1975.

(popsectie en penningmeester), Chris
Keuken (popsectie), René van Hijfte
(popsectie), Piet Augustijn, (kleinkunst),
Wil Vroegh (kleinkunst), Hans Werther
(kleinkunst) en Herman Rozendaal
(film).
Tot de belangrijkste activiteiten van de
popsectie in 1974 behoorden de
organisatie van een concert in het kader
van de afscheidstoernee van CCC Inc. in
De Nieuwe Doelen (1-5-74), een concert
met Sail in De Krab (1-6-74), het strandfeest aan de Merwede ter verwelkoming
van de zomer op 22 juni met Finch,
Oktopus, Farthingo, Ailen Mochree,
Jaap van Beusekom, Sail, Jarga en de

Mac Evil Band en verder concerten met
Finch (Kolfbaan, 21-9), Electric Tear
(Kolfbaan, 19-10), Hoochie Coochie
Band (De Krab, 16-11) en een
welkomstfeest voor het nieuwe jaar met
Enoch Arden (De Krab, 31-12). In 1975
werden Ailen Mochree (De Krab, 18-1),
Kayak (Nieuwe Doelen, 5-3), Slumberland Band (De Krab, 22-3) en American
Gypsy (Nieuwe Doelen, 2-4) gebracht.
Op zaterdag 28 juni volgde het tweede
strandfeest met de Slumberland Band,
Farthing(o), Armand, Woods Band,
Finch en Ailen Mochree.
De sectie kleinkunst bracht onder meer
Peter Blanker met Consort (25-5-74),
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De Stichting Pop Promotie Gorkum

werd in 1975 opgericht met als doel het
verbeteren van het popklimaat in
Gorinchem door het organiseren van
popconcerten,

het geven van

verantwoorde informatie over
popmuziek en het stimuleren van de
Gorcumse popgroepen. Wat dit laatste
betreft zou de stichting nauw gaan
samenwerken met de VMM.

OF-produkties, entree-

bewijs Dimitri van Toren
en Jules de Corte in De
Krab, 23 november 1974.

Steve Ashley (7-9-74), Willem en Patrick
(5-10-74), Peggy en Donald (2-11-74),
Dimitri van Toren en Jules de Corte (2311-74), ’t Kliekske (1-2-75) en Miel Cools
(5-4-75) in gebouw De Krab.
De sectie film organiseerde in De
Kolfbaan een filmdag met de ’betere’
films (8-6-74) en in De Krab filmvoorstellingen met Themroc (14-9-74), de
psychologische thriller Glissements
progressifs du plaisir (12-10-74), Daddy
(9-11-74), nouvelle vague films (13 en
14-12-74), popfilms (27-12-74) en de
Fellini-film Julietta van de Geesten (25-175).

Pop Promotie Gorkum of PPG was vanaf
het begin een begrip in Gorinchem en
wijde omgeving. De vier oprichters —
Aart Roza, Peter Smit, Dick Kooijmans
en Barend van Buuren — hadden naast
een brede belangstelling voor muziek
ook organisatorisch al de nodige
ervaring opgedaan in Moksha en bij OFprodukties. De bedoeling was om
jaarlijks een (inter)nationaal popfestival
in Gorinchem te organiseren, maandelijkse popavonden te organiseren, over
muziek te schrijven in plaatselijke
bladen en een multifunctioneel
centrum te stichten. Vanzelfsprekend
was dit te hoog gegrepen en lukte door
allerlei omstandigheden slechts een
gedeelte hiervan. Die maandelijkse
avonden kwamen er — in De Kolfbaan
en soms in De Nieuwe Doelen — en dat
werd tot eind jaren tachtig

Het Goede Doel (Henk
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Westbroek en Stephan
Wienjus) op 8 januari

in De Kolfbaan (PPG).

volgehouden. Van de festivals kwam
slechts een handvol van de grond. Men
was afhankelijk van subsidies en
sponsoring en als die werden
teruggedraaid had Pop Promotie een
probleem. Bij de maandelijkse avonden
werd geprobeerd in te spelen op de
ontwikkelingen in de (pop)muziek,
maar ook rekening te houden met de
smaak van de bezoekers, zonder daarbij
over de rand te gaan. Aan de ene kant
werd zodoende een optreden van
Drukwerk genegeerd door de
progressievere popliefhebbers, terwijl
een band als Nasmak walging opriep bij
de wat meer mainstream liefhebber.

Pop Promotie bleek zijn tijd vaak ook
vooruit te zijn. Zo werden bands als De
Dijk, Doe Maar, Het Goede Doel, Het
Klein Orkest, Herman Brood & His Wild
Romance, Vitesse, Fatal Flowers, Claw
Boys Claw en Frank Boeyen Groep voor
het eerst geboekt toen ze landelijk nog
nauwelijks bekend waren. Omdat dit
gezien de andere activiteiten in De
Kolfbaan vroeg moest gebeuren — soms
meer dan een halfjaar tevoren — kon dat
goed of fout uitpakken. Mocht een act
in dat halfjaar namelijk doorbreken —
bijvoorbeeld door een grote hit — dan
werd de zaak grif uitverkocht. Was dat
niet het geval had men een probleem.

1983
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Bestuur en medewerkers
van Pop Promotie Gorkum
bij het 10-jarig bestaan.
Vlnr. Chris Keuken,
Barend van Buuren, Dick
Kooijmans, Aart Roza,
Peter Smit, Bert de Bruin,
Pierre van Heumen,

René van Hijfte en
Koert van Zee.

Niet kwalitatief, maar qua bezoekersaantal. Omdat er ook nog eens gewerkt
moest worden

met een garantie-

subsidie, werd het steeds moeilijker de
zaak draaiende te houden. Want een
eigen centrum bleef ondanks een
jarenlange strijd een utopie; een
enorme gemiste kans in de Gorcumse

binnenstad.
Ook wat de festivals betreft was het
moeizaam. Summerrockfestivals waren
er in 1976, 1979 en 1980, waarbij de

eerste twee slaagden en de derde
verregende. Een festival in samenwerking met de filmstichting Synter in
het kader van Gorcum 600 in 1982 werd
op het laatste moment afgeblazen door
geldgebrek van de organisatie, die
bijvoorbeend de voorkeur gaf aan een
steekspel boven een progressief
popfestival. In 1985 werd het tienjarig
bestaan gevierd met de uitgave van een
boek en concerten in De Kolfbaan.
Soepeler liep het met de muziek-

bijdragen aan plaatselijke kranten,
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waarin met name Peter Smit en Aart

Roza vanaf 1975 steentje bijdroegen. De
laatste had bovendien nog een pagina
in De Cultuurkrant, vanaf de oprichting
in 2006 tot het eind in 2009. Hierin
werd ruim aandacht besteed aan bands
uit stad en omgeving, ook in de
programmering. Als het maar enigszins
mogelijk was werden bands ’van hier’
geprogrammeerd bij landelijke of
internationaal bekende acts, wat de
stichting veel goodwill bezorgde bij de
bezoekers en die de bands vanwege de
fanatieke publiciteit ook de nodige
aandacht bracht. In 1989 viel het doek
voor Pop Promotie toen de enige

constante factor in het bestuur,

voorzitter Aart Roza, ook geen

mogelijkheid meer zag om de zaak
voort te zetten. Hij dook later wel op bij
het Muziekproject in De Haarhorst, het
Hippiefestival, The Free Acoustic Music
Party en vanaf 1996 bij het Leerdamse
Blues ’89, waar hij nog steeds een
bestuursfunctie vervult bij de
“organisatie van het jaarlijkse festival.

Een greep uit de bands die op de podia in
De Kolfbaan en De Nieuwe Doelen
stonden: Bintangs (18-10-75 en 22-9-79),
Slumberland Band (22-11-75, }, Finch +
Ailen Mochree (15-5-76), Hobo String
Band + Charisma (5-6-76), Massada (11-976), Vitesse + Jaap van Beusekom (11-1276), Dragonfly + Alpha (22-1-77), Finch
(19-2-77), Gruppo Sportivo (12-3-77 en 3-

12-77), Livin* Blues (4-6-77), Herman

Brood + Wild Romance (17-9-77 en 11-1178 + 26-5-84), Flyin Spiderz (25-2-78),
Earth and Fire (25-3-78), Meteors (1-778), Phoney and the Hardcore (17-2-79),
Barrelhouse (28-4-79), New Adventures
(28-6-80), Powerplay (6-11-81), Vandenberg (2-10-82), Doe Maar (4-9-82 en 21-5-

83), Klein Orkest (9-3-84 en 13-4-85),

Polizei (10-11-84), Gruppo Sportivo (19-185), The Nits (3-9-83 en 23-2-85) en vele
anderen.

Herman Brood was
met zijn Wild Romance
meerdere malen in
De Kolfbaan te vinden:
17 september 1977,
11 november 1978
en 26 mei 1984,

Smoorverliefd - Doe Maar

in Gorinchem

Poppromotie stond garant voor het naar
Gorinchem halen van bijzondere popgroepen. Zo komt
op 3 april 1976 de Apeldoornse bluesformatie Flavium
naar De Kolfbaan. Dat bevalt van beide kanten blijkbaar
zo goed dat Anne-Geert Bonder, Eric Bagchus, Hans
Driesten en Nico Groen besluiten op zondag 15 juni 1980
tracks voor hun life-Ip A Night Live, die een paar
maanden later uitkomt, in De Kolfbaan op te nemen.
Eveneens in 1980 speelt Doe Maar voor het eerst in
Gorinchem.

De groep is een van de acts op Summerrock

3. Leider Ernst Jansz omschrijft de muziek van Doe Maar
in de Gorcumse Courant van 11 juni als volgt: “Muziek is
een middel je helemaal te uiten als je je goed voelt, of,
als je je rot voelt je er overheen te helpen. Dat is Doe
Maar-muziek.” Wanneer toetsenist Jansz op 4 september
1982 met zijn kompanen, waaronder medefrontman en
bassist Hennie Vrienten, in De Kolfbaan optreedt, blijkt
het motto van de band ook voor hun vele, vaak jonge
vrouwelijke fans te gaan gelden.
Ruim acht maanden later keren de helden terug naar de
stad van hun manager Frank van der Meijden, waar zij

voor 1200 uitzinnige fans een concert
geven in de tuin van De Kolfbaan. Hoewel de regen op
zaterdag 21 mei 1983 met bakken uit de hemel komt,
slagen de heren erin de lichaamstemperatuur van vooral
de vele jonge dames, soms nog meisjes van dertien, die
een enkele keer zelfs van pure opwinding door hun
knokige knietjes gaan, tot grote hoogte te doen stijgen.
Twee uur lang is de tuin van De Kolfbaan hun ganse
universum en Ernst Jansz dan wel Hennie Vrienten hun
(af)god. We volgen het verslag van het Nieuwsblad voor
Gorinchem e.o. van 25 mei 1983: “Bossen bloemen en
ongezouten liefdesbrieven waren in veelvoud voorradig.
Bij de opkomst van de muzikanten werd het podium er
onder bedolven. Smachtende meisjes van twaalf, dertien
jaar krijsten de stembanden schor, reikende handen
betastten het lichaam van toetsenist Ernst Jansz toen hij
zich even tussen zijn fans begaf.”
Na twee toegiften is het feest voorbij. Alles gaat voorbij.
Een veelzeggende titel op de speellijst van die middag.
Voor de fans, rijkelijk uitgedost met haarbanden,
zweetbandjes, buttons en t-shirts is het feest echter nog
lang niet voorbij. Zij gaan naar huis. Smoorverliefd. JW

Ruimte

voor

live-muziek

Behalve op hier voor genoemde locaties
was op meerdere plekken in Gorinchem
live-muziek te horen. Al waren er nogal
wat instellingen die zich beperkten tot
disco en andere activiteiten. Bar De Pul
in de Hazewindhondstraat bracht in de
jaren zestig en zeventig regelmatig livemuziek, maar ook later wisten popgroepen en café's elkaar te vinden: Bar
Genesis (Buiten de Waterpoort), High
Chaparral / Taj Mahal/De Keizer
(Keizerstraat), Ut Buitebeentje
(Kerksteeg), Opus Four (Langendijk),
Soestdijk (Langendijk), De Garage
(Kalkhaven), Pavlov (Langendijk), De
Speelwaghen/‘t Huis van Breughel
(Knipsteeg), ’t Amsterdammertje
(Bornsteeg) en vele andere. Daarnaast
was het entertainment meer te vinden

in het allang verdwenen La Condesa aan
de Appeldijk of de cafés aan de
Varkenmarkt.
Buurthuis De Haarhorst bood in de
jaren zeventig onderdak aan Sociëteit
Social Sugar en Jongerencentrum WalkIn waar disco en regionale groepen
werden geprogrammeerd. Walk-In ging,
als onderdeel van het geheel
verbouwde en vernieuwde (toen nog)
Gemeenschapscentrum aan de
Haarsekade 120, in oktober 1971
officieel open met als doel het creëren

van een plek waar jonge mensen elkaar
kunnen ontmoeten, met elkaar
communiceren en creatief bezig kunnen
zijn. In de beginjaren zeventig traden
veelvuldig Gorcumse en regiobands op
als Nosey Parker, Mac Evil Band,
Mermaid, Garden, Pollard Willow, Enoch
Arden, Dirty One, Fizz, Red Onyx en
Highway. Vanaf 1975 bestaat de 20+
club Sam Sam. Op 23 mei van dat jaar
treden daar The Bintangs op. Naast
popgroepen

presenteerde Sam Sam ook

kleinkunstavonden, onder andere met
Peter Blanker, Armand, Peggy en
Donald, Cabaret 220 Volt e.a.

De VMM (Vereniging voor Moderne
Muziek) werd in 1975 opgericht om de
behoeften van popgroepen aan
oefenruimtes, optredens en festivals
richting gemeente kenbaar te maken.
De Haarhorst werd het hoofdkwartier
en vrijwel iedereen uit de muziekscene
werkte mee. De vereniging bleek nuttig
voor de deelnemende groepen: door de
gemeente werden oefenruimtes aan de
Appeldijk verhuurd aan de VMM, er
kwam subsidie voor popmuziek en
leden van de VMM kregen kortingen bij
Muziekhandel Sommer. In het bestuur
zaten mensen als Hans van den Dool,
Chris van Hoogdalem, Jaap Brünner,
Charl Augustijn, Jaap Besterveld, Frank
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van Asdonck en anderen. De VMM
organiseerde in de jaren zeventig een
aantal Regiofestivals, promotiefestivals
voor Gorcumse en regionale groepen, in

De Haarhorst, vaak in samenwerking
met PPG.

-3 januari 1976: Chick, Gilgamesj,
Kassa, Charisma, Gorkum en Farthing.
-8 januari 1977: Alpha, Charisma,
Cirkel, Gilgamesj en Kassa.
- 14 januari 1978: Black Wizzard, Caught
in the Act, First Romance, Gilgamesj,
Invisible Opera, Mixture, Nick
Mackenzie Band en Scanner.
- 20 januari 1979: Ron's Session Band,
Childhood, Scanner, Caught in the Act,
Nekka de Tor, Quo Vadis en Alpha.
- 19 januari 1980: Mazzel, Transit, Happy
Airlines, Scanner, Alpha, Red Onyx, Quo
Vadis en Supporting Act.
Het Lingewijkgebouw sprong er in de
jaren zeventig uit met aansprekende

optredens van Livin’ Blues (15-1-71 en
14-1-72), Ekseption (13-3-71), After Tea
(21-5-71), Oscar Benton Blues Band (611-71), Earth and Fire (10-3-72) en Dizzy
Man’s Band (25-5-73). Supersister
weigerde op te treden (22-9-72). Op 16
mei 1975 werd het 25-jarig bestaan
gevierd met een optreden van Livin’
Blues. Verder was er een Popfestival op
2 oktober 1976 met Ailen Mochree,

Brinta, Charisma, Smile en Gilgamesj.
In De Nieuwe Doelen werden eveneens

enkele spraakmakende activiteiten
georganiseerd. De Aktie Vietnam op
7 februari 1966 met een amateurwedstrijd voor bands, DD and The
Drifters, The Emeralds, Rob de Nijs en
de Jay Jay's, The Sandy Coast, The Blue
Diamonds en de Griekse groep The
Atheneans.

Daarnaast concerten van

Earth and Fire (20-10-70) in het kader
van het Herfstjeugdfestival, Super Sister
(16-03-71) en Focus (06-05-72).
Verder waren actief:
e Social Sugar, de RK Sociëteit in de
Wijnkoperstraat met disco en
regionale groepen. Deze club werd in
1972 opgenomen in De Haarhorst.
* Honky Tonky vanaf augustus 1969.
* ’t Zoldertje in de Jacob
Roggebroodsteeg, vanaf mei 1973,
voor jongeren van15 jaar en ouder en

't Roggebroodje, eveneens in de
Jacob Roggebroodsteeg.
e Studio Pup in De Kajuit in de
Burgstraat, vanaf 1 januari 1971,

disco en regionale groepen.

e Buurtsoos in De Aanlegsteiger aan de

Vissersdijk.

Jazzrock
In navolging van Miles Davis (Bitches
Brew), Herbie Hancock, Weather Report
en Mahavisnu Orchestra werd in de
eerste helft van de jaren zeventig ook in
Gorinchem de jazzrock steeds
populairder. Ron Krop begon eind 1972
met onder andere saxofonist Hans
Kentie Ailen Mochree, maar er waren
meer bands die zich in dit idioom
bewogen zoals Brinta met Roy en
Wieke Simon, First Romance met
Maarten Veen (1956) en Sjef de Goey,
Whapp met Bart Koster en Bamarosja

Orchestra. Opvallend is dat we in deze

bands vaak dezelfde muzikanten
tegenkomen. Er was in de tweede helft
van de jaren zeventig en de eerste van

de jaren tachtig wel degelijk sprake van
een Gorcumse jazzrockscene, waarvan
een aantal leden elkaar vervolgens weer
ontmoette in verschillende bezettingen
van El Kroppo, zoals Bart Koster,
Maarten Veen en Sjef de Goey. Nog
meer naar de jazz nijgde in de tweede
helft van de jaren negentig Bert's Bop
van ex-El Kroppo blazer Bert van
Meeuwen,

waarin we ook gitarist Wim

Krauweel tegenkomen. Deze band trad
niet alleen veel op, maar maakte ook
twee cd’s tot Bert in 2004 vast ging
spelen in de Eelco Gelling Band.

Jazzrockformatie Ailen Mochree werd

eind 1972 opgericht door Roy Simon en
Ron Krop, nadat zij Enoch Arden hadden
verlaten. Ze vormden met Hans Kentie
(saxofoon) en Cees van den Berg
(drums) de eerste bezetting. Het zal in
die tijd de groep zijn geweest met de
meeste bezettingswijzigingen, maar

Ron Krop en Johan Tol (die er in 1973 bij
kwam) zijn de meest trouwe leden.
Verder maakten door de jaren heen
Alfred Smith (trombone), Puk Daniëls
(drums), Eddie Bakker (sologitaar),
Ronnie Bakker (drums), Jan Rietveld
(percussie en drums), Hans Niese
(saxofoon) en Jan de Ligt (tenorsax)
deel uit van de groep. In 1976 richtte
Roy Simon met Cees van den Berg

(drums), Wieke Simon (gitaar) en Pieter
de Bruin (piano) de groep Brinta (soul,
jazzrock) op, vertrokken Smith en
Kentie en bestond de band naast Krop
en Tol uit de gebroeders Bakker en Jan
Rietveld. Bij de derde uitgave van de
groep (midden 1975) voegden de
Utrechtenaars Bob Kainama (bas) en
Harry van den Berg (drums) zich bij
Krop en Tol en werd een repertoire
ontwikkeld van melodieuze
muziekstukken waarin tussen de
vaststaande riffs ruim gelegenheid was
voor improvisaties. In de stukken viel
vooral de sterke Afrobeat op. Bovendien
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Ailen Mochree, 1979/80
tijdens optreden in Ut
Buitebeentje.
Vlnr. Johan Tol (toetsen),
Jan Rietveld (drums),
Jan de Ligt (tenorsax) en
Ron Krop (basgitaar).
Foto Wim Verschoor.

werden bij het componeren van de
muziek volledige partijen voor blazers
uitgeschreven zodat die, wanneer de
gelegenheid zich voordeed, met
optredens konden meespelen. “Ailen
Mochree wil duidelijk op nationaal
niveau gaan werken. De groep gelooft
in de synthese van moderne jazz en
rock en de individuele capaciteiten van
de leden moeten ruim voldoende
worden geacht om op landelijk niveau
te gaan draaien. De groep ziet veel in

hun toch wel apart te noemen muziek
en gelooft erg in deze formatie.
Wanneer de opgaande lijn zo blijft en
als de bezettingswijzigingen zullen

uitblijven, is de kans groot dat Ailen
Mochree een goede toekomst tegemoet
gaat.” (Nieuwsblad voor Gorinchem, 2812-1975).
First Romance, opgericht in januari
1977, speelde in wisselende bezettingen
met Maarten Veen (gitaar), Bert van
Dijk (alt- en sopraansaxofoon), Bart
Koster (piano, synthesizers), Sjef de
Goey (drums), Ronald Worthington
(basgitaar), Willem Smulders (drums,
percussie), Ton van Vlieren (fluit) en
Wieke Simon (gitaar). Instrumentale
improvisatie was het uitgangspunt van

de muziek die een jazzy inslag had. First

Whapp, 1982. Achter: Joop _
van Lith, Peter van der
Ven, Maarten Veen en Roy
Simon,

voor: Bert van Dijk

en Bart Koster.

Romance werd in 1979 Whapp, een
jazzrock formatie die improvisatie hoog
in het vaandel had. De groep bestond
uit Bart Koster (toetsen), Roy Simon

(bas), Maarten Veen (sologitaar), Peter
van de Ven (drums), later opgevolgd
door Sjef de Goey, Joop van Lith (zang
en percussie), Bert van Dijk (saxofoon)
en Ronald Worthington (bas), de
opvolger van Roy Simon. De groep
bestond tot halverwege 1982, lag
daarna bijna een jaar stil, speelde nu en
dan en kwam even terug als funkgroep
tijdens een reünie in 1984 in Ut
Buitebeentje. Maarten Veen (sologitaar)
startte met Bart Koster (synthesizers),

Jan de Ligt (drums), later vervangen
door Sjef de Goey, Arno den Hartog en
Ron Krop (basgitaar) Bamarosja
Orchestra dat tot 1987 bestond. Bart
Koster vertrok naar Utrecht waar hij in

1990 zijn succesband Free Kick startte.

Deze band brengt een verrassende mix
van jazz, rock en funk. De groep bracht
meerdere cd’s uit , waaronder The Eyes
of the Sphinx (1992) en Natural Desire

(1993).
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“De zang, die er eigenlijk best wat meer
mag uitkomen, leek zelfs vaak sterk op
die van John Lennon. Alles bij elkaar
genomen wordt een uitstekend
eindgeluid gefabriceerd waar de
bandleden zelf ook erg blij mee zijn.”
Een uitstekende band met veel techniek
en mogelijkheden derhalve, die door
terughoudendheid van de leden en een
gebrek aan bühnepresentatie nooit
verder kwam dan regionale bekendheid.
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In 1978 kent Gorinchem een aantal min
of meer jonge groepen van eigen

Kassa, 1975.

Vlnr. Gino Mion, Pim
Bonefaas, Arie Bonefaas en
Hans

van den Dool.

Kassa speelde midden 1975
symfonische rock op hoog niveau.
Bezetting: Arie Bonefaas (1956,
basgitaar), Pim Bonefaas (1953, orgel
en synthesizer), Gino Mion (drums) en
Hans van den Dool (gitaar en zang).
Arie en Pim kwamen uit Salisbury en
brachten hun klassieke achtergrond
samen

met de popervaring van Mion en

Van den Dool. “Het voortgebrachte
geluid zouden we kunnen
onderbrengen bij de symfonische rock.
We herkennen overeenkomsten met de
sound van Focus, Yes, Pink Floyd en
soms Camel”, weet het Nieuwsblad
voor Gorinchem (14-11-75) te melden.

bodem. Min of meer, want hoewel ze
als standplaats Gorinchem hebben,
bevond zich onder de groepsleden veel
import. Alpha, opgericht begin 1976,
werd gevormd door Chris van Hoogdalem (sologitaar en zang), Ed Sterk
(drums), René Sterk (slaggitaar, zang),
Reinier Bruyns (gitaren) en Louis
Buvelôt (basgitaar). Johan Winter
zorgde voor de techniek, Wim Kentie en
Ton van Meurs voor het licht en de
speciale effecten die bij de symfonische
getinte muziek horen. Alpha maakte
melodieuze stevige rockmuziek, op
eigen kracht bij optredens tijden
festivals en in zalen, maar ook als
supporting act bij Pop Promotie
concerten in De Kolfbaan. In De
Haarhorst werd de single You Don't

Alpha, maart 1979.
Vlnr. Louis Buvelôt,
Reinier Bruyns, Ed Sterk,
Chris van Hoogdalem
en René Sterk.
Foto Ton van Meurs.

te
Ll
ME

Care/Nothing Has Changed opgenomen,
die de band op de (VARA) radio bracht.
Vervolgens scheidden de wegen van de
broers Sterk en Van Hoogdalem zich.
Chris ging naar het symfonisch getinte
Cirkel en Ed en René richtten met
zanger/gitarist Dick Bor Fade Out op,
dat new wave-achtige muziek maakte.
Bovendien hadden zij inmiddels een
geluidstudio, die in eerste instantie Ed's
Tape heette en nu alweer jarenlang als
Studio 147 bekend staat. Talloze bands
uit onze omgeving maakten hier
opnamen, onder andere de finalisten
van De Rockslag Bij Gorinchem onder
de bezielende leiding van Ed, die als

technicus/producer fungeert. Bovendien
schreef René rond de eeuwwisseling
enige tijd voor de Gorcumse Courant.
Spelen bleven Ed en René tot op de dag
van vandaag in bands als Gilgamesj,
een voornamelijk Leerdamse
hardrockband, Maintain en Ice, dat
weer meer in de progrockhoek zit, al
dan niet met Chris van Hoogdalem.
Deze speelde verder in de jaren tachtig
in het symfonisch getinte Key Largo. In
deze voor de helft Gorcumse band
komen we ook basgitarist/zanger
Hennie van Mourik tegen. In de jaren
negentig heet de band Maryson en
maakt verschillende op boeken van
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Caught in the Act, 1978.
Vlnr. Floor Blom, Yde
Rosier, Aart Lagewaard en
Ad Struyk.

toetsenist/schrijver/componist Wim
Stolk gebaseerde cd’s. Op een daarvan
On Goes The Quest (1998) doet als
speciale gast de van Focus bekende
fluitist/toetsenist Thijs van Leer mee.
Vooral in Frankrijk, waar een grote
markt is voor symfonisch getinte
muziek, slaan deze projecten aan. Zo
ook de Ip The First Goodbye van het van
origine niet Gorcumse Cirkel, waarin
wel verschillende Gorcumse muzikanten
als Chris en Hennie speelden. Later
werd deze plaat met enkele
bonustracks als cd uitgebracht. Mede
door de nadrukkelijke stempel die
zowel Chris als Hennie op deze bands
drukten, zijn er in het geluid van Cirkel

en Key Largo [ Maryson wel degelijk
parallellen.
Bovendien speelde Chris in de tweede
helft van de jaren tachtig met Hans van
den Dool in bands als Dow Jones en
More Money, dat optrad voor NCRV's
Paperclip en in 1991 werd uitgeroepen
tot NCRV's Popslagband.
Caught in the act speelde symfonische
rock en bestond uit Aart Lagewaard
(basgitaar en zang), Floor Blom
(toetsen), Yde Rosier (sologitaar) en Ad
Struijk (drums). Het afscheidsconcert
van vond plaats op 21 december 1979
in Taj Mahal (Keizerstraat).

Gilgamesj, januari 1978.

Ook actief waren Invisable Opera met
Floor Blom (toetsen, synthesizer), Ad
Struyk (drums), Coen Willems
(basgitaar) en Sebastiaan Koolhoven
(sologitaar). Hoewel Gilgamesj,

Vlnr. Anton van der Ham,
Frank van Stijn, Hennie
van Santen, John Stam en

Hans Laponder.

opgericht in 1976, een Leerdamse groep

is, was deze formatie — die net als
vrijwel alle groepen haar bezetting
regelmatig zag wijzigen — vaak op de
Gorcumse podia te vinden en vonden
de repetities in Gorcum plaats. De band
speelde vooral eigen nummers in een
oorspronkelijk blues-achtige stijl, maar
ook werk van UFO en Carthago. De stijl
was moeilijk in een hokje te stoppen,
zodat de band zelf zei: “Je moet er
gewoon naar luisteren.” (Gorcumse
Courant 22-12-1976). De bezetting eind
1976 bestond uit Jaap Besterveld
(gitaar), Hennie van Santen (gitaar),
John Stam (ex-Jarga, bas), Hans
Laponder (drums) en Frank van Stijn (exYarga, zang).
Scanner was een Sleeuwijks/Gorcumse
formatie die eind 1977 werd geformeerd. Gerard den Bok (sologitaar,
zang), Reinier Bruyns (sologitaar), Hans
Ouwerkerk (bas), Dolf Roos (drums) en
Dick Timmerman (piano) vormden de
bezetting, maar dat veranderde van vijf
naar vier naar drie leden. In 1980

figureerden alleen Hans Ouwerkerk,
Dolf Roos en Gerard den Bok in Scanner
die in dat jaar de single Knocking/Girls
uitbracht. “Het schrijven van eigen
nummers is voor de groep een
voornaam aspect van het musiceren.
Alle groepsleden vinden de creativiteit
die dan tot uiting komt een bewijs van
eigen identiteit en mogelijkheden.”
(Gorcumse Courant, 23-04-1980). In
1981 vertrok Dolf Roos en nam Neil
Harrington zijn plaats in. De aandacht
concentreerde zich vanaf dat moment
op symfonische pop met veel
samenzang. Dolf Roos sloot zich met
Dick Timmerman aan bij Hu-Matic.
Scanner veranderde korte tijd later de
bandnaam in Bo’s Drag.
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‘Muziek altijd gevolgd
“Van huis uit ben ik helemaal niet met
muziek opgegroeid. Ik heb nog tegen mijn
ouders moeten liegen om een gitaar. Een
vriend had hem gekocht voor mij en ik heb
hem aan hem afbetaald. Daar waren ze
thuis helemaal niet blij mee. Mijn vader
heeft bij Sommer gewerkt waar muziekinstrumenten werden verkocht en zag dat
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bands dure spullen kochten en over de kop

Aart Lagewaard tijdens een
optreden in De Haarhorst,
14 januari 1978.

gingen. Hij wist van de ellende dat bands
hun schulden niet meer konden afbetalen.”
Aart Lagewaard (1954) is beeldend
kunstenaar, maar draaide heel wat jaren
mee in de muziek.
“Ik ben een tijdje uit Gorinchem
weggeweest; ik woonde in Heukelum en
later in Spijk. Een schoolvriend uit
Heukelum speelde in een bandje dat in
Asperen repeteerde. Het bandje heette
Purple Eye. En daar heb ik m'n eerste
basgitaar gespeeld. Na enige
bezettingswisselingen ontstond een
Leerdamse band — Yarga, waarin ik ook
basgitaar speelde — die repeteerde in
jongerencentrum Beltzicht in Leerdam. In
1976 kwam ik terug in Gorinchem. In
buurthuis De Haarhorst werd een sessie
georganiseerd; ik speelde mee, met leden
van de Gorcumse band Charisma
(Sebastiaan Koolhoven en Rien Versteeg)
en met Rob Luking. Later kwam daar nog
Ron Krop bij. Uit het contact dat ik had
met Rien Versteeg, Floor Blom en Ad

Struyk, die allemaal hadden gespeeld bij
Charisma, ontstond een nieuw band;je:
Caught in the Act. Een eerdere
toevoeging EXTRA is verdwenen. Als

gitarist werd Yde Rosier aangetrokken. Met
23 jaar was ik de oudste. Ik werkte op het
hoofdkantoor van oliemaatschappij Total in
Rotterdam, de andere leden zaten in het
laatste jaar van het voortgezet onderwijs
en gingen studeren aan universiteit of
hogeschool. De band bestond uit Floor
Blom op keyboards/synthesizer, Yde Rosier
op gitaar, Rien Versteeg op drums en ik op
basgitaar. Terwijl ik ook de zang voor m'n
rekening nam. Gerepeteerd werd in de
Korenbeurs, waar ook Kassa, Gilgamesj en
Cirkel repeteerden.”
“Ons eerste optreden hadden we in De
Haarhorst; het was op het eerste door de
V(ereniging) M(oderne) M(uziek)
georganiseerde festival voor Gorcumse
bands.
Het mooie van onze band was, dat we als
vier individuen allemaal een gelijkwaardig
aandeel hadden bij het maken van onze
muziek. De synthesizer was als nieuw
(solo)instrument vrij dominant aanwezig
bij de vele improvisaties, waaruit nieuwe
nummers ontstonden. Ook met de
ritmesectie improviseerden we er lustig op

los. Yde was heel vindingrijk en
vernieuwend op de gitaar. De repetities op
vrijdagavond en zaterdagmorgen waren

mooie momenten: er werd samengewerkt,
nieuwe ideeën werden voorgesteld en
uitgewerkt tot een nummer (liedje) waarin
iedereen zich kon vinden. We speelden
alleen eigen nummers, symfonische rock in
de trant van Yes en Genesis. De bassist van
Yes, Chris Squire, was een voorbeeld voor
me, evenals — in de jazzsfeer — Jaco
Pastorius. Ook Jethro Tull vond ik geweldig.
Ik luisterde in die tijd ook naar Minimal
Music, bijvoorbeeld de eerste opera van
Philip Glass, Einstein on the beach. De
repeterende schema's vond ik heel
bijzonder en die heb ik ook toegepast in
m’n basloopjes. Na het eerste optreden is
Rien Versteeg uit de band gegaan en werd
Ad Struijk, die steeds al het geluid verzorgde en al eerder in Charisma drumde,
zijn opvolger. Bram Schaaij, die ik kende
van de band Yarga in Leerdam, ging later
de zangpartijen doen; hij had ook een veel
betere stem dan ik.”
“Ons afscheidsconcert hebben we gegeven
in de Taj Mahal (het huidige café De
Keizer). Op dat moment hadden we een
heuse fanclub, die het zeer betreurde dat
“we er mee stopten. Onze toetsenist Floor

Blom had zijn grote liefde gevonden in
Drenthe en vertrok. Ik heb daarna nog een
tijd met Cirkel opgetreden, voornamelijk
als zanger. Maar inmiddels volgde ik een
opleiding tot tekenleraar in. Utrecht en
verhuisde ik ook naar die stad. Ik kreeg het

te druk op de lerarenopleiding en ik stortte
me daarna op de beeldende kunst. In 1982
ben ik definitief gestopt met de band. Ad
Struijk ging in Rotterdam wonen en Yde
Rosier is afgestudeerd als huisarts en heeft
zijn praktijk hier in Gorinchem.”
“Ik heb altijd iets met vormgeving gehad,
ook bij de optredens. In de begintijd had ik
een oranje gitaar; ik kocht toen voor een
tientje een oranje/wit trainingspak dat qua
kleur paste bij de gitaar en zo trad ik op. Bij
Cirkel had ieder bandlid een bepaalde kleur
overall aan. Ik had een rode, met een
vleugel eraan bevestigd. Mijn basgitaar heb
ik nog. De body heb ik zelf gemaakt uit
één stuk ebbenhout, met een aluminium
hals, die ik bij Muziekhandel Servaas in Den
Haag had gekocht. Het is een futuristisch
ding geworden: heel smal, loeizwaar, een
dijk van een geluid en hij is mooi om te
zien. Ik mis de muziek = het samenwerken
aan de nummers. Ik ben de muziek(scene)
altijd blijven volgen en ik ben nog steeds
op zoek naar bijzondere klanken.” JW
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Fairchild, 1974,
Vlnr. Willy Buis (#),
Rob van Poppel, Herman

Lapré en Ferdy Ginus.

Uncle Norden bestond uit Piet de Krey
(bas, zang), Jan Hardeman (drums),
Wim de Wit (slaggitaar), Arie van
Noordenne (gitaar, piano), Ton Ooms
(sologitaar) en Bert van Dijk (ex-Ailen
Mochree, saxofoon). Quo Vadis kwam
niet uit Gorinchem, maar was hier
meerdere malen op podia te vinden. De
bezetting bestond uit Mannes Aunge
(drums), Piet de Beste (zang,
mondharmonica), Habba (zang,
slaggitaar), Bessel Bakker (bas) en Eli de
Ripper (sologitaar). De muziek van de
groep is geïnspireerd door de new
wave: puur en rauw, een straatsound
die staat als een huis.
Van 1971 tot 1979 was coverband

Fairchild regelmatig te vinden op

Gorcumse en regiopodia, onder meer in
De Haarhorst, Dorpshuis Odina in Arkel
en in Bar-dancing La Condesa. De band
bestond uit Willy Buis (1949 - j,
basgitaar en zang), Rob van Poppel
(drums en zang), Ferdy Ginus (1947,
sologitaar en zang) en Herman Lapré
(1957, slaggitaar en solozang). De band
speelde nummers van The Eagles,
Sutherland Brothers & Quiver, Bellamy
Brothers, Peter Frampton, CCR en
anderen en ontwikkelde zich van
country-rock naar soul en dansmuziek.
De leden speelden na de opheffing in
diverse bandjes buiten Gorinchem,
terwijl we Ginus eerder tegenkwamen
in The Yellow Jackets. Met die groep
speelde hij nog incidenteel na de
rockreünies van 1981/82.

Summer

in the City

POPMUZIEK TIJDENS DE

onder meer de lokale coryfee

VAKANTIEFEESTEN

zanger/gitarist Wim van Drunen en,

1960-1974

Nee, The Lovin’ Spoonful heeft de titel
van dit verhaal nooit ten gehore
gebracht tijdens de Vakantiefeesten. Zij
zijn daar niet te bewonderen geweest.
Echter vele nationale (en internationale)
grootheden wel degelijk. Het
Vakantiecomité organiseerde die
optredens tijdens de jaarlijkse
vakantiefeestweken in de binnenstad.
Het begint in 1960 met optredens van
onder meer de plaatselijke Silver Kings,
The Singing Girls onder leiding van G.A.
van Oort (Gorcums eigen Sweet

Sixteen) en The Rhythm Six. Op de
slotavond treden naast Willy Alberti The
Spotlights op. Een damestrio met
volgens het programmaboekje moderne
zang. In de editie van november 1960
wordt in het maandblad Romance
gesteld dat “rock onbenullige muziek is,
waar totaal geen melodie in zit. Daarom
zal het over twee jaar verdwenen zijn.
De goede muziek (evergreens) komt
steeds meer terug.”. Hoe anders zal het
verlopen…
In 1961 is het op dinsdag 1 augustus op
de Grote Markt Tijd voor…Teenagers.
Een Teenagershow met medewerking
van wederom The Silver Kings. Verder

bekend van radio en TV, The Fouryo’s
(Zeg niet nee…)

In 1962 zijn de teenagers op maandag
23 juli aan de beurt. Naast The Silver
Kings en wederom Wim

van Drunen

treden op The Musical Signals en The
Basin’ Street Seven. Als conferencier
treedt ene Dick Starinck op, die later
(zonder c in zijn achternaam) nog een
kleine twintig jaar secretaris van het
comité zou zijn.
In 1963 heeft Gorinchem tijdens de
Vakantiefeesten zowaar een soort

voorloper van The Night of the Proms.
Op zaterdag 13 juli vindt op het
Paardenwater een groots spektakel
plaats. Er wordt een heus sprookje
opgevoerd. Rock wordt blijkbaar al niet
meer onbenullig gevonden, want aan
de avondvullende voorstelling Prinses
Badroulboudour verlenen ook The
Diamond

Strings met zang van Louis

Struik hun medewerking. Op woensdag
7 augustus dat jaar krijgt de jeugd weer
volop gelegenheid…Een teenagerbal
met medewerking van een dansorkest !
Het wordt 1964. The Beatles veroveren

Blokker! Tijdens de Vakantiefeesten
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maandag 25 juli een Tienerparade. Drie
dagen later, op donderdag, is er een
dansavond op het schoolplein van de
Groen van Prinstererschool aan de
Eendenplas. De organisatie is in handen
van speeltuinvereniging De Eendenplas
en van Den Gulden Stuiver. Er zijn
optredens van The Yellow Jackets en
van The Guards. Verder is er een
demonstratie volksdansen. Op vrijdag
29 juli is er op de Grote Markt nog een
dansavond met The Rivertown
Dixielanders en Les Fantômes.

The Livin’ Blues verzorgden op 28 juli 1969 een
spetterend concert op de
Grote Markt.
Foto Ger Waltheer.

treden op dinsdag 21 juli in Gorinchem
The Singing Girls op. Echter ook de rock
and rollband (programmaboekje) Terry

and his Jordanaires betreedt het

podium. Drie dagen later is er weer een
teenagerbal en op maandag 27 juli
treden de The Dynamic Rockers op met
zang van Hank Brooklyn.
In 1965 is maandag 26 juli de Topavond
voor Teenagers. Don Mercedes (die dan
zelf nog nooit van Rocky heeft gehoord)
& His Benz treden op, evenals The
Sparklings. Verder vraagt Karin Kent of
je de hele nacht met haar wil dansen…
In 1966 is er op de Grote Markt op

Hoewel er op maandag 10 juli een
discobal is op de Grote Markt, waarbij
gedanst kan worden op grammofoonplaten die aaneengepraat worden door
Herman Stok zijn in 1967 de jaren van
dasje, jasje, pasje definitief voorbij. Een
week eerder namelijk treden The
Outsiders aan op de Grote Markt. Na
een klein half uur trekt Jacques Peskens
van het Vakantiecomité persoonlijk de
stekker eruit. De eerste dranghekken
zijn dan al de lucht in gegaan…
In 1968 doet op maandag 22 juli de
Veronica-drive-in-show Gorinchem aan.
Jan van Veen en Eddy Becker maken de
uitslag bekend van de verkiezing van
Miss Nieuwsblad 1968. Nellie Meeder
wordt gekroond.

In 1969 volgt op maandag
Grote Markt een Pop Sjoo.
voor jonge mensen!, aldus
maboekje. The Livin“ Blues
Gorinchem.

28 juli op de
Een avondje
het programveroveren

Op maandag 27 juli 1970 vindt op de
Grote Markt een twee-en-een-half uur
durende non-stop-popshow plaats. Uit
Zweden komt de meisjespopgroep
Rainy Day Women en uit de buurt van
Den Bosch komen The Shuffles. Voor
hun gitarist is Gorinchem bekend
terrein. Zo’n anderhalf jaar eerder
verruilde Henk van den Heuvel Sweet
Nothing voor de band rond zanger
Albert West.
Op vrijdag 31 juli is op dezelfde locatie
de Kick’ Kwis-Sjoo. Teams van Moksha,
't Roggebroodje, De Pul en The High
Chaparral worden getest op hun parate
popkennis. De presentatie is in handen
van de hier als dj optredende F.J. King.
The Rob Hoeke Rhythm & Blues Group
zorgt voor de juiste stemming.

De

organisatie die avond was in handen
van het Nieuwsblad voor Gorinchem in
samenwerking met het Vakantiecomité.
In 1971 verplaatst het podium zich naar
Buiten de Waterpoort.

Hier is op woens-

dag 28 juli een Pop Show + Disco Drive
In. Volgens het programmaboekje een
blitse toestand voor hippe, omgeturnde
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jongeren met toppers uit de nationale
en internationale popwereld.
Er zijn optredens van onder meer
Marsupilami, White Rabbit en
September. De regen gooide behoorlijk
wat roet in het eten en bleek
uiteindelijk de grote spelbreker: het
festival werd verplaatst naar de zaal van
Moksha (Nieuwsblad voor Gorinchem

30-07-1971).

In 1972 wordt in samenwerking met
Jongerencentrum Moksha de dan al in
ontbinding zijnde Amerikaanse groep
MC5 naar Gorinchem gehaald. Over hun
optreden op de Grote Markt schreef De
Gorcumse Courant op 27 juli: “Die

Rob Hoeke bracht op
31 juli 1970 stevige blues

en boogie woogie op de
Grote Markt.
Foto Piet Augustijn.
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vlieger der verwachting ging niet op
voor de jeugd die in grote getale naar
de Groenmarkt was gekomen voor de
grote pop-show. De Amerikaanse

popgroep MCS5, die het zogenaamd
moest gaan maken, had beter aan de
andere kant van de oceaan kunnen
blijven, want wat de groep presteerde
was alles behalve iets bijzonders.”
Recensent Jaap van der Kind vond het
optreden zelfs een onsmakelijke
vertoning. “Het werd een desillusie. Het
spijt me voor de organisatoren, maar
als een band nog niet eens in staat is
het uitgekauwde nummer Gloria van
Van Morrison (Them) op een
bevredigende manier tegen de planken
te smijten, is deze het niet waard uit de
USA overgevlogen te worden teneinde
dat volkje aan de molens wel eens te
leren wat muziek nu eigenlijk is. Gebrek
aan vakkennis en onvoldoende muzikale
expressie maakten deze vertoning tot

een uiterst onsmakelijke.”(Nieuwsblad
voor Gorinchem, 14-07-1972).
In 1973 is op woensdag 11 juli op de
Grote Markt de Wham Drive-In show
met als extra attractie een optreden van
The Beat Girls. Zes dagen eerder vindt
in de snikhete Nieuwe Doelen een
popgala plaats. Het spits wordt
afgebeten door het plaatselijke Enoch

Arden. Daarna volgt Sail, een
Amsterdamse band met twee
zangeressen en luisterliedjes. De topact
die avond is Kayak.
Op 17 juli 1974 volgt op de Grote Markt
een grote pop-show met Heart, een
groep met ondermeer gitarist Okkie
Huysdens en zangeres Patricia Paay. In

de pauze treedt de Amerikaanse
folkgroep Luke Warm Water op.

Na 1974 is onder de vlag van het
Vakantiecomité geen pop- of
rockoptreden meer te vinden. In 1976,
1978 en 1980 zal Summerrock de fakkel
overnemen. Jaren later brengen de
Zomerfeesten de popmuziek terug in
de binnenstad. Het wordt immers
jaarlijks weer summer in the city. JW

Festivals

De stromende regen dunde _ > 115
het bezoekersaantal van het
eerste openlucht popfestival
in 1971 behoorlijk uit.
Foto Wim van der Poel.

Na Monterey doken aan het eind van de
jaren 60 overal in de wereld popfestivals
op. Daarvoor waren er in de jaren 50 al
de package deals, waarbij een aantal
artiesten in een programma stond. Een
act duurde vaak niet langer dan 20
minuten. In de tweede helft van de
jaren zestig werd het heel anders. De
artiesten speelden volledige optredens,
vaak tijdens meerdaagse festivals.
Gorinchem was daar niet erq rap mee.

Op 28 juli 1971 organiseerde Jongerencentrum Moksha in samenwerking met
het Vakantiecomité het eerste

openlucht popfestival. Op het terrein
Buiten de Waterpoort waren zo’n 2000
belangstellenden afgekomen op de
muziek van Flight uit Sliedrecht, de
Nederlandse folksinger Tamalone,
White Rabbit en andere, maar doordat
de regen met bakken uit de hemel viel
werd het programma ‘s avonds
verplaatst naar de Moksha in de
Krabsteeg. Daarnaast had de
organisatie ook te maken met een
uitvallende geluidsinstallatie, zodat
aankondigingen en disco onmogelijk
waren. De optredens van Izaiah
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Publiek bij de groep Finch
op het eerste zomerfeest van
OF-producties,
22 juni 1974,
Foto Piet Waltheer.

(Rhodesië), Oliver Sudden (USA) en
Marsupilami (Enqg.), groepen die vaker
in Moksha optraden, maakten het
festival voor een stampvolle zaal
uiteindelijk toch nog geslaagd.
In 1974 en 1975 organiseerde Stichting
OF-produkties festivals aan het strand
Buiten de Waterpoort. De sfeer daarbij
is absoluut te vergelijken met die van
het huidige Hippiefestival. De
programmering toen had artiesten, die
volop aan de weg timmerden. De
insteek nu is dat bands uit de stad of
omgeving

repertoire spelen van

artiesten die eind jaren zestig, begin
jaren zeventig belangrijk waren, maar
de eigen inbreng is niet groot. Het gaat

voornamelijk over goed naspelen. Toen
sloegen de festivals erg aan, nu nog
steeds. Als de muziek en het weer
aardig zijn zit je aan de Merwede op
een geweldige locatie. Op 22 juni 1974
werd het strandfeest ter verwelkoming
van de zomer gehouden met Oktopus,
Farthingo, Ailen Mochree, Jaap van
Beusekom, Sail, Jarga en de Mac Evil
Band. Op zaterdag 28 juni 1975 volgde
het tweede strandfeest met de
Slumberland Band, Farthing(o),
Armand, de Woods Band, Finch en Ailen
Mochree. Op beide festivals waren ook
stands aanwezig van de NVSH, het
Humanistisch Verbond, de
Wereldwinkel en kramen met kleding,
rookartikelen, strips e.a. en was er
toneel voor de kinderen.
Soms loopt het mis, zoals bij het
Summerrock 3 festival, georganiseerd
door Pop Promotie Gorkum

in een tent

Buiten de Waterpoort op 28 juni 1980,
toen het de gehele dag zo hevig
regende, dat ondanks fraaie tent, prima
programmering, uitstekend licht en
geluid toch veel te weinig bezoekers
trok. En dat na twee zeer geslaagde
festivals in De Kolfbaan in 1976 en 1979.
Het programma in 1980 vermeldde
namen als Doe Maar, Phoney & The
Hardcore, Tutti Frutti, The New
Adventures, Gruppo Sportivo en

Matchbox. “Na afloop hoefden de
organisatoren de balans niet meer op te
maken, dat had men al halverwege het
festival kunnen doen. Een Summerrockfestival dat, ondanks noeste arbeid van
Pop Promotie Gorkum, een bittere
nasmaak achterlaat en hopelijk volgend
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jaar met meer succes en vooral met

beter weer kan worden gehouden.”
(Gorcumse Courant 02-07-1980).
Het eerste Summerrock Festival vond
plaats op 30 en 31 juli 1976, binnen en
in de tuin van De Kolfbaan met The
Dizzy Man’s Band, Vitesse, Cirkel,
Charisma, Opo, Kassa, Sweet d'Buster
en Alquin. Summerrock 2 was ook in
De Kolfbaan, binnen en buiten, op 11
augustus 19/79 met Massada, Gilgamesj,
Carlsberg, Flavium, Alpha en Vitesse.
Drukbezochte festivals die populair
waren in de gehele regio.
Natuurlijk waren er de afgelopen
decennia meerdere festivals, hierbij
geen rekening houdende met de
talentenjachten aan het eind van de

jaren vijftig en in de jaren zestig. Maar

in feite is de Rockslag Bij Gorinchem —
die anno 2009 al 13 jaar en met veel
succes wordt georganiseerd — niets
anders. Vijf ronden, waar steeds drie
acts van verschillende pluimage door
een vakjury worden beoordeeld, waarna
een finaleavond plaatsvindt, waar uit de

vijf winnaars de beste wordt gekozen.
Met fraaie stimulerende prijzen als een
optreden tijdens het grote Wantij
Muziekfestival in Dordrecht en tien uur
opnametijd in Studio 147.
Bovendien kent Gorinchem natuurlijk
het Zomerfeest — eerst op de Grote, nu
op de Groenmarkt — waar veel
popmuziek is te horen en waar de
Gorcumse bands bijna nooit worden
vergeten. Maar ook het Goud Van Oud
festival in de eerste week van ieder
nieuw jaar in De Speelwaghen, nu ’t
Huys Van Breughel, met vooral oudere
muzikanten, in schril contrast met het
Jongpop festival, langdurig georga-

Massada trad op tijdens
Summerrock 2,
op 11 augustus 1979,
in De Kolfbaan.

Haarhorst en in 2009 in ’t Huys van
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Breughel op dezelfde datum. En naar
aanleiding van diezelfde gebeurtenis.
Het Jazzfestival valt eigenlijk buiten het
kader van dit boek, al signaleren we de

Phoney & The Hardcore
was een hoofdact op
Summerrock 3

op 28 juni 1980.

niseerd door Het Muziekproject in De
Haarhorst, waar juist jongere muzi-

kanten voor het voetlicht traden. Sinds
dat voormalige buurthuis na de
nieuwbouw een officieel poppodium is
geworden zijn er natuurlijk veel meer
activiteiten, als SLIM Over De Brug,

georganiseerd met Stichting Lichte
Muziek uit Nieuwendijk.
Festivals die helaas een vreselijke
aanleiding hadden is Music Is The Best,
editie 1 en 2, georganiseerd ter
nagedachtenis van de slachtoffers van
de dodelijke schietpartij op 10 januari
1999 in Muziekcafé Bacchus, het
voormalige Buitebeentje, waarnaast
ook nog festivals plaatsvonden in De

laatste jaren steeds meer een kruisbestuiving met andere muziekstijlen
zoals blues. Die muziek floreerde ook
een aantal jaren met een tweemalige
kroegentocht in maart en september,
waaraan op het hoogtepunt 25 horecagelegenheden in de binnenstad
deelnamen. Nu is dat aantal drastisch
verminderd en bovendien wordt er vaak
water bij de wijn gevoegd, waardoor de
link met de blues ver te zoeken is.
Van 1995 tot en met 2000 werd de
Gorcumse Popnacht georganiseerd in
De Nieuwe Doelen. De eerste nacht (2110-95) was de schouwburg zelf de
organisator, daarna stond Cor Riezouw
van de Stichting Crow garant voor de
programmering. Op meerdere podia
was een keur aan groepen en dj's te
zien en te horen. Zo traden in 1995
onder meer Albion, El Kroppo en Cache
Cache op, in 1996 (26-10) Jan
Akkerman, U.F.A., Stips RJ. en Shebang,
in 1997 (18-10) Julian Sas Band, Peter de
Vries & Tijn, DJ Marco en Raise the Roof,
in 1998 (17-10) eve, Hans Dulfer, Ezio en

Grooveyard, in 1999 Back in Town,

Affiche Hippiefestival

Massada, Groove Syndicate en Seven

Eleven en in 2000 (28-10) Zapp, Allstars
Band, Time Bandits en DJ Stephan.

8 juli 2007.
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Tegen een decor van water, boten en
oevers was in 1998 in het kader van
Gorinchem Cultuurstad 1998 een heel
weekend lang (25 t/m 28 juni)
uiteenlopende popmuziek te horen van
regionale en nationale muzikanten zoals
de Heideroosjes en The Scene, maar
ook internationale sterren waaronder
Wes, Ana Caona en Ezio. Het festival
werd georganiseerd door de Stichting
Crow Buiten de Waterpoort en had als
titel Ripa Magica (Betoverde oever). Op
de eerste avond, georganiseerd door
Stichting Megacult, traden de
prijswinnaars op van de Gorcumse
Popslag: ONCE, Blind Fury, Albion,
Garlic, F.F.F.B en MMMaf.
Tenslotte is er sinds de nieuwe eeuw

The Free Acoustic Music Party, waarbij
naast de ontspannen sfeer de muziek
opvalt: grotendeels akoestisch
gebrachte klanken in de bluegrass-,
country-, of folksfeer. Bezoekers hebben
gratis toegang, maar van hen wordt wel
verwacht dat ze iets te eten en drinken
meenemen dat met de andere
festivalgangers gedeeld wordt.
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BUITEN DE WATERPOORT, GORINCHEM
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Tenslotte werd dit jaar voor de derde

keer het Hippiefestival Buiten de

Waterpoort georganiseerd. Een festival
waar lokale muzikanten muziek
brengen van hun oude helden uit het
hippietijdperk. Opvallend is dat vele
festivals draaien op vrijwilligers. Dat
was vijftig jaar geleden zo en ook nu
nog.
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Bevlogen
Bert van Meeuwen (1953) is muzikant
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sinds zijn vroege tienerjaren, in eerste

instantie als zanger/gitarist in allerlei
Gorcumse bandjes in de turbulente
sixties. “Zoals veel van mijn leeftijdgenoten kwam ik in de jaren zestig met
popmuziek in aanraking via Radio
Luxemburg. Muziek had in de
jongerencultuur een veel belangrijkere
plaats dan tegenwoordig. Dat had
natuurlijk alles te maken met het feit dat
we bijna niets hadden. Een tv met één
Bert van Meeuwen, 2007.

net en een radio. Van een computer of

mp3 speler was nog geen sprake. Ik
wilde zelf graag spelen en kreeg van
mijn vader, toen ik overging naar de
tweede klas van de middelbare school,
een gitaar. Een wereldgeschenk. Al gauw
speelde ik met buurtgenootjes in allerlei
bandjes. En platen kopen natuurlijk. De
Ip's hadden vaak fraaie hoezen, waarop
je soms de vingerzettingen kon zien van

de artiesten die erop speelden en die
probeerde je meteen zelf ook uit. In de
band Enoch Arden kwam ik in contact
met Ron Krop en die is muzikaal gezien
toch behoorlijk bepalend geweest in
mijn verdere muzikale carrière.”
“Na de HAVO volgde ik de huidige PABO
en daarna ging ik naar het conservatorium. Mijn vrouw Trudy werd wel
meteen lerares en verdiende dus
eigenlijk de kost, maar ik kluste wel bij.

muzikant

Zo gaf ik een uur of tien per week
muziekonderwijs aan de vroegere Da
Costa MAVO en dirigeerde ik koren.
Onder andere in Heukelum, waar ik voor
het eerst echt in contact kwam met de
sax. Er lag daar een alt voor oud vuil en
die mocht ik meenemen. Een week later
speelde ik al mee in de schoolband Now

N21. Een sax was natuurlijk in de

moderne muziek belangrijk bij de
rhythm & blues in de tweede helft van
de jaren veertig, maar ook in de bands
van rock ’n’ roll pioniers als Ike Turner,
Little Richard, Fats Domino en Bill Haley,
maar toen ikzelf in de muziek actief
werd was het instrument zo’n beetje
uitgerangeerd. Met de komst van de
fusionmuziek in de eerste helft van de
jaren zeventig — denk bijvoorbeeld aan
Miles Davis, Frank Zappa en Colosseum
en in Nederland heeft ook Hans Dulfer
veel bijgedragen — kwam de sax weer
duidelijker in beeld.”
“Na het conservatorium, waar ik
schoolmuziek heb gestudeerd met
daarbinnen als hoofdinstrument piano,
ben ik gaan spelen met de band van
gitarist Jan van Harten, waar ook
drummer Jan Rietveld in zat. Met hem
speel ik trouwens nog steeds. Naast de
Da Costa kreeg ik een baan in Schoonhoven, die ik een jaar gecombineerd heb
gedaan om vervolgens alleen op de

laatste school les te gaan geven. Ik was
halverwege de jaren tachtig door Ron
ook gevraagd voor zijn band El Kroppo.
Dat is de tien jaar daarna erg leuk
geweest. Singletjes gemaakt, een paar
cd’s en veel optredens. En het nodige
live radio- en tv werk.”
“Les op de sax had ik echter niet gehad;
ik was puur autodidact. Van Trudy heb ik
voor mijn verjaardag vijf lessen
gekregen bij Peter Broekhuizen die in de
band van Candy Dulfer speelde. Dat was
wederzijds dermate aardig, dat ik er
anderhalf jaar ben gebleven, vooral om
meer verdieping in mijn spel te creëren.
Ik ben destijds ook overgestapt van altnaar tenorsax op aanraden van Peter, die
letterlijk zei: “Jij bent veel meer een
tenorsaxofonist.” Dat vond ik inderdaad
nog lekkerder. Om wat ik er leerde beter
in praktijk te brengen ben ik in 1997
Bert's Bop begonnen, waar ook gitarist
Wim Krauweel in speelde. Veel
opgetreden, van grote festivals tot
kleine kroegjes en twee cd’s (Berts Bop,
1997 en Now is the Time, 1999)
“gemaakt. De eerste bezetting bestond
naast Wim Krauweel (gitaar) en ikzelf uit
Piet de Krey (bas), Wout Rol (piano) en
Jan Haddeman (f 2006). Verreweg de
meeste optredens (onder meer de
Zomerfeesten in 1999 op de
Varkenmarkt) zijn vanaf 1998 gedaan

Bert's Bop, 1999.
Vlnr. Gabriel Gort, Wim
Krauweel, Jan Haddeman,
Bert van Meeuwen
en Piet de Krey.

met Gabriel Gort
van Wout Rol en
speelden wij live
vanuit Donner in

(toetsen) als vervanger
Roos Giljamse. In 2000
voor Radio Rijnmond
het programma van

Carry. Hierna werd Bert's Bop meer een

gelegenheidsband en speelden we nog
een paar keer op het Jazzfestival in
Gorinchem. Wim Krauweel en ik zijn
toen overgestapt naar een band uit Den

Bosch, Jazzaffair, waarmee we in 2001

een live-opname voor Radio 4
realiseerden. Bert's Bop werd in 2002
definitief stopgezet.”
“Van het een kwam het ander. Ik ging
dus als gastsolist spelen met Jazzaffair
en via contrabassist Jules kwam ik in
contact met De Goudreinetten,
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creatieve ideeën. Tot nu toe zwaar
ondergewaardeerd. Maar ik heb veel
meer gastoptredens gedaan, zoals in de
band van zangeres Anja, die het tot
finaliste schopte bij de X Factor en bij
mijn ex-leerling Jamai, die musicalster
aan het worden is. Een filmpje van hem

NOW N 21!

de Da Costa Mavo onder
leiding van Bert van
Meeuwen. Bracht in 1983
de single Just a way/The
Bomb uit. Bezetting: Bert

van Meeuwen (saxofoon,

is zelfs bij ons thuis in de badkuip

piano), Wout Rol (piano),
Adrie van Werd (drums),
Erwin Bieri (bas), Roel
Kluiver (gitaar), Helga
Buitelaar (zang), Claire

Brush (zang), Glaine
Goedhoop (zang) en

Christiaan Kragt (zang).

JUST A WAY

Bert van M.
Wout R.

Adrie van W.

DACOSTA

MAVO

Ks 198313
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ChristiaanK
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— Sax/ Piano
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— Ook zang
— Nog eens zang
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waarmee ik ook veel heb opgetreden.
En (ook met Wim Krauweel) een cd
gemaakt, Schipperen (1999), met alleen
werk van Wim T. Schippers. Waarbij je
dus al snel te maken krijgt met Clous
van Mechelen, maar ook Wim T. heeft

zich er wel degelijk mee bemoeid en

zelfs een vocale bijdrage geleverd voor
de plaat.”
“Via stagiair en huidige collega Stephan
Weeda, die als toetsenist speelde in

Barking Luke and the Gadget

Bluesband, ben ik met hen ook gaan
meespelen en daarmee heb ik twee cd’s
gemaakt: Blues Coup in 2004 en The
Essence is Blues in 2008. Een ontzettend
talentvolle band die barst van de

opgenomen.”
Jamai is niet de enige die profijt trok
van Bert's muzieklessen. Op zijn
scholengemeenschap zette hij een
jaarlijkse musical op touw, die bij de
uitvoering zes avonden achtereen een

uitverkochte zaal van zo’n 500 mensen

opleverde en waarvan de gemaakte cd’s

gretig aftrek vonden. Bovendien schreef
hij de muzieklesmethode Soundcheck
voor het voortgezet onderwijs op twee
niveaus, waarbij het uitgangspunt

dezelfde is als waarop hijzelf in de

muziek belandde: eerst een beetje leren
spelen en dan pas de theorie.
Of dat allemaal niet genoeg is speelt hij

als gast bij de Nederlandse Joe Cocker
tribute groep Joe Undercover en
natuurlijk in de Eelco Gelling Band.

“Met Ron Krop als leadzanger. Je ziet,
toch wel een rode draad door mijn
muzikale loopbaan; we komen elkaar
steeds weer tegen. Er is nu een live-cd
in voorbereiding, die wordt uitgebracht
door MFM Records, waar we terecht zijn

gekomen nadat het contract met
Munich ondanks de in de pers enorm
goed ontvangen en inmiddels uitverkochte cd On The Road (2005) werd
verbroken. Dat gold overigens voor alle
jazz- en bluesacts die bij die maatschappij zaten.”

Omdat Bert niet alleen als leraar, maar
ook als muzikant en schrijver actief is
kan hij zonder twijfel een muzikale
workaholic genoemd worden. Hoewel
een biertje op zijn tijd er ook wel in wil.
AR

Over saxofoon spelen: “Ik heb altijd een hang naar de saxofoon gehad. De
klank, die zo emotievol kan zijn en zo dicht bij de menselijke stem komt, zodat
iedere saxofonist anders klinkt. Toen ik dat altsaxje had ben ik meteen met een
schoolbandje gaan repeteren en de sound, die later min of meer mijn
handelsmerk is geworden, zat er meteen al in. Het gaat er ook niet over welk
merk, riet of mondstuk je hebt. Charlie Parker haalde zijn fantastische toon ook
uit een plastic saxofoontje, nadat zijn fraaie eigen instrument weer eens
beleend was om aan dope te komen. Net nadat ik die muzieklessen bij Peter
Broekhuizen ging doen vroeg hij: “Hoe zou je eigenlijk willen klinken, dan moet
je daaraan werken.” “Sonny Rollins”, heb ik spontaan gezegd. Eigenlijk vond ik
dat meteen erna veel te hoog gegrepen. Een tijdje geleden reden we naar een
optreden en hadden we een cd-tje opstaan dat was opgenomen bij Ron Krop
thuis. “Hier klink je net als Sonny Rollins”, zei Ron. Ik heb niet eens gereageerd,
maar het was natuurlijk een waanzinnig compliment. Van nature voel ik me
echter veel meer een rock- en bluesblazer. Eigenlijk wil ik saxofoon spelen zoals
Keith Richards gitaar speelt: rock met veel bluesinvloeden, vol emotie en uit
duizenden herkenbaar. Sinds ik weer samen met Ron in de Eelco Gelling Band
speel krijg ik regelmatig van kenners te horen dat ik daar helemaal op mijn
plaats zit. Dat klopt ook. Het is een enorm krachtige, emotievolle band. Maar
ik merk het ook bij (platen)sessies en gastoptredens. Zodra het in de rock- en
bluessfeer terecht komt voel ik me als een vis in het water.”
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Akoestisch

of elektrisch?

Van folk(rock) en bluegrass tot country(rock) en luisterliedjes
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_Rebelse ridder reikt Gouden
Plaat uit aan Minstreel.
Boudewijn de Groot
ontvangt op Slot Loevestein

uit handen van slotvoogd
Ridder van Rappard een
gouden plaat voor 100.000
verkochte exemplaren van
de single Het land van
Maas en Waal,
19 april 1967.

Het waren niet alleen beat-, pop- en
rockgroepen die de afgelopen vijftig
jaar de Gorcumse podia betraden. Ook
solisten en vertolkers van folk, country
en bluegrass maakten hun opwachting.
Voorlopers eigenlijk van wat we nu
singer/songwriters noemen. In de jaren
zestig en zeventig van de vorige eeuw

stonden zij bekend als troubadour of
folksinger. Zij traden veelal akoestisch
op, maar er waren ook toen solisten en

bands die óf geheel akoestisch
(unplugged heet dat nu) óf gedeeltelijk
elektrisch dan wel geheel versterkt
optraden.

GROTE NAMEN VAN BUITEN
In de tweede helft van de jaren zestig
kon ook Gorinchem niet achterblijven
bij de landelijke trend. De Q (Kjoe)
haalde op 23 februari 1967 de toen als
protestzanger bekend staande
troubadour Boudewijn de Groot naar De
Nieuwe Doelen in Gorinchem. De Groot
die in datzelfde jaar uit handen van de
slotvoogd van Loevestein, mr. L.R.).
Ridder Van Rappard, een gouden plaat
kreeg uitgereikt voor Het Land van Maas
en Waal.
Op Tweede Pinksterdag 1967 liet de
Eindhovense troubadour Herman van
Loenhout, beter bekend als Armand,
zijn geest middels zijn liedjes neerdalen
in De Pul aan de Hazewindhondstraat.
In augustus stond daar Fabian, de
Belgische Armand, op het podium.
The New Dutch Club haalde op Tweede
Paasdag (7 april) 1969 zelfs Antwerpenaar Ferre Grignard (Ring, ring, | ve got
to sing) naar de Krabsteeg.
Ook van buiten Gorinchem, maar wel
van dichtbij was Marianne Ouwerkerk.
Geboren en getogen in Nieuwendijk
kwam zij via haar Gorinchemse
manager Wil Vroegh in aanraking met
folk en maakte zij als folkzangeres een
tijdje deel uit van de Gorcumse Marcha
Drive-in Show, dat een avondvullend

Folksinger Frank Quinlan
was op 30 maart 1973 te
gast in Jongerencentrum
Moksha.

programma bood met beat, folk en
zelfs vloeistofdia’s van Charnal Grave,
discjockey Siem van der Pol en
diapresentator Hans Krock.
In de jaren zestig was ook het Duo
Zomaar actief. De basis van dit duo,
dat bestond uit Govert Heikoop (19512007) uit Meerkerk en Peter Snoek uit
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Peter Blanker Consort was
op 25 mei 1974 te gast bij
OF-produkties in De Krab.

Gorinchem, was fun. Het instrumentale
gedeelte bestond uit ukelele’s, een
fietsbel en een lege slaoliefles, de
melodie en de teksten van de nummers
waren gebaseerd op grappen en
grollen. Een ander duo dat regelmatig
in Gorinchem en omgeving optrad was
dat van Herman Lapré en Ronald
Worthington.
Begin jaren zeventig haalden vooral
Jongerencentrum Moksha in de Krabsteeg en Muziekcafé Ut Buitebeentje in
de Kerksteeg regelmatig Engelse en
Amerikaanse folksingers naar

Gorinchem. De folksinger Tamalone (1610-70), Elly Nieman en Rikkert
Zuiderveld (21-02-71), Matthew’s
Southern Comfort (20-05-71), Al
Stewart (27-06-71), Judith Terlingen (2303-73, Frank Quinlan (30-03-73), Funqus
(14-04-73), Joost Nuisll (27-04-73) en
Jules de Corte (11-05-73) zijn artiesten
en groepen die in Moksha optraden. Na
de opheffing van Moksha vulde OFprodukties de leemte op, in hetzelfde
pand in de Krabsteeg. In De Krab traden
in 1974 en 1975 bekende namen op als
Peter Blanker Consort (25-05-74), Steve
Ashley (07-09-74), Peggy en Donald (02-

Joe Service Station, 1977.
Vlnr. Jan van der Velde,

Geert van der Velde, Harry
van der Velde, Henk
Bronkhorst, Tom Koole en
Paul van der Velde.

11-74), Dimitri van Toren en Jules de
Corte (23-11-74), ’t Kliekske (01-02-75)
en Miel Cools (05-04-75).
Vanaf november 1979 werkte Pop
Promotie Gorcum samen met Taj Mahal
in de Keizerstraat waar een programma

van pop, jazz en folk werd gebracht.
Optredens van Tillman (02-12-79), Gay
and Terry Woods (09-12-79), Michael
Chapman (16-12-79), Jaap van
Beusekom (17-2-80), Shakey Sam (2202-80) en Crackerhash (16-3-80) trokken
veel publiek. De samenwerking stopte
met dit optreden.

BLIEKSE BLUEGRASS
Ook Gorcumers werden akoestisch
actief. Rond de gebroeders Van der
Velde ontstond de groep Joe Service
Station, die een aantal jaren met veel
succes in de ruime regio optrad.
Joe Service Station bestond uit Tom
Koole (1955, zang, mondharmonica),
Henk Bronkhorst (1953, gitaar,
mandoline), Jan van der Velde (1954,
zang, gitaar), Geert van der Velde
(1951, gitaar, banjo), Harry van der
Velde (1953, drums) en Paul van der
Velde (1956, bas). De band ontstond
rond 1974 en heeft actief gespeeld tot
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optredens op de schoolfeesten van De
Oude Hoven gedenkwaardig.
Verhuizingen van elders studerende
bandleden leidden uiteindelijk tot een
afslanking van de band. Zonder drums
en mondharmonica hebben de overige
leden zich gewend tot de pure
bluegrassmuziek in de formatie

Bluegrass Bourbon. In de jaren daarna

zijn de leden sporadisch bij elkaar
geweest als reünie van de toenmalige
band. Daarbij werd uiteraard fijn
gemusiceerd.

Farthing, 1975.

Vlnr. Monty Middelkoop,
Jack van Asdonck, Ron
Smith en Rob van Asdonck.

Plaats van optreden
onbekend.

1978. De eerste optredens vonden

plaats in vriendenkringen en in
clubverband. Later werd regionaal
opgetreden. Een optreden ontwikkelde
zich vanuit een start met akoestische
Amerikaanse volksmuziek, via
countryrock naar een set met blues,
funk, reggae naar een spetterend eind
met pure rock ’n roll. Naast bestaand
materiaal werden ook eigen nummers
uitgevoerd, geschreven door Tom
Koole. Dat het publiek dit zeer op prijs
stelde blijkt uit het feit dat de band
uiteindelijk in bekende poptempels
speelde als Tivoli in Utrecht met de
startende band Het Goede Doel in het
voorprogramma.

In de regio waren de

In dezelfde tijd ontstond Farthing(o),
met de broers Rob en Jack van Asdonck,
Monty Middelkoop en Dordtenaar Ron
Smith. Ook deze groep speelde naast
countryrock bluegrass.
Inspiratiebronnen vonden zij in de
muziek van groepen als The Byrds, The
Flying Burrito Brothers en Country
Gazette. Farthing speelde op festivals
en podia door heel Nederland en zelfs
in België. De groep kwam zo in contact
met Ton Masseurs van The Tumbleweeds en mocht in diens studio
opnamen maken voor een langspeelplaat. Uiteindelijk kwam de schijf er
door artistieke meningsverschillen met
The Tumbleweeds niet. Wel trad
Farthing nog op voor de AVRO-radio.
In de jaren tachtig en negentig

verdwijnt de meer akoestisch getinte
muziek naar de achtergrond. Ook
binnen het Gorcumse verschuift het
accent naar elektrisch versterkte blues,
metal en hardrock. Opvallend is nog dat
het Engelse Magna Carta, beroemd van
The Airport Song uit 1969, tussen
1992 en 1994 Gorinchem een aantal
malen aandoet. Maar het echtpaar Chris
en Linda Simpson heeft in die tijd dan
ook de dan in Gorinchem woonachtige
Frank van der Meijden als manager.
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JEUGDKRING LAND VAN HEUSDEN
EN ALTENA
Niet Gorcums, maar wel met een

bestuur dat voor een deel bestond uit
Gorcumse mensen, waren de
activiteiten van de Jeugdkring voor het
Land van Heusden en Altena. Deze
Jeugdkring was onderdeel van de in
1968 opgerichte Culturele Kring voor
het Land van Heusden en Altena welke
zorgdroeg voor de culturele input in de
vorm van concerten, tentoonstellingen
en andere activiteiten in de regio. Er

werden muziekavonden met luisterliedjes georganiseerd in dorpshuizen,
maar het meest bekend waren de
maandelijkse concerten van de kleinkunstartiesten die optraden in de kelder
van Kasteel Dussen. Met een maximum

aan 120 plaatsen barstte die kelder

vanaf 1971 regelmatig uit z’n voegen en
soms werd er dan ook uitgeweken naar
de RK Kerk in Woudrichem. In de loop

Jeugdkring voor het Land

der jaren waren te zien en te horen:

Zuiderveld waren op

Judith Terlingen, Elly en Rikkert, Joost
Nuisll, Peggy en Donald, Jules de Corte,
Dimitri van Toren, Miel Cools, Peter
Schaap, Crackerhash, Peter Blanker
Consort en David Ireland. Muzikanten
als Nuisll, Van Toren, Blanker en Elly en
Rikkert traden meerdere keren op. De
Gorcumse Wil Vroegh was de
programmeur, Piet Augustijn was
voorzitter/ secretaris (1973-77) en Hans
Werther penningmeester. Toen de

Culturele Kring problemen kreeg met
gemeentelijke subsidies (waarvan de

van Heusden en Altena:
Elly Nieman en Rikkert
17 november 1973 in
Kasteel Dussen.
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De Flying Burrito Brothers
speelden op 5 juni 1994 in
het Remon Party Centrum
in Schelluinen op een door
de Stichting Country
Promotion georganiseerde
avond. Vlnr. Chris
Ethridge, Brian Cad, John

Beland en Gib Guilbeau.

Flying Burrito Brothers
Jeugdkring afhankelijk was) en de
programmering onzeker werd, besloot
het overgebleven drietal ermee te
stoppen. Het laatste concert was in
april 1976, de opheffing een jaar later.
COUNTRY

PROMOTION

Tussen 1990 en 2000 was de Stichting
Country Promotion Giessenlanden
actief. De club, met Gorcumse
organisatoren, had als doelstelling het
brengen van goede countrybands.
“Daar werd ook gedanst, maar het
waren geen countrydansen”, zegt

toenmalig organisator Diddy Iking uit
Gorinchem. Naast onbekende
countryartiesten haalde de stichting

ook grote en bekende namen naar
Gorinchem: de Flying Burrito Brothers
(05-06-94), Lucille Starr, Brian Sklar en
Jean Shepard, The Goods (Canada),
Jimmy Lawton, The Good Brothers, The
Moonlight Riders en andere. “Ilse De
Lange is geweest, een van haar eerste
optredens. Ze zong met de Canadese
Good Brothers. Maar ook de Ronnie
White Band, Ruud Hermans en South

Mountain”, herinnert Iking zich.

VROUWEN NEMEN HET VOORTOUW
Kort voor de eeuwwisseling komt een
nieuwe akoestische golf op gang. In Ut
Buitebeentje, De Haarhorst, Parkzicht
en ’t Amsterdammertje worden

regelmatig akoestische sessies
gehouden. Rond de Gorcumse
singer/songwriter Donna

Bastiaans

brengt de groep eve in 2000 een cd uit
die een duidelijk ander geluid laat
horen dan de andere lokale en
regionale bands die hun muzikale
kunnen op schijf laten vastleggen.
Donna

Bastiaans organiseert, aanvanke-

lijk met collega singer/songwriter
Sharon Quak, vanaf 2004 het Akoestisch Open Podium in café Opus Four
aan de Langendijk. Daarnaast is zij
betrokken bij de jaarlijkse Free Acoustic
Musicparty en het Hippiefestival.
Helga Buitelaar mag het andere gezicht
van de Gorinchemse akoestische scene
worden genoemd. Zij trad al voor het
voetlicht als lid van de schoolband van

de Da Costamavo, Now Î?!!. Helga

komt uiteindelijk bij de folk en
volksmuziek terecht en brengt vanaf
2004, aanvankelijk samen met Saskia
Knijft als duo Dirom Darom, een drietal
cd’s uit met (bewerkte) volks- en
kinderliedjes, waarbij ze zichzelf
begeleidt op allerlei akoestische
instrumenten. Helga wordt ook de
drijvende kracht achter het plaatselijke
folkfestival en de Stichting Gorcumse
Folkbende en is een graag geziene gast
op het jaarlijkse Folkwoods Festival in
Eindhoven. Een aantal jaren vormt zij

samen met Paul van der Velde het duo
Ravell, dat muzikale grenzen verkent en
overschrijdt. Inmiddels heeft Helga
Buitelaar via het repertoire van Janis

Joplin ook haar eigen grenzen verlegd.
Helga komt met de lerse folkmusic in
aanraking via de in Gorinchem
woonachtige multi-instru-mentalist Izak
Boom. En deze komt in contact met de
eerst in Herwijnen (zijn geboorteplaats)
en later in Gorinchem woonachtige
troubadour Peter Blanker en wordt
leider van diens Consort . Hij werkt
daarna met De Berini's en Youp van ’t

Hek en de groep Vals Plat. In dezelfde

tijd maakt hij deel uit van de FinsNederlandse groep Aina. Vals Plat gaat
in 2006 verder onder de groepsnaam

Spoor. Sinds 2007 werkt Boom tevens

in de groep Hotch Potch samen met
Kaz Lux. Ook in deze groep bespeelt hij
instrumenten als piano, gitaar,

mandoline en banjo. De samen-werking
resulteert in de cd Osmosis.
Anno 2009 kijken we terug. Folk en
singer/songwriters uit en in Gorinchem.

Nog steeds
Gorinchem.
party is een
15 augustus

zijn er akoestische sessies in
The Free Acoustic Musicsuccesvolle happening. Op
2009 wordt het eerste

Groot Gorcums Straatmuziek Festival

gehouden: Muziek uit de Goot!
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Jack van Asdonck, 2008.

’Ik heb nog steeds

contacten

in de muziek’

Jack van Asdonck (1955): “Het begon
thuis, een Indisch gezin. Ik woonde tegenover De Kolfbaan in het enige overgebleven kazernegebouw. Mijn vader had
een verleden in het KNIL en toen hij in
Gorinchem ging wonen kwam deze
woning vrij. Daar konden wij als gezin
met zeven kinderen intrekken. Ik ben de
enige die daar geboren is. In ons gezin
waren altijd instrumenten. Mijn vader
verzamelde allerlei instrumentjes.
Zelfgemaakte ukelele’s, mandolines en
een lapsteel, een hawaiian gitaar die hij
zelf had gefabriekt. De gitaar lag er altijd
en dat nodigde al erg gauw uit om er iets

muziekleraar op de basisscholen in
Vianen. Ik heb de PA gedaan met specialisatie muziek. Later heb ik me nog wat
verder gespecialiseerd in muziektheorie.”

begon op een gegeven moment fanatiek
gitaar te spelen en Monty Middelkoop en
ik — we waren al een soort drie-eenheid —
volgden. Ik was toen een jaar of twaalf.
We zaten op zaterdagavonden vaak
samen te spelen in plaats van dat we
uitgingen. Later ben ik naar de
Pedagogische Academie in Gorinchem
gegaan en Kees Glaubitz, de
muziekdocent, zei tegen me: "Zou je niet
conservatorium gaan doen ?"
Conservatorium was in die tijd niet erg in,
dat was iets voor de meer geschoolde
freaks. Maar uiteindelijk is mijn broer Rob
conservatorium gaan doen voor lichte
muziek. Hij is gitarist. Hij geeft gitaarles
en is gitaarreparateur geworden. Ik ben

hebben de groep toen Farthing

mee gaan te proberen. Mijn broer Rob

“We heetten Farthingo. De naam kwam

oorspronkelijk van een boek van King
Arthur. Het was geloof ik een landstreek.
Later ontdekten we dat Farthing de
betekenis had van de kleinste eenheid.
Het was ook een deel van een Engelse
pence. We hebben het muntstukje ooit
nog eens als embleem ontdekt; daar zat
een heel klein vogeltje op en we vonden
het gewoon een leuk idee, dat het ook
nog een symbolische waarde had. We
genoemd. Mijn broer Frank is professioneel in het geluid gegaan. Hij heeft zijn
bedrijf Farthingo genoemd, om zo ook
een beetje een onderscheid met de
groepsnaam te houden.”
“Mijn broer Rob was min of meer de
leider van het geheel want hij had de
meeste voorsprong qua techniek op de
gitaar. Ook de ideeën kwamen vaak van
hem. Toen we met zijn drieën speelden,
begon hij zelf nummers te componeren
en die gingen we spelen. We merkten dat
er meer belangstelling voor ons was en
hebben zelf ook dingen georganiseerd.
Inmiddels was het vierde lid erbij
gekomen, Ron Smith uit Dordrecht. Die

kenden we via het voortgezet onderwijs
in Dordrecht. We begonnen ook een
beetje bekendheid te krijgen in
Gorinchem waar we onder andere
speelden op ’t Zoldertje en op het
strandfestival van OF-produkties in 1974.
Toen hadden we al een sprongetje
gemaakt naar een iets groter podium. In
Gorinchem bestond ook joe Service
Station die bluegrass speelden. Henk
Bronkhorst was een vriend van mijn broer
Rob, daar hebben we ook wel eens wat
mee gedaan.”
“Ik speel nog steeds country en bluegrass,
maar ben wel meer de Keltisch/lerse kant
opgegaan. Dat is voor een indo redelijk
uniek. Het is meer de country en de rock
’n’ roll. Bluegrass is eigenlijk een
voorloper van country. Waarschijnlijk heb
ik die offbeat-swing via mijn vader. Die
had een voorliefde voor hawaiian bandjes
en daar zit ook veel van die countryachtige offbeat-swing in. Begin jaren
zeventig was er Country Gazette, een
beroemde band, evenals The Kentucky
‘ Colonels, met ondermeer Clarence and
Ronald White. Zij kunnen weer in verband
gebracht worden met The Byrds en The
Flying Burrito Bros. Daar zitten allemaal
die linken tussen bluegrass, country, folk
en rock die ons beïnvloedden. We gingen
steeds meer elektrisch spelen. Toen kwam
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Cees van den Berg er ook bij als drummer.
We werden op een gegeven moment
ontdekt door The Tumbleweeds, die
waren in die tijd heel hot met Somewhere
between, en die zagen ons op een
festivalletje spelen en hebben ons toen
een platencontract aangeboden. Dat was
een hoogtepunt voor ons. We hadden een
bus waar Farthing opstond. We hebben
op verschillende locaties gespeeld, ook in
België. Een heel leuke periode. Dat werd
door de aanbieding van het platencontract mogelijk gemaakt. De deal was

Jack van Asdonck en
Ron Smith tijdens

een optreden op een
popfestival in het Wantijpark in Dordrecht, 1976.
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dat wij in de platenstudio van Ton
Masseurs mochten opnemen. Ze gaven

ons alle tijd en ruimte om de plaat goed
op te nemen en we hebben er wel een
jaar aan geknutseld. Toch werd het
steeds duidelijker dat ze ons onder een
bepaald idioom onder hun hoede wilden
nemen. Ze wilden bijvoorbeeld dat je een
uniforme outfit aanhad en dat je op het
podium stond als een band die binnen
een bepaald regiem paste. Toen ze ons
ontdekten speelden we bluegrass, blues
en folk. Soms ook elektrisch. We
wisselden tijdens een optreden van
instrumenten, maar gingen ook vaak van
elektrisch over op akoestisch en van folk
op bluegrass. Ik denk dat ze ons vooral
hebben gevraagd omdat ze de link met
de bluegrass zo interessant vonden en
ook omdat we Indische jongens waren.
Op een gegeven moment waren we bij

een radioprogramma dat werd
gepresenteerd door Ria Bremer. Ze
wilden dat wij echt country speelden en
wij hadden toen echt zoiets van: dat zien
we niet meer zitten. Toen hebben we bij
wijze van compromis een nummer van
Jackson Browne gespeeld en daar
achteraan een stevige blues. Dat kon
natuurlijk helemaal niet en uiteindelijk
waren de Tumbleweeds teleurgesteld.
Toen is ook dat contract gestopt en de Ip
is er nooit gekomen. Ik heb nog wel iets

op een cassettebandje.”
“Het radio-optreden was een dieptepunt,
want daarna zijn we vrij snel uit elkaar
gegaan, ergens in 1977. Eigenlijk liep het
voor het radio-optreden al niet meer zo
lekker. Er waren onderlinge verschillen,
maar toen hadden we Cees, de drummer,
er al bij betrokken, ook vanwege die
plaatopname. We hebben nog wel met
Monty Middelkoop, de bassist, aan die
opnamen gewerkt. Maar Monty stopte er

toch mee. We zijn nog een tijdje met z’n
vieren doorgegaan met Cees als
drummer. Ik herinner me dat Cees in die
tijd vrij extreem links was en bij het
interview dat vooraf ging aan dat
radioprogramma met Ria Bremer
behoorlijk recalcitrant was. Hij vond het
maar een rechtse bedoening bij die
AVRO. Dat heeft mede het einde van
Farthing ingeluid. Maar onderling zaten
de verhoudingen op een gegeven
moment ook niet helemaal lekker. Later
kwam ik nog in andere bandjes terecht,
zoals Devils Dream en Mountain Dew.”

“Naast het muziek maken werkten of
studeerden wij. Ik heb van 1976 tot 1984
in Rotterdam in het onderwijs gewerkt en
daarna ben ik andere dingen gaan doen.
Ik heb een aantal jaren in lerland
gewoond. Wat muziek betreft is het echt
waanzinnig, dat zo’n klein land met zo’n

Farthing in Café Achter de
Kerk in Gorinchem, ca.
1976. Vlnr. Monty

Middelkoop, Jack van
Asdonck, Cees van den

Berg, Ron Smith en Rob
van Asdonck.

klein bevolkingsaantal zo opvallend veel
getalenteerde muzikanten heeft. Daar
heb ik veel geleerd. In die tijd dat ik daar
woonde heb ik veel muziek gemaakt en
heb daar ook familiewapens geschilderd
en gitaarles gegeven. Ik heb op straat en
in pubs gespeeld, vaak met een vaste
vriend die accordeon speelde. Sinds
lerland (ik ben in 1987 teruggekomen)
heb ik dat niet meer op die manier
gedaan. Ik heb wel nog eens met een
vriend tijdens een vakantie in Frankrijk op
straat gespeeld, maar daar ligt toch niet
echt mijn hart of het moet voor de lol
zijn. Toen ik terugkwam ben ik met
verstandelijk gehandicapte kinderen gaan
werken, tot 2002. Vanaf die tijd ben ik

vakleerkracht muziek aan het openbaar
onderwijs in Vianen. Ik heb nu al een jaar
of tien een eigen band, Air Laut. Daar
hebben we een cd mee uitgebracht.”
“Ik speelde in de jaren zeventig
voornamelijk twaalfsnarige gitaar en
vijfsnarige banjo. In de lerse tijd speelde
ik verschillende instrumenten: fluit en
viool, een beetje accordeon, mandoline

en bas. Bas heb ik ook in Farthing

gedaan, elektrische
“Toen ik in 1987 uit
heb ik nog een paar
gewoond en daarna
naar Vianen.” JW

bas.”
lerland terugkwam
jaar in Gorinchem
ben ik vertrokken
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‘Loop je eigen
Helga Buitelaar (1967) komt niet uit
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een muzikale familie, maar haar ouders
vonden het wel bij de opvoeding passen
om iets met muziek te gaan doen. Zelf
wilde ze harp gaan spelen. De dochter
van haar kleuterjuf speelde een keer
harp op school en ze was gelijk
verkocht. Dat was te duur. Dus werd het
de dwarsfluit.
“Toen kwam ik Nico Blom tegen, mijn ex
en de vader van mijn twee dochters.
Nico komt uit een zeer muzikale familie
Dirom Darom, 2005.

Links Helga Buitelaar,
rechts Saskia Knijft.
Foto Willy Rasenberg

en ging naar het conservatorium. Zijn

vader was al jaren organist en zijn broer
en zus deden en doen ook veel met
muziek. Een warm muzikaal bad. Ik wist
niet eens dat het conservatorium

bestond. Inmiddels had ik al wel in de
schoolband van de Da Costa Mavo
gezeten. De band luisterde naar de
naam Now Ïl2!!. We hebben zelfs nog
een singletje (Just a way, 1983)
uitgebracht. Bandleider en muziekleraar
Bert van Meeuwen

vroeg mij om met

Kerst een stukje op de dwarsfluit te
improviseren. Ik schreef in die tijd al wat
teksten en liedjes en had een gitaar
opgespaard. Uiteindelijk ben ik toch nog
naar het conservatorium gegaan. Dat

heb ik ook afgemaakt, al komt veel van
wat ik heb gedaan in de buurt van de
kleinkunst. Verder heb ik het diploma
AMV/Algemene Muzikale Vorming

weg’

gehaald, zodat ik voor de klas kon gaan
staan. Ik doe nu eigenlijk van alles. Voor
peuters en voor bejaarden, van folk tot
rock, van kinderliedjes tot klassiek. Sinds
februari 2008 heb ik op de woensdagmiddag een kinderzangwerkplaats.”
“Via school leerde ik Izak Boom kennen,
die mij in contact bracht met lerse
muziek. Zo ontdekte ik de muziek van
The Chieftains en hun fluitist Matt
Malloy. Ik ben een paar weken door
lerland getrokken. Ik heb toen veel op
straat gespeeld en vooral geluisterd en
gekeken. Langzaam maar zeker werd
mijn instrumentenscala steeds
uitgebreider. Zo leerde ik onder meer
doedelzak, accordeon en inderdaad harp
spelen. Mijn singer/songwriterkant is
ontwikkeld in het duo Ravell, dat ik in
1997 met Paul van der Velde vormde.
We verkenden de randen van de
verschillende muziekstijlen. Rondom een
klassiek thema kon zomaar een nieuw
jazznummer ontstaan. We gingen terug

naar een bepaalde stijl, bijvoorbeeld
gospel. Paul dook dan in de boeken om
zoveel mogelijk van gospel te weten.
Voor het laatste nummer dat we hebben
gemaakt heeft Paul de muziek
geschreven en ik het zangstuk. We
hebben elkaar niet verteld wat we in het
hoofd hadden en onafhankelijk van

elkaar kwamen we op Björk uit. Het
nummer Dolphins is zo ontstaan.”
“Ik heb ook in allerlei folkgroepen
gezeten, van Liguster (Bretonse muziek)
tot aan Slag ende Stoot, dat de inspiratie
haalde uit de Middeleeuwen. In
Gorinchem is Dirom Darom, een duo
met Saskia Knijft, wellicht nog het
meest bekend. Via sessieleider in De
Keizer ben ik betrokken geraakt bij de
organisatie van het Folkfestival en de
Middeleeuwse dagen hier in Gorinchem.
Ik ben er trots op dat ik nu al zes jaar
achtereen heb gespeeld op het festival
Folkwoods in Eindhoven.”
“Ik ben niet in een hokje te duwen. Zo
heb ik op het Hippiefestival het
repertoire van Janis Joplin vertolkt en zo
een heel andere kant van mezelf
ontdekt. Tijdens mijn studie heb ik een
behoorlijk dieptepunt gekend en zelfs
drie jaar niet gespeeld. Wellicht kan ik
me daarom zo in Janis Joplin

verplaatsen. Ik kan soms wel janken als
ik sta te repeteren. Dan snap ik het en
kan ik het er door haar songs helemaal
uit laten komen. Op dit moment vorm
ik, voortgekomen uit het Hippiefestival
in 2008, met Yacco den Toom een
singer/songwriterduo met eigen werk.
Daar schrijf ik op het moment mijn
teksten en melodieën voor. Mijn eigen
teksten zijn in het Nederlands, maar wat
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ik met Yacco doe is in het Engels.
Ik kan niet zeggen wat ik nou het
leukste vind, spelen voor kinderen of
volwassenen. De folk sluit misschien wat
meer aan bij de kinderen, maar mijn
leerlingen op de basisschool vinden het
ook retegaaf dat hun juf op het
Hippiefestival als Joplin Joplin de longen
uit haar lijf staat te schreeuwen.”
“Loop je eigen weg. Walk the line.
Johnny Cash. Diepte- en hoogtepunten
zijn vaak hetzelfde. Ik heb ook de
biografie van Billie Holiday gelezen en
muziek van haar gezongen. Mensen met
een lading waarmee
je iets kunt. Dat
gaat ergens over. Dat is het delen van
heel persoonlijke dingen. Dat doe ik zelf
ook…” JW

Ravell, 2001. Het duo
ontstond in 1997 en schreef
een heel repertoire aan
eigen Engelstalige
getoonzette gedichten

waarin de grenzen van
allerhande muziekstijlen
werden onderzocht. De

concerten en in musea,
kerkgebouwen en kroegen
waren vooral
luisterconcerten. Het duo
trad voor het laatst op
in 2003.

Oefenfaciliteiten
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(repetitieruimten)

Wie muziek maakt moet repeteren en
het vinden van een repetitieruimte was
niet gemakkelijk. Daarom werd er in de
jaren zestig vaak thuis gespeeld, in een
huiskamer of een schuurtje. Maar je kon
soms ook terecht in buurthuizen.
Vanaf het midden van de jaren zestig
gingen bandjes repeteren in onbewoonbaar verklaarde panden in de binnenstad. Dat betekende meer vrijheid, want
je kon repeteren wanneer je wilde in de
dun bewoonde wijkjes. Een nadeel was
dat de pandjes nauwelijks bewaakt
waren en slechts afgesloten konden
worden met een hangslot op de
buitendeur, omdat het normale hangen sluitwerk al lang niet meer
functioneerde. Boerenschuurtjes waren
een betere optie, want bij zo’n boerderij
was wel toezicht maar slechts weinigen
waren in die gelukkige omstandigheid .
Bovendien moest men altijd de stad uit
voor de repetitie, meestal op de fiets of
met een brommertje, de gitaren op de
rug door weer en wind, zomer en
winter. Het kwam ook voor dat een
band oefenruimteloos was en dan een
middagje mocht repeteren in een krot
van een bevriend bandje. Ook het
Jongerencentrum Moksha liet een band
repeteren (Enoch Arden). Maar die
moest bij iedere repetitie de installatie
opbouwen en afbreken, waarna die

werd opgeslagen in een niet gebruikte
doka.
Eigenlijk ging het beter vanaf de jaren
tachtig, toen er meer gestructureerd
werd getracht plaatselijke muzikanten
te helpen, met buurthuis De Haarhorst
voorop. Daar was het Muziekprojekt
opgestaan, werden lessen georganiseerd en konden bandjes repeteren.
Met name in het oude gebouw ging dat
wel vaak onder gebrekkige omstandigheden, want de zaak was behoorlijk
uitgeleefd en de lessen werden niet
zelden gegeven in stoffige bezemhokken of zelfs in toiletten. Maar ook
kwam er Het Kruithuis, aan de Dalemwal, waar drie fraaie geluiddichte
oefenruimtes werden gecreëerd.
In de jaren tachtig werden verschillende
gebouwen onderzocht op de mogelijkheid om er een popoefenruimte van te
maken. Uiteindelijk werd in 1986 op
initiatief van de gemeente een

bijeenkomst georganiseerd waarin de
plannen voor het realiseren van een
popoefenruimte op de Dalemwal
werden gepresenteerd. Het voormalig
laboratorium van de B.B., dat eigendom
is van de gemeente, zou verbouwd
kunnen worden tot oefenruimte. Naast
een bouwcommissie werd uit vertegenwoordigers van poporganisaties een

De onbewoonbaar
verklaarde woningen in de
Hovenierstraat waren eind
jaren 60, begin jaren 70 een
dankbare oefenplek voor
Gorcumse bands.

voorbereidingsgroep gevormd.
Op 1 oktober 1986 diende de gemeente
een subsidieaanvraag in bij Jongeren
Bouwen voor Jongeren. De totale

kosten werden geraamd op 244.000
gulden, waarvan de gemeente er
94.000 voor haar rekening neemt.
Op 12 november 1987 werd de Stichting
Gorcums Popoverleg opgericht dat
tekende voor het beheer van
Popoefenruimte het Kruithuis. De
Stichting bestond uit vertegenwoordigers van de VMM, SOP, Pop
Promotie Gorkum en de Stichting
Workshops Gorinchem.

Eind 1987 werden de oefenruimtes in
gebruik genomen. In 1991 zegde de
gemeente het vertrouwen in de
Stichting Gorcums Popoverleg op en
droeg het beheer per 1 januari 1993
over aan de Stichting Arkelstad, die
deze taak tot op de dag van vandaag
uitoefent. Eén ruimte is te huur met
zanginstallatie, de tweede met backline
en de derde ruimte is een kale
oefenruimte. Het Kruithuis is ook
geschikt voor het maken van opnamen.
Met de komst van de nieuwe Haarhorst
werd het oefenruimteprobleem verder
ondervangen.

> 139

leefde in roes
voor de muziek
“Bij ons thuis werd altijd veel gezongen,
tweestemmig

nog wel. Mijn vader was

solist bij het plaatselijk mannenkoor
Onderling Genoegen in Nieuwendijk.
Met mijn moeder en drie zussen zong ik
veel. Als het kon tweestemmig en veelal
onder de afwas. Met mijn jongste zus
had ik een speciale muzikale band. Wij
hebben veel opgetreden als duo.”

Marianne Snijders-Ouwerkerk (1950)

Marianne Snijders-

Ouwerkerk, 2009.
Foto Jordi Koppenhol.

verliet de muziekwereld maar gaf de
liefde voor muziek door aan haar
dochters.
“Op mijn elfde kreeg ik een gitaar en
ging ik lessen klassiek gitaar volgen bij
muziekschool Nelly Millenaar in ons
dorp. Mijn gitaar werd al spoedig mijn
maatje. Vanaf mijn veertiende ging ik
optreden. Ik zong de populaire liedjes
uit die tijd van bijvoorbeeld Willeke
Alberti en de Selvera’s. Ik ging meedoen
aan songfestivals in de regio, soms
samen met mijn jongere zusje Yke. Ik
was eigenlijk heel verlegen, maar op het
podium viel dat van me af.”
“Op zekere dag stond Gorcumer Wil
Vroegh bij mijn ouders voor de deur. Hij
had mij gehoord op een van die
songfestivals en wilde muzikaal met mij
verder. Ik was een jaar of zestien. Mijn
repertoire veranderde totaal. Een
nieuwe wereld ging voor mij open. We
namen samen de Engelse teksten door.

Deze teksten gingen ergens over. Was

oorspronkelijk Cliff Richard mijn idool,
nu werden Bob Dylan en vooral Joan
Baez mijn grote voorbeelden. Middels
die teksten ging voor mij, als meisje uit
het dorpje aan de rand van de
Biesbosch, de wereld open. Ik begon
over dingen na te denken. Het heeft
mijn denkwereld voorgoed veranderd.
Wil werd mijn manager. Hij regelde
optredens — meestal twee keer per
maand — en reed mij overal heen. Als
manager kreeg hij 20% van mijn gage.
Maar als je bedenkt dat mijn
bestbetaalde optreden 175 gulden
opleverde, kun je wel nagaan dat hij er
niet rijk van werd. Wil was niet alleen
mijn manager, maar ook een soort
muzikale mentor. Hij kwam soms ook
met de teksten, waar ik dan de
accoorden bij maakte. Na enige tijd was
Wil kind aan huis bij mijn ouders, die
eigenlijk niet zo veel van het wereldje
moesten hebben. Maar Wil werd —
terecht — volkomen vertrouwd en at
zelfs vaak mee in huize Ouwerkerk.
Zonder Wil zou mijn carrière beslist
anders zijn verlopen. In ieder geval een
stuk minder boeiend. Wil kende ook
diverse andere Gorcumse groepen en
muzikanten en zo werd alles in één
pakket aangeboden, het Marcha-project,
ook wel de Marcha drive-in show

genoemd. Een avond met disco, een
popgroep en ter afwisseling ik als
folkzangeres die solo op het toneel twee
keer zes liedjes zong, met alleen eigen
gitaarbegeleiding. Aanvankelijk een
zessnarige gitaar, later ook een
twaalfsnarige. Op een krantenfoto
herken ik nog Wil Vroegh, Jos Albers en
Danny de Stigter. Maar ik was binnen
het project toch een beetje een
einzelgänger. Maar we hadden wel
respect voor elkaars muziek.”
“In deze streek was de folk niet
bijzonder populair, maar samen met Wil
vond ik mijn weg in de muziek. Hij nam
alles op met de bandrecorder. Minimaal

een keer paar week namen we de

teksten en de muziek door. Ik ben naast
de muziek altijd blijven werken op
kantoor. Mijn hoogtepunten zijn het
bereiken van de halve finale tijdens de
TROS Talentenjacht in Loosdrecht en een

optreden voor studenten in het Hilton

Hotel, maar toen was het al laat op de
avond en de studenten waren niet meer
geheel nuchter helaas…”
“Mijn topjaren liggen in 1968-1969.lk
leefde toen in een roes en helemaal voor
de muziek. In een soort prettig vacuüm.
Een eigen wereld. Daarna kreeg ik
verkering en in 1972 trouwde ik. Mijn
man had weinig met het wereldje. Kort
daarop werd mijn oudste dochter

Marianne Ouwerkerk, 1968.

Foto Wil Vroegh.

geboren. Het muziekavontuur was
voorbij, maar die periode is wel altijd in
mijn hart gebleven. Mijn kijk op de
wereld is veranderd door de ervaringen
in die jaren. Veel heb ik te danken aan
Wil Vroegh, die ook de eerste jaren
nadat ik gestopt was nog regelmatig
langskwam. De liefde voor de muziek
heb ik doorgegeven aan mijn dochters

die behoorlijk druk zijn met de formatie
Gadget. Soms vragen ze nog wel eens

moeders muzikale advies. Zingen doe ik
alleen nog in het plaatselijk gospelkoor
Shalom. Gitaar speel ik nog voor mijn
plezier.
Ik had die periode niet willen missen,
het heeft me gevormd. Het is voorbij,
maar ik denk er met een warm hart aan
terug.” JW

Muziekproject
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De Haarhorst

In de jaren zeventig was jeugdwerker
Ton van Well al een inspirator van
popavonden in buurthuis De Haarhorst.
De oprichting van het Muziekproject
vindt plaats in 1982. Het Muziekproject
draait om samen muziek luisteren en
samen muziek maken. Muziek is
immers ook een middel om jongeren
met elkaar bezig te laten zijn. Men mikt
in eerste instantie op jongeren tussen

de 13 en 25 jaar. Met beperkte
middelen gaat men aan de slag:
beroepskracht Jan Rietveld stelt
belangeloos zijn drumstel beschikbaar
en vrijwilliger Jeffrey Lammers gooit zijn
oude bas- en slaggitaar in de strijd om
het project van de grond de krijgen.
Eind 1982 gaat het even mis, Rietveld
wordt ziek en Lammers moet in
militaire dienst. Ed van Gent komt als
nieuwe beroepskracht in dienst en pakt
de draad gelukkig weer op. Jan Rietveld
neemt bij zijn vertrek zijn drumstel
mee, maar gelukkig wordt een
subsidieverzoek voor een nieuw
drumstel, dat is ingediend bij de
gemeente, gehonoreerd. In het kader
van het Muziekproject vinden ook
sessiemiddagen plaats en worden
optredens georganiseerd. Aan het eind
van ieder seizoen is er een presentatie.

Natuurlijk ontstaan er door het project
heel veel bandjes. In 1985 lezen we over

een band The Funky Mopeds. “Zij zijn
een halfjaar daarvoor begonnen in het
muziekproject en hebben inmiddels al
verschillende optredens achter de rug.”
De Gorcumse Courant van 16 juni 1987

weet te melden dat je om mee te doen
aan het Muziekproject lid moet zijn of
worden van Buurthuis De Haarhorst aan
de Grote Haarsekade. Dat lidmaatschap
kost 15 gulden per jaar. Als deelnemer
kun je vervolgens eenmaal per week
repeteren en een les bijwonen. Dat kan
in groepsverband of individueel. Een
uur oefenen kost een gulden en
hetzelfde riante bedrag wordt ook
gevraagd voor een lesuur. De prijzen

zijn bewust symbolisch laag om geen
drempels op te werpen. Er is een
groeiende hoeveelheid geluidsapparatuur aanwezig die onder meer wordt
bekostigd uit de opbrengst van
popavonden.
De lessen worden begeleid door een
aantal mensen met klinkende namen in
de regiopop. In de beginjaren zijn dat
Wim Krauweel, slagwerker Dolf Roos en
bassist/zanger Frank Braaksma. De jaren
daarna verschijnen er regelmatig
oproepen

in de krant waarin ervaren

muzikanten gevraagd wordt zich te
melden als docent. In latere jaren geven
Gorcumse muzikanten als Bert Treuren,
Piet Spronk, Rien Vaarwater, Ron Krop,

Het oude Haarhorstgebouw aan de Grote
Haarsekade 120 in
Gorinchem,

bale telida
les dh 8

Johan Tol, Cinzia Caffio, Kim den Iseger,
Jeffrey van Duffelen en René Chattelain
les bij het Muziekproject.
In 1986 organiseren jongeren van het

Muziekproject voor het eerst het
Jongpopfestival. Als opvolger van het
Haarrockfestival. Centraal staan
optredens van beginnende, onontdekte
bands uit Gorinchem en de regio voor
een groot publiek en met gebruik van
goede apparatuur. Het Jongpopfestival
groeit uit tot een groot festival. In 1989
staan er tijdens de vierde aflevering al
19 bands op het programma. Begin

jaren negentig is het Jongpopfestival
het enige popfestival binnen de
stadsgrenzen. In 1991 wordt als
opwarmertje voor het Jongpopfestival
in september een minipopfestival
georganiseerd. Daar treden naast

Baroque vier bandjes uit de HaarhorstMuziekprojectstal op. Het gaat om
Squm, N.F.L., Rokkenjagers en High
Voltage. Een muzikant die in dit boek
meerdere malen wordt genoemd en die
heeft leren spelen bij het Muziekproject
is Pano Roseel, maar ook Dinand
Woesthoff zet er zijn eerste muzikale
stappen.

1989.
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In 1988 is jongerenwerker Gert Jan van
Pelt de contactpersoon van het
Muziekproject. Hij wordt in 1994
opgevolgd door Maarten Willems uit
Den Bosch. Verder zijn er vanaf het
begin ook veel vrijwilligers binnen het
project actief: Roel de Man, die een
tijdlang voorzitter is van het Muziekproject, Peter Ververis en Emile Kuiters.
Vanaf 1 januari 1995 is sprake van een

verbrede opzet en zal er een
kwartaalblad verschijnen met
informatie over het reilen en zeilen van
het project en een concertprogram-

mering. Om de kwaliteit van het project
te kunnen behouden gaat men op zoek
naar sponsors. Het blad krijgt als titel
Muziekkrant Muziekproject Haarhorst en
wordt omschreven als een informatief
krantje. Naast een concertagenda staan
er interviews in en een demobank
waarin allerlei opgenomen materiaal
wordt besproken. Verder oproepen en
diverse aankondigingen. De Haarhorst
wordt in de jaren negentig door het
Muziekproject en daarmee samenhangende activiteiten steeds meer een
ontmoetingsplaats voor allerlei
muzikanten als aspiranten, beginners
en gevorderden en publiek. Een kweekvijver voor muzikaal talent en een
voedingsbodem doordat ervaren
muzikanten jongeren helpen en

stimuleren. Meer bands die uit het
project zijn ontstaan zijn Exit, MMMaf
en, heel toepasselijk, de Haarhorst
Band.
De bouwkundige staat van De
Haarhorst verslechtert halverwege de
jaren negentig in rap tempo.

In 1996

wordt het gebouw afgekeurd voor
liveconcerten. De omstandigheden
worden omschreven als belabberd en
omdat het grootste deel van het
gebouw niet toegankelijk is voor de
meeste activiteiten worden drumlessen
gegeven in de toiletruimte en het
bezemhok, zo lezen we begin 1998 in
diverse kranten. Maar de vrijwilligers
van het Muziekproject en de
deelnemers weigeren de moed te laten
zakken. Vlak daarvoor heeft het
Muziekproject ongeveer 800
handtekeningen verzameld van
jongeren die geïnteresseerd zijn in
popmuziek en graag een poppodium

gerealiseerd willen zien in een nieuw
buurthuis dat zou moeten verrijzen op
de plaats van het bouwvallige buurthuis
dat op 11 april 1964 door burgemeester
mr. L.R.J. ridder van Rappard werd
geopend.
In 1998 organiseert het muziekproject
samen met Megacult de Eerste

De Haarhorst, 2009.
Foto Piet Augustijn.

Gorcumse Popslag in de Beach Bar.

Vanaf 2000 wordt er jaarlijks in januari
in De Haarhorst een muziekavond tegen
(zinloos) geweld georganiseerd.
Docenten en leerlingen van het
Muziekproject verlenen daaraan
steevast hun medewerking. In 2002
verrijst er achter de oude gebouwen
een compleet nieuwe Haarhorst en
wordt de oude Haarhorst afgebroken. In
het nieuwe gebouw is een concertzaal
met een studioruimte. Eindelijk breekt
er een tijd aan waarin weer echte
concerten en festivals kunnen worden
georganiseerd. Op 8 november 2002
gaat de nieuwe Haarhorst open en
vanaf april 2003 wordt het Jongpopfestival opnieuw georganiseerd.

Dat de activiteiten van het Muziekproject nauwelijks wijziging ondergaan
blijkt uit een bericht van oktober 2001
waarin wordt vermeld dat het project
bestaat uit een sessie op zondagmiddag
om de twee weken en lessen op zowel
de dinsdag- als donderdagavond. Op de
website van de Stichting Arkelstad,
waar het Muziekproject sinds een aantal
jaren onder valt, zien we dat ook anno
2009, ruim 25 jaar na de start, de
gehanteerde formule nog steeds een
succesformule is.
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‘We leerden elkaar spelen’
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Chris van Hoogdalem,
2009,

Chris van Hoogdalem (1957): “Sinds
mijn middelbare schooltijd ken ik René.
We waren beiden bezig met
vliegtuigmodelbouw. Al snel bleek dat
hij ook een gitaar had. Dat wilde ik ook.
René deed mij de eerste gitaarakkoorden voor en snel daarna
pingelden we wat met een aantal
jongens in de straat. We leerden elkaar
spelen. Zo begon het. Maar je moet er
natuurlijk wel gevoel of aanleg voor
hebben en het moet passie bij je
losmaken. Zeker in het begin is
gitaarspelen moeilijk en snel
frustrerend. Je moet niet alleen de toon
maken, je moet hem ook nog laten
klinken. Je ziet veel mensen die
beginnen afhaken of overstappen naar
een ander instrument. Daarnaast speel

René Sterk, 2009.

ik piano en keyboard en ik zing. René en
ik speelden in Alpha. In het begin samen
met Joop de Ruyter en Ed Sterk. We
wilden er ook zang bij. Ik was de enige
die dat durfde. Pas in de loop van de tijd
ben ik gaan beseffen dat ik zingen beter
aan een ander kon overlaten. Om een
lied op de bühne goed te brengen heb je
echt een apart talent nodig.”

Over zijn muzikale carrière zegt René

Sterk (1956): “Ik begon mijn muzikale
loopbaan rond 1975 ook bij Alpha, als
gitarist. Na een poosje ben ik

overgestapt naar basgitaar. Maar andere
instrumenten heb ik nooit bespeeld. Met
Alpha hebben we totaal 62 optredens
gedaan. Het laatste was op 11 september 1982 in Oud Gastel, samen met de
Gorinchemse band Speed of Life. In bijna
alle bands waarin ik zat, speelde ook

mijn broer Ed. Ik speelde met hem o.a.

in Fade Out en Standard Issue. Op dit

moment speel ik in nog Gilgamesj, een

hardrockband uit Leerdam, Stormbringer, een Deep Purplecoverband
opgericht in 2007 en nog steeds
bestaande uit Panos Grimanis (gitaar),
Bert Verschoor (zang), Herman van
Donkersgoed (hammond), Fabian
Greveling (drums) en René Sterk (bas))
en samen

met Chris in Maintain, de

gelegenheidsband van het Promsconcert
van De Bazuin.”
Chris: “Na Alpha werd me gevraagd of ik
even snel een LP wilde volspelen voor
Cirkel. Daarna vroegen ze mij ook een
aantal optredens mee te spelen. Zo ben
ik een poosje bij Cirkel blijven hangen.
Studiowerk deed ik ook regelmatig en
halverwege de jaren 80 ben ik samen
met anderen de symfonische band Key
Largo begonnen. Na Key Largo ben ik
doorgegaan in Maryson. Die band is
behoorlijk succesvol geweest. Een heel
pijnlijk dieptepunt was toen Wim Stolk

Maryson vaarwel zei en de band

eigenlijk ontsloeg. Dat heeft veel en
lang zeer gedaan. Met die andere
bandleden heb ik daarna ICE gevormd
en daarin speel ik nog steeds met
ongelofelijk veel plezier. Ook speel ik
sinds een jaar of 10 in een commerciële
band. Ik ben daarvoor gevraagd omdat
er iemand door ziekte uitviel.
Commerciële bands waren voor mij
eigenlijk not done. Maar ik ontdekte bij
de Bill Hendersun Band dat het best
lastig is om covers goed te spelen. Zo
goed mogelijk spelen is nog steeds mijn
drijfveer. Steeds proberen een stap beter
te zijn dan in het laatste project of
product. Je leert meer en meer je
onvolkomenheden en beperkingen
kennen en daar beter mee omgaan.
Muziek is voor mij een hobby, dat wil ik
niet beroepsmatig doen. Dat is een
bewuste keuze geweest. Het is iets wat
ik mag en niet iets wat ik moet. Als
professional wordt spelen hoe dan ook
moeten.”
René: “We schrijven zelf ook teksten. Bij
Alpha ging het meer om de muziek en
was de tekst vaak het sluitstuk. Zelf
nummers maken is een heel creatief
proces. De muziek van ICE hangt samen
met een door mij geschreven verhaal. Ze
halen steeds stukjes uit dat verhaal die
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een bepaalde sfeer of strekking hebben
en maken daar muziek bij. Later volgt de
tekst.
De teksten van Gilgamesj en Alpha
vonden hun oorsprong in relaties.
Het hele proces rondom de single die
Alpha maakte, was een opeenstapeling
van fouten. We waren net leuk in een
circuit aan het spelen en mochten voor
VARA's Popkrant drie nummers

Alpha, eind 1981. Laatste
en nooit gebruikte
promotiefoto van de groep
met links René Sterk,

midden Ed Sterk, rechts
Chris van Hoogdalem en
zittend met gitaar Reinier
Bruijns.
Foto Wim van der Vloet.
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beetje uit en gingen ego’s botsen. De
motivatie liep terug en al snel viel de
band uiteen.”

René Sterk en Chris van
Hoogdalem, 5 mei 1980,

optreden met Alpha op het
GKV veld in Gorinchem.

René: “Een van de hoogtepunten tot nu
toe was voor mij een optreden met
Gilgamesj in het voorprogramma van de
Canadese gitarist Pat Travers in
Paradiso. Helaas zijn er geen opnames

of foto's van.”

opnemen in een immense studio in
Hilversum. Volgens onze manager was
dat het moment om er echt iets van te
maken. Er moest ook een single komen.
Hij wilde een live opname. Voor ons
hoefde dat niet. Verder mochten
nummers in die tijd niet te lang zijn.
Daardoor kwamen niet onze beste
nummers erop. Uiteindelijk zijn er maar
enkele tientallen exemplaren verkocht
en geld voor een nieuwe was er niet.
Die single was een misser.”
Chris: “Daarna was de rek er ook een

Chris: “Mij is een optreden met
Maryson op het Oerolfestival lang
bijgebleven. Dat is de enige keer in mijn
muzikale carrière dat ik mensen in het
publiek onze teksten heb zien
meezingen. Sowieso is optreden op
zo’n heel groot podium met daarvoor
een veld vol mensen bijzonder. Het
musicalproject met ICE is ook een

hoogtepunt voor ons beiden. Meer dan

een half jaar waren we heel intensief
bezig en werkten we naar iets toe. Het
project is met heel veel succes
uitgevoerd. Na afloop had ik een soort
kater. Opeens was het over en val je in
een soort gat.”

Gevraagd naar anekdotes, zegt René:
“Bij Alpha hadden we een roadmanager
die veel dronk. Hij vond het zonde dat
wij het bier in onze kleedkamer niet
aanraakten, maar de krat meenemen

René Sterk van Fade Out
tijdens een popavond van
Pop Promotie Gorcum op
14 januari 1984 in De
Kolfbaan.

durfde hij toch ook niet. Hij droeg
ruimvallende kleding en stopte daar
zoveel mogelijk flesjes in. Daarover ging
zijn jasje. Vervolgens schuifelde hij
richting auto.”
“Bij een optreden in een feesttent in
Hank troffen we een voor ons wat
vreemd publiek aan. Wij begonnen te
spelen en zij te foxtrotten. Het leek wel
een dansschool. Wij stonden wel even
raar te kijken, maar het publiek vond
het leuk.”
Chris: “We speelden. een keer in de Pul
in Uden. Daar aangekomen bleek dat

we de masten voor het licht vergeten
waren. We hebben toen bij een
fietsenmaker versnellingskabels
gekocht en de spots daarmee aan het
plafond bevestigd.” Annemari Bor.
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Roel de Man (1959) kan gezien worden als een van gezichtsbepalende mensen binnen
de Gorcumse popmuziek. Niet zozeer als muzikant, maar op tal van andere terreinen. Op
jonge leeftijd kwam hij in De Haarhorst, waar toen veel livepop werd geprogrammeerd.
Jeugd en jongerenwerker Ton van Well was hier voor een flink deel verantwoordelijk voor.
Het draaien van platen en deze aan elkaar praten was een grote liefhebberij van Roel. Al
snel ging hij zich bezighouden met livebands, want vanaf half jaren zeventig kwamen ook
bands in De Haarhorst repeteren, waaronder het grotendeels Leerdamse Gilgamesj. De
geluidstechniek had Roels grote belangstelling. Arie Bonefaas hielp hem op dat gebied op
weg. Verder ontwikkelde hij zich organisatorisch. Werden de Haarrockfestivals in eerste
instantie georganiseerd door de Vereniging Voor Moderne Muziek, later ging het festival
Jongpop heten. Dat bood een podium aan doorgaans zeer jonge muzikanten, die nu de
kans kregen voor publiek te spelen en waar soms grote talenten uit voortkwamen als
Pano Roseel en Jeffrey van Duffelen. Inmiddels was ook het Muziekproject ontstaan,
waarvan Roel voorzitter was en Stichting Opleving Popmuziek, dat hij opzette met de
inmiddels overleden Cirkelmanager René Voswinkel en geluidsman Wil Vilters. In feite
nam SOP de taak van de VMM over: het promoten van plaatselijke en regiobands, onder
meer door het leveren van supporting-acts bij de concerten van Pop Promotie Gorkum in
De Kolfbaan. Naast de Jongpopfestivals in De Haarhorst, die doorgingen tot 2003, toen
Roel stopte met het Muziekproject, waren de muzieklessen zeer belangrijk. In ieder geval
was De Haarhorst een ontmoetingsplaats voor muzikanten. In feite werd hier de
voedingsbodem gecreëerd voor het poppodium dat er nu in het nieuwe gebouw is. Roel
de Man fungeerde niet alleen als delegerend voorzitter van het Muziekproject, maar
vooral als coördinator die vaak zelf het voortouw nam.
Daarnaast draaide hij nog steeds platen, met Maarten Oostrom en hun eigen Black Flash
Disco, waarmee ze stad en land afreden en vooral het stevige popwerk lieten horen.
Het geluidmixen doet Roel tot op de dag van vandaag, meestal samen met Martin van
Tricht. Door het hele land, maar in Gorinchem bijvoorbeeld bij De Rockslag, Free Acoustic
Music Party, Duveltjes Rock, het Hippiefestival en afwijkende gebeurtenissen als
Wereldjazz in Peeriscoop en het Varkenmarkt Zomerfestival.
Niet alleen musiceren zit in de genen, ook het mixen van muzikanten zo blijkt, want Roel
werkt naast Martin dikwijls samen met zoon Sam.

Jaren tachtig
Supporting Act uit Sleeuwijk speelde
snelle, veelal eigen nummers, beïnvloed
door de new wave. De band bestond uit
Jan Willem Bech (drums), Henk Scherff
(gitaar en zang) en Andries Baks (bas en
zang). In het begin zat Peter de Koning
als zanger bij de groep die haar
thuisbasis heeft in een oud gemaal in
Sleeuwijk. De groep wijzigde haar naam
in Squawk, later in His Masters Noise,
waarbij Henk van Stigt keyboards ging
spelen en Scherff de basgitaar
hanteerde. Uiteindelijk werd de
groepsnaam The Noise. Frans Temme

ging de toetsen doen en Dick van
Houwelingen kwam erbij als
percussionist. Na het vertrek van Bech
werd hij de drummer. De groep speelde
een keer op een festival in Parijs,
vergezeld van een hele schare fans. Als
de band in de publiciteit wilde komen
nodigde men de pers uit in Patisserie
De Leur in Gorinchem voor gratis koffie
met gebak…
The Silver Stars bestonden begin jaren
tachtig uit Pierre Roskam (zang,
slaggitaar), Sjef van Zanten (zang,
basgitaar), John Schrijver (zang, drums)
en Chris Saverink (zang, sologitaar). Het
groepje speelde covers van bekende
bands uit de jaren zestig en zeventig.
Opmerkelijk is dat we rond 1980 de
inmiddels bekende Gorcumers

Ferdinand Biesheuvel en Gemma van
Diemen tegenkomen in de van
oorsprong Arkelse blues- en rockband
General Custard. Ze werden in 1981
vervangen door Lous Versluis (zang). De
groep bestaat dan verder uit Eric
Pleysier (sologitaar en zang), Leo
Overbeek (basgitaar), Eddie Verhoeff
(slaggitaar), Gerard van Nifterik (piano),
Jan-Hendrik Hootsen (drums) en Johan
Schefferlie, die in de zomer van 1981 de
groep om studieredenen verliet.
Een meer commerciële inslag had
Hansie, een band rond zangeres/model
Hansje Ravensteyn. Ron Krop was hierin

de basgitarist, Sjef de Goey de
drummer en verder bestond de band uit
de gitaristen Arie Bonefaas en Maarten

Veen, Cor Verkerk (sax) en Kino Haitsma
(piano). Deze bezetting bestond begin
1981. Twee maanden later hebben Ron,
Sjef en Maarten de groep alweer
verlaten en komen we Arie Bonefaas
tegen in Happy Airlines, de band van
Hans van den Dool en de van Les
Fantômes bekende Teus de Groot op
drums. De stijl van deze band kan
omschreven worden als zeer stevig.
Happy Airlines werd voor het eerst
genoemd in 1979 als band uit
Sliedrecht. Echter alleen de basgitarist
kwam uit deze plaats. In 1980 bestond
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Zangers/gitaristen Meestal zijn zangers en of gitaristen duidelijk de frontman van een
band. Een paar voorbeelden van mensen die wat minder nadrukkelijk op de voorgrond
treden, maar toch al jaren actief zijn in Gorcumse bands zijn Charl Meijerink, Dirkjan
Middelkoop en Rien Vaarwater.
Dirkjan Middelkoop was al in de jaren zestig actief als muzikant en speelde in het midden
van de jaren zeventig korte tijd in Enoch Arden, waar op dat moment ook Bert de Ruijter
(Leigh Blond) in zat. Ze treden nog wel eens samen op. Een muzikant die vrijwel alle
mogelijke muziek heeft gespeeld, tot aan bruiloften en partijen bands toe. In 2009 werd
hij gesignaleerd tijdens het straatfestival Muziek uit de Goot in de band Goeie Poeier

met onder anderen Rik Tazelaar en het jaar ervoor met All Ride bij het Hippiefestival

Buiten de Waterpoort.
Dat All Ride is de band van Charl Meijerink, die zich vooral beweegt in het voetspoor van
bands als Crosby, Stills, Nash & Young en Grateful Dead. Maar Charl had in de jaren
daarvoor al een sympathiek akoestisch duo met Corrie van Kessel, waarmee hij in de
jaren zeventig bijvoorbeeld optrad als supporting-act van Spin (een voortzetting van
Ekseption) in De Kolfbaan bij Pop Promotie Gorkum. Aardig aan All Ride, dat al een
uitstekende cd (Always Run To You, in eigen beheer opgenomen in de Ballad Sound Studio
in Vuren, 2002) maakte, is ook dat zijn muzikale vriend Ron Krop nu eens niet de hoofdrol
vervult, maar zich bescheiden opstelt als basgitarist, die af en toe ook wat zingt.
Aardig is ook dat Rien Vaarwater in deze band de rol van zanger/gitarist vervult. Rien
komt rond 1980 in beeld wanneer hij gaat spelen in Cirkel om vervolgens toe te treden

tot Speed Of Life. Deze new wave-achtige band kwam voort uit TVC 15 met drummer

John van Middendorp en basgitarist/zanger Herman van Heemskerk. En met de komst
van Rien en toetseniste Mieke de Graaff had men rond 1984 de meest succesvolle periode.
Rien bleef vervolgens veel sessiewerk doen, maar gaf ook gitaarles bij het Muziekproject
in De Haarhorst. Een solo-optreden behoort echter ook tot de mogelijkheden omdat hij
niet alleen een uitstekend gitarist, maar ook een prima zanger is, wat ook geldt voor
Charl en Dirkjan.
Deze drie klassemuzikanten zullen waarschijnlijk doorspelen tot ze er bij neervallen,
want ze genieten van ieder moment dat ze muziek maken. En dat hoor je. AR

de bezetting uit Teus de Groot (drums),
Nico Kraayeveld (bas), Hennie Hendriks
en Hans van den Dool (gitaar) en
mentrad in dat jaar op tijdens het vijfde
V.M.M. Popfestival in De Haarhorst waar
de band tot taak had ‘een happy end
aan de winterpop in de Haarhorst te
bakken.’ In 1981 bewerkte Arie
Bonefaas de bas. Volgens Hans van den
Dool moesten we de formatie zien als
een vorm van veredelde vrije
tijdsbesteding (De Lingestreek 26-021980). Happy Airlines verkortte haar
naam

later tot Happy.

actief tot 1987.

De formatie was

Ook de stijl van Alpha was begin jaren
tachtig veranderd net als de bezetting.
Chris van Hoogdalem en Ed en René
Sterk maakten nog steeds deel uit van
de band, maar wat basgitaristen betreft
lag het anders. Reden waarom René
Sterk en Reinier Bruyns, het vierde lid,
de baspartijen afwisselend voor hun
rekening namen. Zo maakte men in
1981

in De Haarhorst opnamen

voor

een single, die live met publiek werd
opgenomen.

Begin 1982 was deze You

Don t Care/Nothing Has Changed al bij de
VARA op Radio 3 gedraaid.
Zanger/gitarist Rien Vaarwater verving
bij Cirkel Gerrie den Hartog, die naar
Gilgamesj vertrok en verder maakten

ook Hennie van Mourik, Charl Augustijn
en Aart Lagewaard deel uit van die
groep. Aart niet meer als basgitarist,

maar als toetsenist/zanger.

Niet onbelangrijk was in 1981 het
ontstaan van TVC 15 met
zangerf/basgitarist Herman van

Heemskerk, gitarist Bert Breyer en
drummer John van Middendorp met een
repertoire van speedrock. De band
veranderde haar naam al snel in Speed
of Life, vanwege allerlei begrips- en
spraakverwarringen (PVC, JVC, WC etc.).
Waren verschillende bands uit het Land
van Heusden en Altena al bezig met
new wave, in Gorcum viel dat tegen.
Daar ging dit jonge trio verandering in
brengen. De inspiratiebronnen waren

David Bowie en The Police. David Bowie
had zich al sinds de tweede helft van de
jaren zestig als een kameleon door de
rockwereld bewogen en dan hebben we
het niet alleen over zijn uiterlijk. The
Police deed zich punky voor maar
bestond uit uiterst competente
muzikanten, die bovendien een soms
zeer lange (gitarist Andy Summers)
staat van dienst hadden en pakkende
rocksongs met reggae vermengden. Dat
was dus een goede voedingsbodem en
Speed of Life wist er wel raad mee.
Zeker toen Rien Vaarwater (in 1982) en

> 153

154<

Speed of Life, oktober 1983.
Vlnr. Mieke de Graaff, Rien
Vaarwater, Herman van
Heemskerk en John van
Middendorp.
Foto René Sterk.

toetseniste Mieke de Graaff waren
toegetreden. Rien zorgde er tevens voor
dat er symfo-invloeden binnenslopen,
die hij waarschijnlijk had meegenomen
uit zijn Cirkel tijd. In 1983 verliet slaggitarist Bert Breyer de band. De
bezetting is dan Rien Vaarwater (gitaar
en zang), Herman van Heemskerk (bas),
John van Middendorp (drums) en Mieke
de Graaff (toetsenist). De laatste werd
later vervangen door Arie Westerlaken.
Toen Vaarwater in 1985 de band verliet,
ging de band door tot 1987. Herman en
John gingen nog enige tijd door als

Johnny's day off. In de krant sprak John
van Middendorp van ‘kleine
dissonantjes’.

Ferdinand Biesheuvel was na General

Custard als zanger toegetreden tot

Bo's Drag en het theatrale zat er al
volop in. Bo’s Drag kan gezien worden
als een vervolg op Scanner met onder
andere Gerard (Bo) den Bok, wiens zus
Hetty iets later deel uitmaakte van El
Kroppo als achtergrondzangeres.
Ferdinand was een goede zanger en
werd begin jaren tachtig vaak
vergeleken met Bryan Ferry. In het
grotendeels ‘overkantse’ Bo’s Drag
drumde Arno den Hartogh, die later als
vervanger van Dolf Roos ook speelde bij
El Kroppo. Eerder was Arno bij Bo’s
Drag ook al Dolf als drummer
opgevolgd. Dolf drumde ook reeds bij
Scanner. Bassist Hans Ouwerkerk
maakte ook enige tijd deel uit van deze
beide groepen.
Wat in 1984 de aandacht trok was het
collectief Prawdada, een formatie
waarvan de bezetting nogal eens
wisselde. Stimulerende krachten waren
Ton Provoost en Ad Amersfoort. Er werd
zowel in het Nederlands als het Engels
met teksten omgegaan en de muziek
was duidelijk buiten de mainstream.
Alles was eigen materiaal en er werden
ook videocassettes gemaakt, zodat
gerust gesproken mag worden van een
multimediale groep.
Opvallend was dat in dezelfde periode
(1982) Alpha uit elkaar gevallen was en

dat de gebroeders Sterk met
gitarist/zanger Dick Bor in 1983 Fade
Out oprichtten. Deze band bestond
naast Bor uit René Sterk (bas, zang), Ed
Sterk (drums) en Ronald Middelkoop
(zang) uit Vianen en zette een veel
vernieuwender koers in. De term new
wave was nu niet meer van de lucht en
het is opvallend dat stijlen als blues en
folk(rock) nauwelijks meer aan bod
kwamen. Met deze bezetting werd
begin 1987 meegedaan aan de Grote
Prijs van Nederland, terwijl de band in
de jaren dat ze bestond (1983-1988)
vier nooit uitgebrachte cd’s heeft
opgenomen.

Fade Out stopte omdat

Dick Bor de groep verliet. De overige
leden trokken als nieuwe gitarist Marco
Bruggeman aan (van origine een bassist
die echter ook goed met de gitaar
overweg kon) en veranderden hun
naam in Standard Issue. Met die
formatie werd ook nog een keer
meegedaan

met de Grote Prijs van

Nederland en werd ook een nooit
uitgebrachte cd opgenomen. De groep
stopte eind 1989.
Ook Nederlandstalig is met de
successen van Doe Maar, Het Goede

Doel en Het Klein Orkest
doorgedrongen en Hans van den Dool
noemt zijn nieuwe band, waarin

Fade Out, april 1986.
Vlnr. Ronald Middelkoop,
Ed Sterk, René Sterk en
(zittend) Dick Bor.
Foto Andries Baks.

basgitarist Arjan Temme speelt met
drummer Wil Hussaars, NL. Deze

Nederlandstalige band heeft optredens
voor Hilversum IIl en ook in België.
Later bracht men overigens ook
Engelstalige nummers. Bezetting: Arjan
Temme (bas), Wil Hussaars (drums), Cor
Kistemaker (gitaar) en Hans van den
Dool (gitaar). In 1984 is de groep weer
een trio met Rob Struik op drums naast
Temme en Van den Dool. “De band
koppelt zinnige Nederlandse teksten
aan zeer stevige rockmuziek, door de
leden omschreven als Nederrots”
(Veronicagids 16-06-1984). In de
professionele studio van Arnold Mühren
werden opnamen gemaakt en men
schopte het tot tweemaal toe tot
‘debuut van de week’ in het radioprogramma ‘Veronica's Count Down Café’.
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Veel mensen zullen Arjen Rijsdijk
(1964) kennen als politicus, anderen
door zijn bestuursfunctie bij het
waterschap, weer anderen als toegewijd
vader van twee jonge dochters. Maar
Arjen is ook muzikant: basgitarist.
“Uit volle overtuiging,” zegt hij
gedecideerd. “Met name in de jaren
zestig werden basgitaristen vaak
bestempeld als gefrustreerde gitaristen,
waarbij ze dan Herman Deinum uit de
hoge hoed toverden omdat hij eerst
sologitarist was geweest. Dat was ver

voor mijn tijd; ik ben pas rond 1978
gaan spelen toen ik 14 was. In eerste
instantie in punkachtige bandjes, maar
meteen als basgitarist. Ik vond dat altijd
al een stoerder instrument dan die
‘normale’ gitaren. Bovendien beviel dat
gefriemel op de vierkante millimeter op
de veel kortere hals van zo’n instrument
me totaal niet.”
“Dat ik zo weg was van de basgitaar had
ook direct te maken met het feit dat ik
rond dezelfde tijd popconcerten ging
bezoeken — bijvoorbeeld in De Kolfbaan
bij Pop Promotie — en als een blok viel
voor het spel van Freddy Cavalli in
Herman Brood & His Wild Romance. Die
man had zo’n enorme power. Die
associeerde ik meteen met de punk,
terwijl ik er later achter kwam dat hij
Fred van Kampen heette, uit Brabant

uit overtuiging’

kwam en vooral een funk-verleden had.”
“Ik heb trouwens meer dingen later zelf
uit moeten vinden, zoals de blues, daar
wist ik nauwelijks iets vanaf. In 1980
werd ik door Ron Krop gevraagd voor
zijn band El Kroppo. Eigenlijk was dat
een soort Gorcumse interpretatie van

Kid Creole & the Coconuts met ongeveer
dezelfde muzikale invloeden, waaronder
Caraïbische. Ron heeft er de jazz en
blues op een natuurlijke wijze in
gebracht. Als je dat dan bevalt ga je
zoeken in die muziek, hoe het eerder
gespeeld werd, waar anderen hun
inspiratie vandaan hebben. Een soort
theoretisch leerproces parallel aan het
zelf musiceren. Grappig in dit verband is
dat we met El Kroppo een keer speelden
in De Bombardon in Dordrecht en dat er
een paar van die oude hippies aan de
bar zaten die tegen me zeiden:

“Uiteindelijk kom je toch uit bij de

blues.” Ze hebben nog gelijk gekregen
ook, want de blues herken ik nu niet
alleen in het werk van mijn favoriete
bassist Jaco Pastorius, maar zelfs in

bepaalde punksongs, waarmee ik begon.
Om

maar te zwijgen over andere

‘heroes’ op een ander instrument als
Jimi Hendrix en Miles Davis. Daar is het
voor iedereen duidelijker herkenbaar.”
“Die connectie met de blues werd
helemaal sterk toen Ron me vroeg om

met Jeffrey (van Duffelen — drummer) in
1997 te gaan spelen met Eelco Gelling.
Een icoon natuurlijk — met name door
zijn werk in de jaren zestig — toen hij
sologitarist/componist was van Cuby +
Blizzards. Rond de tijd dat ik bij El
Kroppo ging bassen heb ik wel eens met
vriend Jan van Aartrijk — een enorme
bluesliefhebber — een soort
bedevaartstocht gemaakt naar Grolloo.
De boerderij waar The Blizzards
repeteerden was er nog steeds, maar

Harry Muskee (Cuby) woonde er allang
niet meer en ook in het lokale café met
zaal (Hofsteenge) kwam hij nog zelden.
Met de Eelco Gelling Band heb ik er nu
zelf meerdere malen met veel succes
opgetreden en dat vergoedt natuurlijk
het nodige.”
“Dat ik bijna mijn hele muzikale leven
met Ron Krop heb gespeeld zie ik als
een groot voordeel; ik heb enorm veel
van hem opgestoken en dat gebruik ik
nog steeds. Naast de Eelco Gelling Band
in Back In Town, waar ik veel meer
invloed heb op het totale

groepsgebeuren dan bij de andere

bands. Dat waren of zijn echt Ron's
bands en dit is onze band, waar iedereen
een gelijke inbreng heeft; deze band is
heel speciaal. Willem Lavooi is een
geweldige ‘steady’ drummer en

bovendien een krachtige leadzanger.
Marco van Zwieten is van superklasse op
gitaar. Marco is gevoel en dat weet hij
als geen ander te verwoorden op zijn
instrument. We hebben in december
2008 live-opnamen gemaakt in Get
Rhythm (Ridderkerk) en die zijn in 2009
uitgebracht op cd. AR

Basgitarist Arjen Rijsdijk,
2005. Foto René Sterk.

‘Ik speel liedjes’
158 <

Rik Tazelaar, 2008.
Foto Chris Pennarts.

Rik Tazelaar (1951) woont vanaf 1961 in
Gorinchem. Vanaf zijn dertiende is hij via
school al met muziek bezig. En dat is
nooit opgehouden. “Ik kom niet echt uit
een muzikale familie. Mijn vader speelde
wel een beetje gitaar en mondharmonica. Wel werden er altijd platen
gedraaid. Mijn eerste plaatje in 1961 was
Are you sure? van The Allisons. Kort
daarna volgde Vous permettez monsieur
van Adamo en Jacques Brel met Mijn
Vlakke Land. Dat vind ik nog steeds heel
erg mooi. Toen ik een jaar of veertien
was heeft mijn vader een tweedehands
gitaartje voor me op de kop getikt. Kort
daarna volgde mijn allereerste bandje
The Minisound met Chris Keuken,
Willem Brandwijk en Addy van der Lugt.
Wij speelden ondermeer Marina en Sucu
sucu, dat soort nummers. We maakten
ook eigen nummers, vooral Chris. Mijn
eerste serieuze bandje kwam hieruit
voort: Nosey Parker. Dat was volgens mij

ook Ron Krop zijn eerste bandje. We
spreken dan over eind jaren 60, begin
jaren 70. Rob van Poppel op drums en
Roy Simon op bas. We waren min of

meer de huisband van De Haarhorst. Ik
was altijd gitarist maar vooral zanger.
Ron verliet de groep. Ries Vogel en Hans
Niese kwamen er bij. In deze
samenstelling hebben we een jaar of
drie gespeeld. We oefenden in

Sleeuwijk. Daar had een oom van Chris
een werkplaats. We gingen er op de
brommer naar toe. Verder speelden we
in Het Wapen van Emmickhoven

in

Almkerk en in Social Sugar, de soos van
de Martinuskerk aan de
Wijnkoperstraat.”
“Daarna volgt een periode waarin ik wat
minder met muziek heb gedaan.
Opleiding, kunstacademie, noem maar
op. In de jaren 90 begon het weer. In
1997 een cd in eigen beheer gemaakt,
Paardewater, Nederlandstalig,
vertalingen van Engelse nummers. Een
geintje. Ik schrijf zelf ook veel muziek.
Op de cd Paardewater staat bijvoorbeeld
het nummer Plastic rozen, wereldberoemd in Gorinchem. Het nummer
heeft een hoog Manuela-gehalte. Daarna
kwam Vrolijke liedjes uit het bos van
Effe (1998), speciaal voor het
pannenkoekenhuis De Elf van Effe. Mijn
zolder is ingericht als een studio. We
namen dat allemaal zelf op.
Het eerstvolgende bandje was Taas &
Joosten, met Rob Joosten. We hebben
zes jaar (2002-2008) samengespeeld.
We gingen elk jaar naar Spanje om op te
treden aan de Costa Brava. Rob had daar
familie, waar we logeerden. We
speelden dan in restaurants en clubs.
Die samenwerking is gestopt en uit dit

‘Gitaar bij een postorderbedrijf’
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Hans van den Dool, 1980.

“Na bij een postorderbedrijf een
akoestische gitaar te hebben besteld
ging ik 1966 in De Haarhorst (van Ton
van Well) deelnemen aan een
muziekclubje. Smog was een jaar later
mijn eerste echte band (met de
gebroeders Van der Lugt). In 1967 werd
ik door Jos Albers (een grote naam in
Gorcum e.o.) gevraagd voor Free Team
met Danny de Stigter en Jan Rietveld.
Free Team was een echte undergroundband met een bijbehorend showimago.
Rook, vuurwerk, bloed, vloeistofprojecties, zeer indrukwekkend in die
tijd. Succesvol opgetreden werd in Den
Gulden Stuiver en in de Oude Grachtkelders in Utrecht. In 1968 koos ik voor
een eigen band en vormde met Cees
Bronkhorst (bas) en Kees Visser (drums)
Manic Sun. We speelden eigen werk in
de stijl van Cream, Jimi Hendrix e.a.
Van 1969 tot 1971 speelde ik samen
met Kees de Jongh (bas), Teus Aanen
(gitaar, zang) en diverse drummers
(Cees van den Berg, Kees Visser) in een
coverband onder diverse namen: Jeffrey
en Harney Park. We traden zeer veel
op in heel Nederland. Met het
toetreden van drummer Gino Mion
werd de stijl experimenteler en
maakten we veelal eigen nummers. Als
enige Gorcumse band zelfs in de vorm
van een lange popopera White TV die

in jongerencentrum Moksha is
opgevoerd. Na enkele kortlopende
samenstellingen van de band Park,
waarin onder andere Ron Krop, Piet

Spronk (bas), Teus Wijnbelt en Danny
de Stigter meededen, werd in 1972
samen met Gino Mion, Teus Aanen en

zangeres Rita Verhoeven de Mac Evil
Band gevormd. Het repertoire bestond
geheel uit door mij gemaakte eigen
nummers.
Manager Emmy Aanen wist hiermee de
aandacht te trekken van Jaap Buys, baas
van Volendam Music van Jan Smit, de
Cats, Maribelle en vele andere bekende
artiesten. Jaap vond het repertoire te
gek en regelde plaatopnamen in
Hilversum en interviews met Jip
Goldsteijn (Telegraaf), de meest
vooraanstaande popjournalist van
Nederland in die tijd. In juni 1972
stonden we met een groot artikel in de
Telegraaf, naast Mick Jagger en andere
wereldsterren. Na de Mac Evil Band
richtten Gino en ik in 1975 de groep

KASSA op samen met de broers Arie en

Pim Bonefaas. KA$$A maakte een
opvallend melodieuze mix van rock- en
kerkmuziek. De groep kreeg veel
aandacht en kwam onder meer in de
Vuist van Willem Duys. In 1977 viel
Kassa uiteen.

Vanaf ongeveer 1981 speelde ik in de

duo is de band Goeie Poeier

voortgekomen, waarbij Chris Keuken,
Allow Frings, Engeljan Ames en ik de
vaste mannen zijn.
De laatste tien jaar ben ik weer heel
actief in de muziek, al blijft het nog
steeds een hobby. Ik ben de helft van
mijn tijd met muziek bezig. Ik heb erg
veel plezier in het zelf maken van
nummers. In 2004, op de Gorcumse
Dagen in het Gorcums Museum,
speelden we het nummer De Rivier.
Teksten uit mijn gelijknamige fotoboek
heb ik op muziek gezet als ode aan de
Merwede. Dit is een Nederlandstalig
project dat uiteindelijk moet uitmonden
in een cd. Ik heb ook een fotoboek
gemaakt getiteld De Stad. Ook daarvan
heb ik teksten op muziek gezet. Vier à
vijf tracks voor de cd zijn al klaar. Een
aantal dingen heb ik solo opgenomen,
een aantal met bevriende muzikanten.
Met Paul Waakop Reijers heb ik in
opdracht van de FNV De Betere Songs
voor Truckers gemaakt. Ik heb alle
opnamen nog, maar ze durfden het toch
niet uit te geven. In de Wisseloord
Studio’s in Hilversum heb ik opnamen
gemaakt van eigen nummers met de
helaas overleden zangeres Nadieh (19581996), die in 1986 een hit had met
Windforce 11.”
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“Ik ben veel met eigen nummers bezig,

Goeie Poeier tijdens het

maar ik speel net zo graag covers. Wat

straatmuziekfestival Uit de

ik nu met Allow Frings aan het doen
ben, vind ik het leukste wat ik tot nu toe
heb gedaan. Het klooien met muziek,
nummers

uitzoeken, repeteren, is nog

leuker dan optreden. Het gaat om het
enthousiasme, zowel bij oefenen als bij
optreden. Ik geef gitaarles terwijl ik
geen noot kan lezen. Ik probeer dat
enthousiasme ook op mijn leerlingen
over te brengen. Liedjes spelen, dat is
wat ik doe en wat ik mensen ook kan

leren.” JW

Goot 2009 op zaterdag
15 augustus 2009.
Vlnr. Allow Frings,
Rik Tazelaar, Chris Keuken,
Jan Rietveld en

EngelJan Ames.
Foto Astrid Gelderblom.

Nederlandstalige groep NL samen met
bassist Arjan Temme en drummer Rob
Struik. Ook hier weer met een door mij
geschreven repertoire waarmee we in
1983 weer bij Jaap Buys van Volendam
Music terecht kwamen.
Jaap was ook over NL enthousiast en
maakte grote plannen. Hij loodste ons
tot tweemaal toe met medewerking van
Alfred Lagarde en Lex Harding live in
Veronica's Countdown Café.
Plaatopnamen werden gemaakt in de
studio van Arnold Mühren in Volendam.
Dureco zou de single uitbrengen en het
platencontract lag klaar. De band wilde
echter zoveel publiciteit niet en haakte
af. Na NL speelde ik met dezelfde
mensen en de bekende Gorcumse
gitarist Chris van Hoogdalem tot 1994
in Dow Jones, die later More Money
heette. Met deze groep wonnen we de
popslag van NCRV's Sjors Fröhlich en
deden we voorprogramma's bij de
Golden Earring. Ook Dow Jones en More
Money speelden eigen werk. In 1995
ben ik uit Gorinchem vertrokken en heb
me niet meer met muziek
beziggehouden.”

Harney Park, 1971,

Vlnr. Kees de Jongh,
Kees Visser, Teus Aanen en
Hans van den Dool.
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Van punk tot postpunk
162 <

Punk en alles wat eruit voortkwam
betekende in de periode tussen pakweg
1977 en 1984 meer dan muziek alleen.
Het stond uiteraard ook voor kleding
maar minder bekend is dat het
eveneens doordrong in andere delen
van de cultuur zoals de literatuur en de
schilderkunst. Het ging in ieder geval
vooral om het ‘zelf doen’. Ik had
daarom graag iets geschreven over
graffiti en fanzines in Gorinchem, maar
wist dat ik me moest beperken. Mijn
bijdrage gaat dan ook voornamelijk
over de bands waarin ik speelde en die
binnen het kader punk-postpunk in de
regio Gorinchem actief waren.
In het voorjaar van 1977 hoorde ik
(André Roll, 1959) voor het eerst iets
over punk op Hilversum 3 in Willem van
Kooten’s programma Joost mag niet

eten. Van Kooten had een aantal
Nederlandse punkpioniers uitgenodigd
die over de nieuwe rage uit Engeland
kwamen vertellen en hun meegebrachte platen mochten laten horen. Ik
werd niet echt gegrepen door de
muziek die ik hoorde maar wel door de
houding waarover werd gepraat. Je
hoefde als muzikant niet meer te
beschikken over vakmanschap en geld.
Kennis van drie akkoorden en een
gammele elektrische gitaar aangesloten

op een oude radio voldeden. Dat paste
perfect bij de achttienjarige die ik was.
Ik had twee jaar eerder een Oost-Duitse
lesgitaar van mijn opa gekregen, kende
daarop inmiddels net zoveel akkoorden
als vingers aan mijn linkerhand en
moest het stellen met vijftien gulden
zakgeld per week.
Toch liet ik punk voor wat het was en in
de loop van 1978 leek het een vroege
dood te sterven. In 1979 kwam er een
ommekeer. De VPRO zond onder andere
NEON van Bob Visser uit, een serie
programma’s waarin met name zicht
werd gegeven op de Rotterdamse
punkscene. Het bijzondere was dat
vrijwel alle items door die jongeren zelf
werden gemaakt. Visser stuurde ze de
straat op met goedkope filmcamera's,
liet hen reportages maken en zette het
geheel rechtstreeks over op video
zonder zich te bekommeren om de
kwaliteit. Het slechte geluid, de felle
kleuren, de inhoud, de muziek en de
gewiekste montage vormden een zeer
energiek en opwindend geheel. Er
bleken opeens bands te bestaan die wel
openstonden voor muzikaal avontuur,
iets wat ik miste bij de eerste lichting
punkbands. Bovendien stonden er in de
regio Gorinchem/Leerdam ineens twee
punkbands op die ondanks de
gerichtheid op de eerste punkgolf toch

zeer tot de verbeelding spraken:
Supporting Act uit Sleeuwijk en Quo
Vadis uit Gorinchem/Rhenovy.
Hoog tijd dus om zelf maar eens een
band te beginnen. Een oud klasgenoot
die in dienst zat had hetzelfde idee en
kocht van zijn wedde een bas. In de
kroeg bleek een gemeenschappelijke

> 163

vriend eveneens een gitaar met

versterker te bezitten. De basisschool in
Arkel verschafte ons gratis oefenruimte.
Bas en gitaar werden in de gitaarversterker geplugd en zelf speelde ik op
een gekregen gitaar die ik versterkte
met een allegaartje aan afgedankte
audioapparatuur. Spelen zonder drums
leek voorlopig een overkomelijk
probleem, maar zingen zonder
versterking brak ons op. Na drie keer
oefenen hielden we het voor gezien.
In 1980 deed ik met Ad Amersfoort
(1963), die ik had leren kennen via een
kraakpand in de Zusterstraat, een
nieuwe poging. Ad wilde wel gaan
drummen want hij had een aantal jaren
kleine trom gespeeld in het Christelijk
Showkorps. Zijn broer Piet (1962) bezat
een gitaar met versterker en werd
zonder vragen aan de band
toegevoegd. Bob van Veen wierp zich
op als bassist. Hij had geld en schafte
meteen een basgitaar met professionele
versterker aan. Alles leek mee te zitten,

want ook deze band kon in de Arkelse
school terecht. Er was nog maar één
probleem: we hadden geen drumstel.
Bob had al veel geld uitgegeven aan de
band, van hem werd dus niets verwacht. De broers Amersfoort en ik
hadden geen cent te makken en we
wisten allemaal dat drums verdomd
duur waren. Zelf bouwen,

lenen en

huren waren ook geen opties.
Uiteindelijk bracht onze vriend Arjen
Rijsdijk, die bassist was van Redband,
uitkomst.
Hij had een weekendbaantje
centrum van Gorinchem en
binnenplaats naast het pand
werkgever een drumstel bij

in het
had op een
van zijn
het grofvuil

Quo Vadis, ca 1975.

stemmen en allerlei huis-, tuin- en
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keukengeluiden te vervormen, en

mixten alles tot een zo absurd mogelijk
geheel. Over deze tapes werden tijdens
optredens teksten geschreeuwd of ze
dienden als een soort solo middenin
een nummer. Het was altijd een hele
toer om tijdens een nummer een tape

Prawdada, maart 1982.
Concert in De Aanlegsteiger.
Vlnr. Bob van Veen, André
Roll, Ad Amersfoort en Piet
Amersfoort.

zien staan. Toen hij het Ad vertelde
bedacht deze zich geen moment en
heeft het drumstel daar weggehaald.
Ondanks de slechte staat waarin het
verkeerde, bleek het toch met een
beperkt budget op te knappen. De band
werd Prawdada gedoopt. We schreven
het in een cyrillisch lettertype. Daarmee
verwezen we naar linkse bands als de
Rondos en the Ex. Tegelijkertijd
streefden we ook een meer chaotische,
experimentele richting na. We putten
daarbij uit het oeuvre van bands als
Cabaret Voltaire, Pere Ubu en
Throbbing Gristle.
Voor die experimenten gebruikten we
cassettetapes. We gebruikten radio- en
plaatfragmenten (de term samplen
kenden we nog niet), leenden allerlei
effectapparatuur om onze eigen

goed getimed te starten. Vaak had dat
ook te maken met de kwaliteit van de
afspeelapparatuur die we gebruikten.
De nummers zelf hielden we eenvoudig,
maar we zochten wel naar tegendraadse en agressief klinkende loopjes
en akkoorden.
Het eerste optreden vond plaats in
buurthuis De Aanlegsteiger als
voorprogramma van de Gorcumse
punkband Äskunbewl. We hadden nog
maar vijf nummers. Voor vier hadden
we op de valreep nog Nederlandstalige
teksten geschreven. Aangezien ik de
zanger was, werd dat vijfde nummer
mijn pakkie an. Ik loste het op door ter
plekke verzonnen steenkolenengels te
schreeuwen met als handvat een
herkenbare kreet die als een soort
refrein moest dienen en die de zaal mee
kon brullen. lets beters verzinnen dan
“oi, oi, oi” lukte niet, maar het werkte.

We gingen een verbond aan met twee
andere bands uit de regio namelijk

Keityf uit Nieuwendijk en Vendekz
(voorheen Redband) uit Gorinchem. Het
voornaamste doel ervan was om elkaars
apparatuur te lenen zodat we bij
optredens goed voor de dag konden
komen. Keityf en Prawdada vormden
qua houding en muziekbenadering een
goed koppel. De relatie met Vendekz
was stroever, eigenlijk was het alleen
Arjen Rijsdijk die voor samenwerking
openstond. Hij ging dan ook wel eens in
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zijn eentje op avontuur met de twee

andere bands.

We gaven ook cassettes uit onder het
eigen label Apie. Aanvankelijk waren
dat bij toeval goed gelukte liveopnames. Later maakte de band ook
gebruik van kleinschalige studio’s voor
hun producties en is er een videoclip
gemaakt.
Ik verliet Prawdada in 1982 om met
Keityf verder te gaan. Bij hen was
bassist Martin Koek weggegaan en ik
wilde die plek wel innemen. Ik had geen
zin meer om frontman te zijn bij
Prawdada maar bleef wel net zolang
met de groep optreden tot ze een

goede vervanger hadden gevonden.
Mijn plaats werd ingenomen door Ad
Quartel die een paar jaar later weer zou
wisselen met Edo Gommers.

Kort na

mijn vertrek ging bassist Bob uit de

band en werd vervangen door Ton

Vendekz, oktober 1980.

Provoost.

Vlnr. Frans Temme
(gitaar), Arjen Rijsdijk

Keityf bestond uit de broers Fred en
Marco Beumer en Paul Visser. De broers
Beumer waren geschoold op gitaar en
drums. Paul schreef de teksten en had
vooral de looks als frontman maar
zingen kon hij niet. Dat deed er
eigenlijk ook niet zo toe in de
underground van die tijd. Paul bezat
een waanzinnige verzameling cassettes
met avantgardistische muziek en op
vrijwel geen enkele daarvan was een
vakkundige zanger te horen. Keityf was
aanvankelijk beïnvloed door een
doemband als Joy Division, maar had
kort voor mijn komst een nieuwe

impuls gekregen. De industriële muziek
uit Berlijn met als exponent Einstürz-

(synthesizer), Rolf van
Atten (drums) en Daan
van Rooijen (basgitaar,

zang). De band bestond
van september 1980 tot
februari 1985. Het was een

typische post punkband
met invloeden van The
Cure, Joy Division, Pink

Floyd en Santana. Zelf
noemde de band het
ontwikkelingsmuziek.
Vendekz klassiekers zijn
Gorcum is burning en The
Pink Panther.
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ende Neubauten zorgde voor uitbreiding van het instrumentarium en
een andere benadering van de muziek.
We schreven geen songs meer met
coupletten, refreinen en bruggetjes. Er
was alleen nog een doorgaande groove
met een min of meer vaststaande tekst
en er werd vooral veel geïmproviseerd.
Bij Keityf was ook geen sprake meer van
een vaste line-up want bij elk nummer
wisselden we van instrument en zang.
Tenslotte was er een grote collectie oud
metaal verzameld waarop door
iedereen geramd kon worden. De
podiumverrichtingen van Keityf waren
chaotisch en zorgden bij tijd en wijle
voor verwarring. Bij een van de eerste

optredens waarbij ik meedeed duvelde
een oliedrum volgestopt met metalen

voorwerpen van het podium.

Het

aanwezige publiek bedacht zich geen
moment, wierp zich en masse op dit
instrumentarium en begon mee te

spelen. Tot onze verbazing werkte het
en we bouwden er meteen een kleine
schare vaste fans mee op. We hielden
deze act in onze optredens die
daardoor steevast eindigden in een
bombastische en oorverdovende
oerdreun. Een en ander viel soms niet in
de smaak van café-eigenaars en
jeugdsoosbeheerders die halverwege
onze optredens ontredderd de stroom

uitschakelden en ons met vloeken en
schelden het gat van de deur wezen.
Voor een deel was dat onze eigen
schuld. We wisten vaak van tevoren dat
organisatoren een gewoon

popbandje

geboekt dachten te hebben. Met name
Paul, die van shockeren hield, voelde
zich als een vis in het water bij een fout
publiek. Zo zie ik hem nog altijd bij de
rand van het Giessense zwembad staan,
waar we de zwemvierdaagse muzikaal
mochten opluisteren. Zonder gêne
slingerde hij zijn mantra “Ik geloof niet
het grotendeels kerkelijke publiek en
zwolg hij vervolgens in het massale
boegeroep dat hij ermee opriep. Fred
en Paul bleven altijd redelijk stoïcijns in
dit soort situaties. Ik, die liever voor
geestverwanten speelde, voelde me
eerlijk gezegd niet altijd op mijn gemak
en dat gold zeker voor Marco die toen
nog maar een jaar of veertien was en

die zelfs een keer de kleedkamer niet
uit durfde omdat hij hommeles
verwachtte.
Na een jaar of twee hebben we een
punt achter Keityf gezet. We boekten
geen vooruitgang en er kwamen geen
nieuwe ideeën ondanks de
banduitbreiding met toetsenist Willem
Timmer.

Laatstgenoemde speelde samen met

4

VGROEPENPRESENTATIE !
WOUDRICHEM

Fred Beumer ook in een andere band
die Hoogblokland en later Rotterdam
als standplaats had. Hoewel deze groep,
waarin ook Arjo Rozendaal en Hans
Wilschut zaten en die de naam
Dionysus droeg, bij mijn weten nooit
op een podium speelde, zijn er wel
mooie opnamen gemaakt die op
cassette werden

uitgegeven. De
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groepsleden wisselden evenals bij Keityf
voortdurend van instrumenten.

Bovendien beperkte Dionysus zich in
tegenstelling tot Pravdada en Keityf niet
tot de Nederlandse taal en schreven de
bandleden ook nummers in het Duits,
Engels en Frans. Hans en Arjo verhuisden halverwege de jaren tachtig naar
Rotterdam om aan de kunstacademie te
gaan studeren. Om aan woon- en
atelierruimte te komen, kraakten ze een
leegstaand bedrijfspand in de wijk Het
Nieuwe Westen. De opnamen voor de
tweede Dionysus-cassette waren zo

goed als afgerond en konden worden
uitgegeven. Volgens de leden zou deze
cassette veel onvoorspelbaarder en
rauwer zijn geweest dan zijn meer
ingetogen voorganger. Tot een uitgave

is het echter nooit gekomen. Zowel
geluidsinstallatie als opnamen werden
geroofd bij een inbraak door
heroïnejunks. Dat moment beschouw ik
persoonlijk als het einde van onze

RTE
Hoogstraat 22, Gorinchem

postpunkperiode .
Het betekende namelijk niet het einde
van onze muzikale activiteiten. Met
Fred Beumer en Hans Wilschut bleef ik
tot na mijn veertigste samen spelen.

Kwalitatief werd onze muziek beter
maar het experiment en de brutaliteit
uit de jonge jaren hebben we nooit
meer kunnen evenaren. Dionysus zou

nog tot halverwege de jaren negentig
blijven voortleven als naam van het
kunstenaarsinitiatief dat door Arjo en
Hans in hun kraakpand in Rotterdam
werd opgericht. André Roll.

Affiche Rockwerk 80 op
22 november 1980 in
Cultureel Centrum
Woudrichem. Hieraan
werd deelgenomen door
Gorcumse en regionale
bands.
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‘Muzikale
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Zangeres Sandra van Rosmalen (1963)
speelde met basgitarist Arjen Rijsdijk
waarschijnlijk het langst in de band El
Kroppo: bijna 15 jaar. Praten met
Sandra is erg gemakkelijk; ze zingt
namelijk niet alleen goed, maar is ook
zeer welbespraakt.
“Bij ons thuis, in Sleeuwijk, was er altijd
wel muziek, al waren mijn ouders niet
zelf praktiserend bezig. Als kind hoorde
ik veel jazz, maar ook dingen van Wolf
Biermann en Gregoriaanse koren.

Omdat ik nogal springerig van aard was
vond ik ‘t het leukste om te dansen op
muziek. De eerste plaat, The Sound Of
Music, kreeg ik van mijn vader en daar
was ik dolblij mee. Toen ik wat meer
muzikaal bewustzijn kreeg vond ik de
glitterrock in de eerste helft van de
jaren zeventig geweldig. Dan

playbackte ik mee. Even heb ik nog

gitaarles gehad, maar dat getokkel
vond ik toen niets. De ritmiek in de
muziek heeft me altijd meer getrokken.
Vandaar ook dat ik drummer werd in
een schoolbandje van de
Rijksscholengemeenschap in
Gorinchem. Wat later leerde ik ook de
jongens van Supporting Act kennen.
Daar hing een hele scene omheen en
dat was een leuke tijd. Ik heb gewoon
geprobeerd een keertje mee te zingen
met een bandje waarin Dolf Roos

blik enorm

verbreed’

speelde in Taj Mahal, waar nu De Keizer
is, en werd toen door Ron Krop
opgemerkt. Dat moet begin jaren
tachtig geweest zijn. Hij was El Kroppo
aan het opzetten en dacht dat ik wel in
het meidenkoortje zou passen. Die
eerste repetitie vergeet ik nooit meer.
In de kelder onder het huis van zijn
moeder en doordat ik nog totaal geen
microfoontechniek had duwde Ron me
met mijn hoofd naar voren en riep:
“Daarin moet je zingen.” Hij was vaak
wel een harde leermeester, maar ik stak
er enorm veel op. Het koor in de band
bestond eerst uit vijf meiden, maar na
verloop van enkele jaren bleven alleen
Juliëtte Bontje en ik over. We deden
inmiddels niet alleen de koortjes, maar
ook percussiewerk en af en toe een
solospot. En vanaf 1987 kwamen de
platen, eerst singletjes op vinyl en
vervolgens een cd. Eind jaren tachtig
was het razend druk. We traden veel op
in het land en soms in het buitenland
en deden ook radio- en tv-werk. Hoewel
de band constant wisselde van
bezetting heb ik zowel het optreden
met die verschillende bezettingen als
het reizen als enorm leuk ervaren…”
“Mijn muzikale blik was door het
werken binnen El Kroppo enorm
verbreed. Door Ron heb ik bijvoorbeeld
de soul echt leren kennen, maar ook

dingen van J| Cale en Eric Clapton. En
vind ik iemand als Prince te gek. Om
welke reden dan ook werd de groep in
de jaren 90 kleiner; eerder stonden we
weleens met 14 mensen op de bühne,
maar in de laatste bezetting nog maar
met acht. Het vervelendst vond ik toen
Juul ermee stopte; ik was toen nog de
enige zangeres, maar ik was ook mijn

Sandra van Rosmalen,
2009,

‘maatje’ kwijt. We konden met z’n

tweeën lekker tutten in de kleedkamer
— elkaar opmaken enzo — maar ook op
het podium ging het heerlijk met
stemmetjes pakken. Er werd fanatiek
gerepeteerd voor de optredens en
plaatopnamen en Ron zong ons alle
partijen voor. Het verbaast me ook niets
dat hij op On The Road (2005) van de
Eelco Gelling Band niet alleen de
leadvocals doet, maar ook de meeste
koortjes.”
“Toch heb ik als enige zangeres nog een
leuke tijd gehad bij El Kroppo,
bijvoorbeeld toen we live optraden in
Twee Meter De Lucht In van Jan Douwe
Kroeske. Rond die tijd was ik ook in
verwachting van mijn eerste kind en
werd El Kroppo op een laag pitje gezet
omdat Ron, maar ook Arjen en
drummer Jeffrey van Duffelen gingen
samenwerken met Eelco Gelling.”
“Inmiddels woonde ik in Utrecht en
werd gevraagd door de Low Down

Blues Band, die later Little Eve ging
heten — naar mijn dochter Eva — en daar
zing ik nu al tien jaar in met heel veel
plezier. Verder ben ik drama docente
(docerend theater maken) en werk ik in
theatervoorstellingen en musicals.
Waarbij zanglessen om de hoek komen
kijken en ik moet zeggen dat met name
mijn ademhalingstechniek daarmee
enorm is verbeterd. En ik speel ook bij
optredens eindelijk gitaar. Toch nog!”
AR
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