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Afgaande op de tientallen reacties op de eerste editie, is het 
verschijnen van BUKBLAD 2 goed nieuws. De reacties waren namelijk 
allemaal positief. Dat kan dus niet beter, wat tegelijk een lastige 
start is. Beginnen op de top is lekker, want het kan alleen maar 
bergafwaarts. Logica is niet onze sterkste kant. Dat ervoer ook een van 
de redactieleden die zijn buurvrouw een exemplaar van nummer 1 gaf. Ze 
reageerde buitengewoon enthousiast. “Maar,” wierp ze tegen, “wat is 
jullie verdienmodel?” Het redactielid vertelde haar trots dat BUKBLAD 
een gratis blad zonder verdienmodel is. Dikke pret overmeesterde de 
buurvrouw. Concepten als visie, missie en stakeholders verpulverden 
voor haar ogen. Maar door het gruis heen zag ze de glans. Welgemeend 
wenste ze ons succes, niet wetende dat we al op onze top zitten. 
Logica is niet onze sterkste kant, maar we hebben wel lol. In die 

toestand maakten we dit nummer. Hopelijk proeven jullie dat. 

Een gratis blad zonder verdienmodel dus. Toch betaalt de redactie deze 
editie niet geheel uit eigen zak. Dat is mooi, want de kosten stegen 
flink. BUKBLAD 1 was op binnen twee weken. Daarom schroefden we de 
oplage van 150 op naar 250 stuks. De (repro)kosten worden voor ruim 
60% gedekt door giften van altruïstische lezers. Een zeer aangename 
verrassing en tegelijk een extra stimulans bovenop de intrinsieke 
drive. Wij danken alle gulle gevers uit de grond van onze liefde 
voor muziek en andere kunsten. We weten niet wie jullie allemaal 
zijn – van enkelen kennen we op dit moment slechts hun naam – maar we 
schudden jullie graag (nog) eens de hand. En er is meer goed nieuws: 
we wisten Beau Magdelijns en Jan Konings te verleiden om speciaal voor 
BB een tekst uit hun pen te wurmen. Ofschoon wurmen het woord niet 
is, want hun bijdragen stromen als kwieke beekjes. De coverfoto en de 
foto’s bij het artikel over No Brains zijn van Teis Albers. Ook dat 
is goed nieuws, want met Teis hebben we een heuse fotograaf in ons 
midden. Olé olé, is er echt allen maar goed nieuws? Mocht het jullie 
interesseren: bij het maken van deze editie ging er wel iets mis. 
De redactievergadering vond pas plaats toen het blad al zowat gevuld 
was. Dat gaan we anders doen, waarschijnlijk. Toch was het een goeie 
vergadering. Vier uur lang ging het over muziek, boeken en kunst. We 
hadden stof voor minstens nog eens vier uur, maar de kroeg vond het 

zat. Nummer 3 gaat er komen. Dat nummer 2 jullie mag smaken. 

Wil je ons wat vertellen? Of wil je graag een bijdrage leveren in de 
vorm van een artikel, illustratie, kunst of in welke vorm dan ook. 

Mail ons dan op info@bukblad.nl
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FOTO’S: TEIS ALBERS (@teisalbers)
TEKST: EDWIN TIMMERS

No Brains is een Utrechts garagepunk-
gezelschap dat je snel in je hart sluit. Is 

het niet om hun schitterende, vier liedjes 
rijke debuutsingle op het label van Plato 
Utrecht, dan is het wel om hun gulzige 
verwondering en het knetterende plezier 
waarmee ze hun ervaringen delen. Voor-

waarts! Op zeker moment staan ze met 
drieën om me heen en overladen me met 
smakelijke anekdotes. Helaas schrijf ik 
trager dan mijn schaduw. Kees zwijgt, 
de rust zelve zit hij achter zijn drumkit, 
zijn schoenloze rechtervoet rustend op 
de basdrum, nippend aan een flesje bier.
Basisschool, middelbare, rugby, gamen, 

skaten: ze kennen elkaar in verschillen-
de combinaties al lang en dat is te mer-
ken; ze sparen elkaar niet terwijl ze lenig 
door hun gedeelde vocabulaire roetsjen. 
Kees en gitarist Step zijn goed thuis in 

de metal, deels door games, deels door 
opvoeding. Metal is geen punk. Toch 
was het Kees die de anderen wees op de 
Australische garagepunkers met matjes 
Amyl & The Sniffers. Dit was het start-
schot voor No Brains. Punk kan iedereen. 
Dat was volgens Rube de gedachte die 
ze aan Amyl overhielden. Omdat Bruno 
en Kees beide drumden en één drum-
mer genoeg is, besloot Bruno te gaan 
bassen. “Simpel,” zegt Bruno, “Kees is 
een betere drummer dan ik.” Rube werd 
zanger omdat hij zich tijdens het gamen 
van de rest onderscheidde vanwege zijn 
geschreeuw. Step had nog nooit echt se-
rieus gitaar gespeeld, maar wilde zich 
daar wel aan wagen. Ze bekwaamde zich 
in de bijzonder effectieve powerchords 
en denkt dat ze op de debuutsingle min-
der prominent hoorbaar is vanwege haar 
beperkte vaardigheid toen. Zou kunnen, 
maar waarschijnlijker is dat Bruno de 
volumeknop op zijn basversterker beter 
weet te vinden. We zitten in een met ge-
luidsapparatuur volgestouwde ruimte op 
de eerste verdieping van De Stadstuin, 
nu één van de Utrechtse vrijplaatsen 
voor creatievelingen en ooit een kantoor-
pand van bouwbedrijf Janssen De Jong. 
Kees tikt af en de wanden trillen mee op 
Certified Mullet, een ode aan het zelfge-
kweekte matje. Rube lijkt iets met zijn 
microfoon recht te zetten te hebben; hij 
schreeuwt zowat deuken in het ding. Na 

“Als je niet nadenkt, dan lukt het.” Zo werkt het bij skaten 
volgens No Brainsdrummer Kees. Verstand op nul, blik op 
oneindig. De bandnaam verwijst naar die mindset als je het hem 
vraagt. Pas brak hij bij het skaten zijn pols. Toen kon hij 
even niet drummen. Stilzitten en nadenken ligt hem niet. Dat 
is naar eigen zeggen de reden dat hij een 2 scoorde voor zijn 
eindexamen wiskunde. Drummen ligt hem beter. Volgens de andere 
drie bandleden is hij de beste muzikant. “Eigenlijk is hij te 
goed voor ons,” zegt zanger Rube.

V.L.N.R.: BRUNO, STEP, KEES EN RUBE



vraagt of iemand hem op piano wil be-
geleiden. Teis doet een verdienstelijke 
poging en Bruno racet er onbekommerd 
tegendraads overheen, terwijl Rube me 
vertelt dat hij en Bruno hun profielwerk-
stuk aan No Brains’ debuutsingle heb-
ben gewijd met een 8,4 als resultaat. Ze 
hadden aanvankelijk geen onderwerp, 
maar wel een single. Kees zit startklaar 
achter zijn drumstel en Billy, tja, Billy 
is een hit! 

anderhalve minuut is het gedaan. Kees 
vindt dat alles harder moet.
Dat punk per se een politiek-activistische 
lading moet hebben, is een misvatting. 
Enigszins verbolgen vertelt Step over de 
keer dat ze op een punkfestival speelden 
en dat iemand uit het publiek haar vroeg 
waarom ze daar op het podium stonden, 
want ze waren toch helemaal geen punk. 
Dit gegeven houdt de band bezig, het is 
een hobbeltje waar ze wel overheen ko-
men. Eerder op de avond zei Rube al dat 
Soccer Sucks misschien wel hun meest 
politieke liedje is. “Maar ja,” voegde hij 
er droogjes aan toe, “we mogen nog niet 
stemmen dus onze muziek hoeft niet po-
litiek te zijn.” Bruno 
denkt na. “We heb-
ben toch dat liedje 
met Freddy?” zegt 
hij. “Die politicus. Ja. 
Baudet.”
De anderen corrige-
ren hem schaterlachend. Bruno zit er niet 
mee. Rube duwt zijn tekstboekje onder 
mijn neus: “Soccer sucks like Thierry 
Baudet.” Er zijn genoeg andere dingen 
die ergerlijk zijn, vindt Step. “Een nieuw 
liedje, Toxic Boogers, gaat over die ir-
ritante harde snotjes in je neus.” Bruno 
doet alle artwork en komt met de idee-
en voor nieuw songmateriaal, vaak een 
pakkend riffje en wat zoekende woorden. 
Hiermee gaan ze samen aan de slag. Het 
oorspronkelijke idee gaat soms volledig 
op de schop. “Billy was eerst I don’t 
care,” herinnert Step zich. “Mm ja,” re-
ageert Bruno, “maar I don’t care was wel 
helemaal anders.” Billy is geen bestaand 
persoon; samen bliezen ze hem leven in 

en samen houden ze hem levend. Het 
liedje Teenage Terrorist verwijst naar 
Utrechters die met machetes (grote kap-
messen) in hun broek rondlopen. Step 
omschrijft ze treffend als AliExpress 
versies van Amerikaanse gangsters. Tus-
sen neus en lippen vertelt Bruno dat een 
platenlabel hen onlangs heeft gemaild 
met de vraag of ze een LP willen maken. 
“Da’s twee weken geleden, maar ik heb 
nog niet gereageerd.” De anderen lachen. 
“We hebben ook nog niet genoeg materi-
aal,” zegt Rube.
Fotograaf Teis schiet ondertussen de 
schijf van zijn camera vol. Hij vraagt of 
de band zelf nog ideeën heeft. Bruno wil 

het platte dak op zo-
dat Teis hen vanaf de 
grond kan fotografe-
ren. Via één raam is 
het dak bereikbaar, 
maar dan moeten ze 
op zo’n vijf meter 

hoogte op hun billen over een betonnen 
randje schuiven nadat ze het raam uit 
zijn geklommen. Ik vind het geen goed 
idee, maar Kees is al vertrokken. Bru-
no gaat als tweede en Rube als derde. 
Ik denk dat Step aarzelt bij het raam en 
zeg tegen haar dat ze het niet moet doen 
als ze twijfelt. “Nee hoor,” zegt ze, “mijn 
benen zijn gewoon wat korter.” Ze hijst 
zich het raam in en hup daar gaat ze. Het 
zweet staat in mijn handen. Ik keer mijn 
rug naar het raam. Opeens zijn ze weer te-
rug. Step kruipt achter de piano en speelt 
een mooie deun. “Hey Step,” roept Rube, 
“doe ’s effe wat Minecraft-geluiden!” 
Bruno oefent een boogie-woogie-loop-
je (boer-daar-ligt-een-kip-int-wa-ter) en 
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“Een nieuw liedje, 
Toxic Boogers, gaat over 

die irritante harde snotjes 
in je neus.”
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TEKST: MARK OLIJSLAGERS
FOTO: BERTRAND (@DELGOFF)

Na onlangs de documentaire ‘What Does-
n’t Kill Me’ gezien te hebben, zocht ik op 
Youtube naar meer live materiaal. Het zo-
juist opgestarte nummer behoorde al tot 
één van mijn favorieten, maar na het zien 
van de documentaire krijgt de tekst meer 
lading en vallen de details op. Luister, en 
beter nog, kijk mee verder. 
Een ogenschijnlijk liefdesnummer wordt 
ingezet waarbij de band in beeld komt in 
een sfeervolle setting. De ruimte is ge-
vuld met meerdere gitaristen, een contra-
bas, een bescheiden drumstel, een vrouw 

met keyboard en een kwetsbare zanger 
in rolstoel met een gitaar op schoot. Als 
je goed kijkt, zie je op de traptreden in 
de donkere achtergrond een vrouw posi-
tie innemen om het aanstaande goed te 
kunnen ontvangen. Tussen de frets op de 
gitaarhals zijn grote letters aangebracht, 
Chesnutt valt er te lezen. Inmiddels ho-
ren we Chesnutt’s  aangenaam breekbare 
stem. ‘I’ve flirted with you all my life. 
Even kissed you once or twice’ zingt hij 
tijdens het tweede couplet. Er borrelt wat, 
d’r is immers geflirt en gezoend. Zijn 
handen houden ongemakkelijk de gitaar 
vast. Vic Chesnutt is achttien wanneer 
hij met teveel drank op achter het stuur 

Vanuit zijn noodzakelijke rolstoel heet hij het publiek welkom 
middels een kleine buiging en gaat er vervolgens eens goed 
voor zitten. Ik kijk op YouTube naar deze man, getooid met een 
oversized muts. Tijdens het intro zien we een fragment waarin 
deze zanger bescheiden zijn podiumvrees beschrijft, maar ook het 
‘Yeahhh’-gevoel als het publiek aanhaakt. 
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kruipt. Het resultaat van deze rit is een 
gebroken nek waardoor hij gedeeltelijk 
verlamd raakt. Zijn vingers hebben be-
perkingen maar door een plectrum aan 
zijn verlamde rechterhand te bevestigen 
en alleen met akkoorden te werken die 
zijn linkerhand hem toestaan, blijft hij 
in staat gitaar te spelen. Dan het der-
de couplet: ‘But I found out with time. 
That really I was not ready’. Vervolgens 
het refrein: ‘Oh, death’, perst hij er drie 
keer als refrein uit. Met gesloten ogen 
lijkt hij deze woorden ergens diep uit zijn 
verlamde benen te moeten trekken. Aha, 
hier wordt met de dood geflirt, er wordt 
uitgedaagd. De onoverkomelijke angstige 
dood die evengoed voor een zoete op-
luchting kan zorgen. Zo vocht zijn moe-
der ertegen toen ze kanker kreeg, totdat 
de pijn zo heftig werd en het gevecht 
overging in een smeekbede. Chesnutt 
zelf deed meerdere zelfmoordpogingen. 
Zijn overmatige drankgebruik, lichame-

lijke beperkingen en steeds terugkerende 
depressies voerden hem regelmatig naar 
de duistere uithoeken in zijn brein waar-
bij op dat moment een definitief einde de 
enige uitvlucht leek. De pogingen geven 
niet het gehoopte resultaat en Vic weet 
met zijn humor en cynisme het leven te 
hervatten. Dan als in 2009 alle kaarten 
de verkeerde kant op vallen, wordt het 
weer duister. Zijn relatie loopt spaak en 
hij heeft een schuld van $50.000 door de 
hoge ziekenhuiskosten. Het zorg- en ver-
zekeringsstelsel is een van de vele zaken 
die Amerika tot een triest land maken. 
Het einde nadert, het ritmische getik op 
de hi-hat en een basdrum die als een traag 
kloppend hart bonkt, vloeien langzaam 
over in dreigende elektronisch gecreëer-
de noise. De depressie manifesteerd zich 
in alle hevigheid waarbij de signalen die 
via de zenuwen de grote hersenen komen 
binnenstromen worden anders verwerkt. 
Waar het even geleden nog flirten was, is 
het nu dreigend monotoon. Het hersensys-
teem raakt verstoord en de prefrontale 
cortex neemt in vermogen af. Het vlakke 
gruizige gezoem neemt alle pracht, genot, 
kleur en hoop weg. Hoe lang moet dit 
verdragen worden? Met een goedkeurend 
knikje van de gekwelde, drukt de gitarist 
abrupt de knop in. Plotsklaps is het stil, 
alsof een overdosis spierverslappers het 
hart van een vijfenveertigjarige muzikant 
volledig heeft lamgelegd. †  

BEKIJK OP 
YOUTUBE:
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TEKST: EDWIN TIMMERS, 
FOTO: GONER RECORDS

Het Udenhouts woordenboek geeft het 
woord locht de betekenis van luchtig en 
lichtzinnig. Als voorbeeld van een toe-
passing geeft het ‘locht volk’. Die uit-
drukking ken ik. Locht volk, zo leerde ik 
lang geleden, werkt nonchalant; het re-
sultaat van hun werkzaamheden verraadt 

een lak aan het ambacht, want waarom 
jezelf als een vakman gedragen als je met 
een mager zesje ook je centen beurt? De 
centen zijn het doel, want daarmee kun 
je lol hebben en daar draait het om. Lol 
had de band ongetwijfeld ook bij het be-
denken van de bandnaam. Cheater slicks 
zijn veelgebruikte autobanden in de dra-
gracerij. Tegelijk heten kakstrepen in de 
onderbroek cheater slicks – ‘those brown 

Een tweeëntwintigjarige bouwcollega straalde van oor tot oor 
bij het kijken naar een filmpje op zijn mobiel. Ik mocht  
mee kijken. Op een pas gemaaide maisakker is een Toyota 
terreinwagen via een rafelige kabel verbonden met een kleine 
personenwagen zonder motorkap. De bestuurder van de Toyota, 
de tweeëntwintigjarige bouwcollega, geeft een dot gas, 
waarop zand onder de banden wegspuit, de kabel op spanning 
komt en hopla, de motor uit het binnenste van de slachtrijpe 
personenwagen wordt gerukt. Op de achtergrond klinkt een 
meerstemmig schaterlachen. Dit filmpje was nog beter geweest met 
een soundtrack van Cheater Slicks. Vrijetijdsbesteding van het 
lochte soort verdient dito muziek. 

stripes that soil your whi-
te undies’ zegt Urban 
Dictionary. Mijn moeder 
noemde die vuiligheid 
remsporen. Remsporen 
zijn skidmarks in het En-
gels en Skidmarks is de 
titel van Cheater Slicks’ 
plaat uit 1999. Cirkeltje 
rond. Al ruim dertig jaar 
lang wekt de muziek van 
Cheater Slicks een lochte 
indruk, een indruk die hun muziek voor 
mij onweerstaanbaar maakt. Dat het de 
band toch menens is, ontdekte ik recent, 
toen ik toevallig eens goed luisterde 
naar de zang van het liedje Why op On 
Your Knees, hun eerste plaat uit 1989. 
Why werd voor het eerst op plaat gezet 
in 1966 door Dirty Wurds. Beluister het 
origineel en stel vast dat de leadzang niet 
zonder overtuiging kan worden gebracht. 
Wie dit liedje wil coveren, moet weten 
waar hij aan begint. Enfin, Cheater Slicks 
slaagt cum laude. Goed geveinsd hartzeer 
maakt soul van popmuziek. Drieëntwin-

tig jaar later slagen ze opnieuw, dit keer 
met het zelf geschreven Love Ordeal. 
Niet eerder naderden lochtheid en diepe 
soul elkaar zo dicht. Telkens weer huiver 
ik bij de wanhoop die als een zwarte zon 
doorbreekt in de waaromvraag die het re-
frein afsluit: ‘Why do I always feel guil-
ty?’. Ken je Cheater Slicks niet, stap dan 
in via genoemde liedjes. Zij wijzen je de 
weg. Ik kap ermee. Dit had een degelijk 
retrospectief moeten worden, maar ik 
wist mezelf met weinig moeite te over-
tuigen dat een zesje meer dan genoeg is. 
Why do I always feel guilty? 
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Ik ben nooit in Nieuw-Zeeland geweest, maar wel in een 
snikhete Ekko met de Nieuw-Zeelandse Marlon Williams. De 
airco was kapot, en met ieder nummer dat hij speelde uit 
Make Way For Love – een product van zijn break-up in 2018 – 
verplaatste het zweet op mijn voorhoofd zich richting mijn 
rug. In Nieuw-Zeeland wordt het ook heet, maar niet waar 
Marlon opgroeide; met 25 tot 30 graden is het daar in hartje 
zomer nog aangenaam.

TEKST: BEAU MAGDELIJNS
FOTO: BRUCE BAKER

Voor de hitte van die avond was zijn li-
chaam niet gebouwd. Zijn achterover-
gekamde haren vormden niet langer een 
strak matje, maar mondden uit in vier aan 
elkaar klevende, natte lokken, die mee-
dansten op het zomerse What’s Chasing 
You. Met iedere graad die de temperatuur 
steeg, werd het podium lager. Hij was 
een van ons nu: een door zweet door-
weekte, met shirt beplakte jongere. De 
hitte creëerde een eenheid in de zaal zo-
als op de eerste dag van een hittegolf aan 
het zwembad van een camping, waar de 
tentburen die je normaal alleen nakijken 
plots aan je bedje staan met een voordeel-
verpakking raketjes en de vraag of je de 
laatste wil: “zonde als het smelt.” Mar-
lon deelde geen raketjes uit, wel flesjes 

water, die smelten niet. Vier jaar na die 
zomeravond in april hoorde ik pas weer 
iets van hem, My Boy. Voor de 2 minuten 
en 43 seconden die ik van het nummer 
genoot was het plots weer zomer, maar 
niet zoals de benauwde Nederlandse 
zomer die we vier jaar eerder samen be-
leefden. Hersteld van zijn break-up, met 
hernieuwde energie en geïnspireerd door 
de geschiedenis van zijn thuisoord, nam 
hij me mee naar Nieuw-Zeeland, naar de 
Māori, naar zijn voortuin en het buurt-
centrum in Lyttelton – het havenstadje 
waar hij opgroeide – daar waar in hartje 
zomer de warmte nog prettig is, waar ra-
ketjes niet zo snel smelten, en de tentbu-
ren hun afstand houden.   
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beest’ wel degelijk. Hij spreekt met een 
door vagevuur geroosterde stem via de 
grunts van Michael Sinner, dankzij de 
heil bij monde van Libby en in haar act, 
ad hominem in lijn met het confronte-
rend brutale duivelsgebroed in horror-
films. In het naar achter halen van haar 
schouders komt haar hoofd op een zowat 
horizontale nek naar voren. Op haar ge-
zicht een woeste grimas, van kleur ver-
schietend als een verlichte toverbal, met 
priemende ogen waarin leegte lonkt. 
Theater van het overtuigende soort. 
Theater ook dat een andere houding ten 
opzichte van de traditie verraadt; The 
Bridge City Sinners bereisden hun land 
en zagen dat het goede niet veel goeds 
brengt. Dus waarom niet wedden op 
het kwaad? Waarom het zondige vlees 
niet vieren of waarom het eigen lijf, zo-

als Libby Lux doet, niet tot kunstwerk 
promoveren? Het zinnelijk genot – het 
moderne, niet het klassieke hedonisme 
– is aan het publiek. Al tijdens de sound-
check staat het te joelen; drank heeft 
sommige geesten reeds beneveld. Tegen 
de tijd dat de band op stoom is, hangt de 
zon zoetjes in de Waal. DJ Miss Mary-
Lane deelt vanaf een verhoging whisky 
uit. Wie wil? Ik wil. Het podium is door 
een kleine stretchtent overkapt. Achter 
de band tekenen zich in het tegenlicht 
van de zon de masten af van schepen in 
de kleine jachthaven aan De Kaaij. Alles 
op deze behaaglijk warme avond krijgt 
een edelmetalen gloed. Het publiek, in-
middels zo’n honderdvijftig vrijwillig 
opeengepakte mensen rijk, jut de band 
op. Libby Lux laat haar theatrale act 
varen; het publiek ontwapende haar. De 

kleine PA-set krijgt de 
zang, de grandioze sa-
menzang met moeite 
mee in de klare akoes-
tische samenspanning 
van twee banjo’s, een 
resonator-gitaar, een 
staande bas en een vi-
ool die het staccato ge-
klater bewogen aaneen 
kit. Hier onder de brug 
versmelt alles tot één 
plastische brok genot 
met een hart dat klop-
pend klopt en smeekt: 
laat het nog even du-
ren. Vanuit het niets 
speelt een briesje met 
sliertjes roze haar van 
Libby Lux. Een bries-
je op een windstille 
avond. 
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TEKST: EDWIN TIMMERS
FOTO: FACEBOOK THE BRIDGE CITY SINNERS 

Dat de band hier staat, is te danken aan 
het groepje Nijmegenaren dat de Shin-
dig-feesten organiseert, een groepje met 
een garagepunkhart, trouw aan de wor-
tels van de rock ’n roll zonder orthodox 
te zijn en toegewijd die muziek levend te 
houden. In deze context is Libby Lux’s 
‘Hail Satan’ te begrijpen, net als haar 
act en de grunts van bandlid Michael 
Sinner. Grunts en satan worden terecht 
geassocieerd met bepaalde metalvari-
anten. The Bridge City Sinners haken 
echter, bewust dan wel onbewust, aan 
bij de Amerikaanse muziektraditie die 
Greil Marcus duidt in zijn boek Mys-
tery Train. De strijd tussen god en de 
duivel, tussen goed en kwaad of tussen 
de zuivere geest en het zondige vlees, 
de strijd waarvan blueslegende Robert 
Johnson in zijn teksten gewag maakte, 

grondt Marcus in de geesteshouding van 
de Puriteinen, die met het koloniseren 
van Amerika tegelijk de geest van dé 
Amerikaan schiepen: “Their idea was to 
do gods work, and they knew that if they 
failed, it would mean that their work had 
been the devils’s”. Nederland heeft deze 
traditie niet. Het goede is hier van god 
losgekoppeld en de duivel bestaat niet. 
Ten westen van de oceaan bestaat ‘het 

“Hail Satan!” roept zangeres 
Libby Lux in de microfoon. 
Ze staat met haar band The 
Bridge City Sinners op 
De Kaaij, een jaarlijks 
oppoppend zomerterras in een 
infrastructurele uithoek onder 
de Nijmeegse waalbrug.

in levende lijve onder de brug
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Maar waar kijken we nu eigenlijk naar, 
wat betekent dit vreemde lijnenspel? Het 
lijken wel bergen maar zijn het wellicht 
toch pieken van een of ander proces? Het 
patroon doet je al snel denken aan een 
frequentie zoals bijvoorbeeld ons hartrit-
me. Maar de grafiek van een ECG ziet 
er toch echt anders uit. De tussenpauzen 
van een gezond kloppend hart zijn aan-
zienlijk korter.
Wat we zien is een grafische weergave van 
signalen afkomstig van een Pulsar (snel 
rondtollend overblijfsel van een geëxplo-
deerde ster) welke de door een radiotele-
scoop zijn ontvangen. Voor de liefhebbers 
onder ons, we hebben het hier over PSR 
B1919+21 (de oorspronkelijke aanduiding 
is CP 1919) Een pulsar met een periode 
van 1,3373 seconden en een pulsduur van 
0,04 seconden en bevindt zich in het ster-
renbeeld Vulpecula. Het is de eerste ont-
dekte radiopulsar welke wetenschappers 
in 1969 waarnamen. Elke omwenteling 
van de ster wordt er een puls uitgezonden. 
Je kunt op de afbeelding zien dat er een 

aantal periodes zijn die geen puls of een 
kleine puls bevatten. Dit komt door het zo-
genaamde scintillatie-effect, een effect dat 
lijkt het twinkelen van sterren. Dit ontstaat 
niet in de atmosfeer maar wordt veroor-
zaakt door beweging van vrije elektronen 
in de interstellaire ruimte. Zo ontstaat er 
een prachtige bergenpatroon vol nuances.
Bernard Sumner is degene die ervoor 
zorgde dat deze illustratie op de hoes van 
Unknown Pleasures terechtkwam. Deze 
gitarist van Joy Division belandde tijdens 
een zoektocht naar inspiratie in Manches-
ter Central Library. In een wetenschappe-
lijke publicatie van Cambridge-onderzoe-
kers werd hij direct aangegrepen door de 
afbeelding. Sumner nam de afbeelding 
mee naar Peter Saville, de huisontwerper 
van het platenlabel Factory Records. Sa-
ville zette een voor die tijd onconventio-
neel ontwerp neer. Waar de meeste covers 
in die tijd kleurrijk en bont waren met 
band- of plaattitel in sierlijke letters, bevat 
deze cover alleen een zwarte achtergrond 
met daarop in wit het abstracte lijnenspel. 
De geschiedenis is sindsdien dit fraaie 
icoon rijker.  

Hoeveel tijd zat er tussen het moment dat je de vorige pagina 
omsloeg en je de link had gelegd tussen de rechterpagina en de 
platenhoes van Joy Division? Ik sta er niet van te kijken wanneer 
dit slechts enkele milliseconden geduurd heeft. De coverafbeelding 
van de iconische platenhoes uit 1979 kan je afgelopen decennia 
bijna niet ontgaan zijn. Mocht deze plaat niet in jouw platenkast 
staan, dan moet deze illustratie je wel op andere manier onder 
ogen zijn gekomen. Het heeft een cultstatus bereikt en is door de 
fashionindustrie op ontelbare voorwerpen afgedrukt.
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Props voor de heist rocker en de watskeburt. 
Ik weet nog waar ik was toen ik dit voor 
het eerst hoorde. Wat het betekent, hoeft 
De Jeugd van Tegenwoordig me niet te 
vertellen; ik kan leven met de zin van 
het zinnetje zelf. Andere keren kan ik 
dat niet. “De toverslagfunctie van het 
woordenboek is belangrijker geworden,” 
zegt woordenboekmaker Ton den Boon 
in een gesprek over de geactualiseerde 
Van Dale. Steeds meer mensen gebruiken 
het woordenboek om op moois dat ze 
niet zochten te stuiten. De serendipiteit 
een handje helpen. Ik laat het me graag 
gebeuren. Thu bist gardbrunno, thu 
bist puzza therro quekken wazzaro. Dit 
trof ik aan in de online versie van het 
Oudnederlands Woordenboek (ONW), 
dat het oudste Nederlands beschrijft van 

circa 500 tot 1200. De vertaling van dit 
ongeveer 900 jaar oude tekstfragment 
naar huidig Nederlands staat erbij: Je 
bent de waterbron in de tuin, je bent 
de waterput van de snel stromende 
wateren. Props voor de heist, puzza 
therro quekken wazzaro. Voor wie wil, 
worden oude woorden neologismen. 
Sommig taalgebruik mag in de kliko 
omdat het niks meer zegt, zoals het 
vermelden van afstanden in kilometers 
op witomrande blauwe borden boven 
de snelweg. Amsterdam 100 klikometer. 
De ene keer rijd ik er een uur op, een 
andere keer drie uur. “De Witte Zwaan 
is drie liedjes fietsen,” wist iemand met 
verwaaid haar en oortjes in. Hoe lang 
duurt een liedje? Een standaard popliedje 
duurt een kilometer bij meewind in 
een nieuwbouwwijk. Door het oude 
stadscentrum duurt het korter. 
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Omdat festivals me te goed bevallen, 
kom ik er zelden. Voor ik het goed en 
wel besef, heb ik mijn tijd verdaan met 
ouwehoeren en pinten kantelen en niks 
meegekregen van wat er op het podium 

gebeurde. Live-muziek blijkt het beste 
medicijn tegen een vroegtijdige bene-
veling. Enige discipline en de sterke 
programmering hielden me recht. We 
zagen zes bands, allemaal interessant, 

doch twee die een onuit-
wisbare indruk maakten: 
Night Beats en, jawel, 
Gilla Band. 
Misty Fields is een festi-
val zonder gedoe en dat 
komt de sfeer ten goede. 
Geen intimiderende secu-
rity, wel een nuchter ver-
trouwen op een goede af-
loop. Alle mensen achter 
balies en bars betoonden 

Bukblad 1 had een artikel over Gilla Band waarin Mark O. vertelt 
over zijn bijna mystieke ervaring bij een live-show van deze in 
donkerte grossierende band. Misty Fields, het kleine, driedaagse 
festival met een opvallend fijne neus voor al wat misschien 
ooit groot gaat worden, wist de band te strikken voor de 
vrijdagavond. De avond ervoor appte Mark dat hij kaartjes had en 
op de grote dag zelf reden we vrolijk naar Heusden bij Asten. 

TEKST: EDWIN TIMMERS
MET DANK AAN: LOEK HENDRIKX
FOTO’S: MARK OLIJSLAGERS

zich vriendelijk, behulpzaam en spraak-
zaam. Exemplarisch in deze waren de 
vrouwen achter de bar van de speciaal-
biertent die schonken dat het een lieve 
lust was. Cabaretiers in de dop. Hier 
brachten we het laatste uur van de avond 
door. Daarna praatten en hugden we ons 
naar de uitgang en vouw-
den we ons in de auto 
voor de nacht. 

Holiday Ghosts had-
den we gemist en daar-
voor moesten we ons schamen, want 
het was goed.  10000 Russes speelde 
op het bospodium. De bomen drupten 
na. Logge dance, drijvend op een poti-
ge basdrumbeat, vooruit geholpen door 
elektronica en verwilderd met gitaar-
spinsels. De gitaar zat helaas een beetje 
achterin de mix terwijl die juist voorin 
nodig was. Het publiek trok zich van 

de dikke druppels niets aan en bewoog 
het losrakende hoofd tevreden op de 
bezwerende deining. Talk Show ging 
los als een mortiergranaat. Publiek ging 
gelijk mee. Mijn aandacht verslapte 
gaandeweg vanwege de nog wat onrijpe 
songs. TV Priest, ook Brits, hebben 

hun songmateriaal al wat 
langer op de plank, zo 
bleek. De mooie donkere 
stem van de zanger had te 
lijden onder ’s mans pose, 
die op zich fraai was, doch 

dieper contact met het publiek in de weg 
stond. PVA bracht een onderkoelde spo-
ken word performance tegen een decor 
van techno. De zangeres praatzingt ge-
laten haar teleurstelling en spleen. Hun 
show een vertelling op muziek, een uit-
zichtloze roadmovie, want gestrand met 
panne. De podiumpresentatie is sober en 
dat lijkt iedereen te begrijpen. 

 Misty Fields is 
 een  festival 
 zonder gedoe 

10000 RUSSOS SPELEN  
OP HET KNUSSE EN SFEER
VOLLE PODIUM ‘HET BOS’ 



Zanger-gitarist Danny Lee Blackwell 
van Night Beats had het maar druk 
op het podium. In een voortreffelijke 
live-opname in de Mojave-woestijn (zie 

youtube) worden de gitaarpartijen door 
twee mensen gespeeld; hier in Heusden 
moest hij die alleen doen. Dat resulteer-
de in een hyperactieve frontman, die zich 
doorheen de set niettemin goed staande 
wist te houden, mede dankzij de steady 
plukkende en coole bassist en de met 
pretogen hakkende drummer. Bijzonder 
gitaarspel van Blackwell: puntig en vin-
nig; hij houdt de tonen weg van feedback 
en al te veel sustain, waardoor ze op het 
randje van loeien staan en boventonen die 
nog hangen meeklinken in nieuw aange-
zette tonen. Samen met zijn hyperactieve 
gestiek pleziert hij zo oor en oog. Sterke 
nummers ook, die wortelen in degelijk 
songschrijfwerk van vijftig, zestig jaar 
geleden. Luister maar eens naar de ope-

ningstrack Stuck In The Morning op zijn 
laatste plaat en waan jezelf in de studio 
van Phil Spector. Blackwell’s stem heeft 
het genepene of iele van die van Daniel 

Romano, maar herbergt 
meer soul. Zijn stem be-
weegt mals en doorregen 
mee op de akkoorden, 
overstuurt nergens, maar 
is intens genoeg om de 
ziel van de luisteraar tel-
kens even aan te raken. 
Het duurt twee liedjes 
voordat Blackwell zijn 
gitaar op zijn Fender Twin 
heeft afgesteld. Daarna 
wint hij het publiek met 
ieder nummer meer voor 
zich. Van mij had de band 
gerust een uur door mo-
gen spelen, maar zo werkt 
dat kennelijk niet. Totdat 

ik ze weer zie, ga ik hun laatste plaat 
grijsdraaien.

Dan Gilla Band! Let op: wat ik over 
hun show ga zeggen, kan ergerlijk zijn, 
pompeuze shit. Het zij zo. Ik zag en 
hoorde iets, dat ik nooit eerder zag en 
hoorde. Na afloop was ik met stomheid 
geslagen. Wilde ik praten, dan rolden er 
louter tranen. Vier mannen op het podi-
um. Geregeld meende ik er minstens vijf 
te horen. Waar kwamen die alles verzen-
gende herrievlekken vandaan? Was het 
mijn verbeelding die me meer deed er-
varen dan wat er werkelijk gebeurde? Ik 
weet het niet, ik was niet dronken, niet 
onder invloed van wat dan ook. Ik vroeg 
het aan Mark, die naast me stond. Hij 
antwoordde met een duivels glimlachje. 
Zat hij in het pact dat hier tegen mij ge-

smeed werd? Misschien. Ik weet het niet. 
We stonden op een paar meter van het 
podium, het geluid was overweldigend, 
niet te hard en in een optimale mix. Ik stak 
mijn laatste restje rationaliteit in een dui-
ding die ik als een mantra bleef herhalen 
om hem niet te vergeten. Het gitaarwerk is 
als action painting, maar dan niet de drip-
pings van Pollock, nee, hele emmers verf 
in de onbestemde kleuren van Rauschen-
berg werden de ruimte in gekwakt. Varia-
ties op de soundtrack bij de douchescene 
in Hitchcocks Psycho. Gilla Band ver-
klankt angst. In dikst aangezette passages 
leek de zang levend te worden begraven. 
Het akeligst is dat de band niet zomaar 
wat doet. Retestrak bewegen ze zich om 
geijkte songstructuren heen teneinde diep 
in niet eerder ontdekte regionen van het 
brein van het publiek te geraken. Hun 
muziek is doordacht, maar van een andere 

dan de gangbare orde. Je hebt twee opties: 
of je bekijkt het van een afstandje, of je 
gaat erin mee. Ik deed het laatste. Ik stond 
daar op een paar meter van het podium en 
feitelijk is dat alles wat ik me ervan her-
inner. Dit is me nog nooit overkomen. Ik 
was geen toeschouwer; Gilla Band was in 
me gekropen, tot in de haarvaten van mijn 
kleine teen. Gilla Band had bezit van me 
genomen en ik moest ze uitdrijven. Een 
exorcisme bij de speciaalbiertent. En nu 
zit er een gat in mijn geheugen. Tot zover 
Misty Fields. Volgend jaar weer, dat zijn 
we aan onszelf verplicht. 
 

NIGHT BEATS IN DE TENT ‘THE MIST’

RECHTS: SETLIST  
MISTY FIELDS ‘22

ONDER: GILLA BAND 
MET FRONTMAN 
DARA KIELY
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Een nauwelijks van echt te onderscheiden, met ruwe 
olie besmeurde en daarom voor zijn leven vechtende 
pelikaan is één van de blikvangers van Thomas 
Kuijpers’ multimedia-installatie Volumes uit 2021. 
Een volume is onder meer een object in 3D, een ding 
met een lengte, een breedte en een hoogte. Anders 
dan 2D-objecten zijn 3D-objecten, zoals de pelikaan, 
tastbaar. Niettemin doen zowel 2D- als 3D-objecten 
iets met ons. We kunnen ons betrokken voelen bij 
misstanden die we louter van het beeldscherm (2D) 
kennen. Maar wanneer stap je in het vliegtuig om 
pelikanen te gaan redden? Wanneer zet betrokkenheid 
zich om in actie? Dit zijn vragen die dit werk van 
Thomas bij me oproepen. Pittige vragen die hem als 
mens en kunstenaar al meteen framen. Twijfel gerust 
aan het beeld dat hierna van hem geschetst wordt.

TEKST: EDWIN TIMMERS, MET DANK AAN MARK OLIJSLAGERS 
FOTO’S: THOMAS KUIJPERS

“Kik, dor zulde ze hebben,” zegt Thomas 
ter begroeting, staande bij de voordeur 
van zijn appartement in de Amsterdamse 
binnenstad. Hij weet dat zijn gasten Bra-
banders zijn die zijn tongval delen. Een 

tongval die evengoed andere woonplaat-
sen verraadt, niet in het minst Gent, waar 
hij vier jaar verbleef en waarvan het plaat-
selijke accent zijn spreken dunnetjes om-
lijst. “Alle plekken waar ik heb gewoond, 
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hebben een warme plek in mijn hart,” laat 
hij zich ontvallen terwijl hij een plaat van 
Bohren & Der Club of Gore omdraait. Hij 
lijkt overal te kunnen aarden. Een aar-
den dat wellicht voortkomt uit een diep 
verlangen. Alsof hij in de wereld wil zijn 
voordat die tot beeld wordt gereduceerd. 
Hij vraagt of we een biertje willen. 
Op zijn achtste zag Thomas Jurassic Park 
en vanaf dat moment wilde hij Steven 
Spielberg worden. In een map met spul-
len van de basisschool zoekt hij tevergeefs 
naar zijn spreekbeurt over Spielberg. Wel 
vindt hij de uitgeschreven spreekbeurt 
over Suske en Wiske die begint met de 
opmerking dat beide stripfiguren niet echt 
bestaan. Jurassic Park bestaat ook niet 
echt, maar het bekijken ervan deed hem 
beseffen dat er met film veel mogelijk 

is. Na de middelbare school bezocht hij 
de kennismakingsdagen van de filmaca-
demie. Zowat twee dagen waren nodig 
voordat met filmen begonnen kon wor-
den. Leuk, dacht hij, maar veel te sloom 
voor mij: “Ik houd wel van verhalen ver-
tellen, maar niet van verhalen bouwen.” In 
2011 rondde hij AKV St. Joost in Breda af 
in de richting fotografie. Toen al had hij 
het beeld losgekoppeld van het maken, 
of zoals hij later deze avond zal zeggen: 
“Het makerschap als ambacht interesseert 
me niet.” Wel de foto, niet het fotografe-
ren. Thomas Kuijpers is een image col-
lector die zich op ambigue wijze tot die 
images verhoudt; enerzijds fascineren en 
plezieren ze hem mateloos, anderzijds 
baart de overvloed en invloed ervan hem 
zorgen. Een vroeg werk, Travis’ Encoun-

DEEPWATER HORIZON, 2021, INSTALLATION SHOT

 Op bezoek bij Thomas Kuijpers 
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ter uit 2013, geeft ons inzicht in: ‘how the 
same story can be told in many ways, and 
how the ‘truth’ is brought from a different 
perspective all the time.’ Een sleutelwerk. 
Een jaar later exposeert hij voor het eerst 
het werk When The Twins Were Still Be-
autiful. Dit werk, een uitdijende verzame-
ling van objecten met de beeltenis van de 
Twin Towers van voor hun vernietiging, 
is hierna nog negen ke-
ren tentoongesteld. Terug 
naar 11 september 2001: 
tot even voor negen uur 
’s ochtends stonden beide 
torens nog fier overeind en zo’n twee uur 
later lagen ze in puin, bestonden ze lou-
ter als leegte in de vertrouwde skyline, 
als voortanden die uit een stralend gebit 
waren geslagen, als herinnering. Precies 
tussen die twee toestanden in boorden 
twee vliegtuigen zich in de torens. Ieder-
een kent de beelden. De Twin Towers zijn 

een paradox; in de beeldcultuur bestaan 
ze zoals ze bestonden én bestaan ze door 
niet meer te bestaan. To be, AND not to 
be, that’s the question. Elk object in When 
The Twins Were Still Beautiful vertelt een 
eigen verhaal. Elk object zegt iets over 
de Twin Towers en de Twin Towers zeg-
gen iets over het object. De betekenis is 
onuitputtelijk en niet vast te leggen. Als 

icoon wedijveren de Twin 
Towers met Jezus aan het 
kruis. Niemand heeft Je-
zus ooit gezien en iedereen 
kent wel een beeld van Je-

zus aan het kruis. Het betekent voor ieder-
een iets anders. “Het gaat me om de kracht 
van beeld. Iedereen weet nog waar hij was 
op de dag dat de torens instortten. Wat is 
de invloed van al die verhalen die om ons 
heen zwerven?”
Thomas loopt naar zijn jukebox, gooit 
er een kwartje in en selecteert een plaat. 

Alleen al het geluid dat de machine pro-
duceert is prachtig. Het klinkt als een 
plots terugkerende herinnering: een beetje 
sleets en toch aangenaam helder. Op het 
front van de jukebox staat een afbeel-
ding van de skyline van New York, met 
de Twin Towers. De verzameling dijt zich 
uit. Thomas pakt er een bak bij waarin 
spullen liggen die nog moeten worden ge-
integreerd in When The Twins Were Still 
Beautiful. Dan zegt hij iets opmerkelijks: 
“Voor mij is de tentoonstelling een plat-
form om het ergens over te hebben. Ik heb 
er al de meest fantastische gesprekken ge-

voerd. In die gesprekken gaat het leven.” 
Ik zie het voor me: Thomas te midden van 
de verzameling, pogend voorbij het beeld 
bij de mensen te komen waarin betekenis-
sen en verhalen ontstaan. “Ik voel een be-
hoefte om het beeld fysiek te maken via de 
ballast, het gewicht van de verzameling.”  
Lockdowns, de wereld ging op slot. Velen 

ervoeren de werkelijkheid louter nog via 
het scherm. 2D was de maat der dingen. 
Men ziet de wereld weliswaar met eigen 
ogen, maar het is altijd een gemedieerde 
kijkervaring, nooit direct. Welke beelden 
zetten aan tot betrokkenheid en wat is die 
waard? En is een live-stream echter dan 
bijvoorbeeld een gemonteerd nieuwsi-
tem? Voor een antwoord vloog Thomas 
in een leeg vliegtuig naar Warschau om 
zich er tussen de vrouwen en mannen te 
begeven die protesteerden tegen de an-
ti-abortuswet. Wat hij daar filmde werd 
gelivestreamd teneinde de ambiguïteit van 

het ergens bij zijn en het ergens niet echt 
bij zijn te benadrukken. “De live-footage 
die ik in Warschau maakte, keek ik later 
beeld voor beeld terug om te zien of er er-
gens toch een moment in zat dat de barri-
ère van het scherm doorbrak,” schrijft hij 
later via Whatsapp. “Ik vond één still die 
dat deed, ‘triad’ genaamd.” Een triade is 

TRIAD, LAMBDA CPRINT, 89CMX185CM

WHEN THE TWINS WERE STILL BEAUTIFUL (2015ONGOING), INSTALLATION SHOT

“Het gaat me om de
kracht van beeld”
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een drie-eenheid. Op de filmstill zien we 
iemand in een auto te midden van een de-
monstratie. Die persoon is de eerste een-
heid in de triade waarop Thomas doelt. De 
tweede is de gebeurtenis die zich in het 
beeld voltrekt en de derde is de kijker die 
de filmstill in een tentoonstelling ziet. De 
vrouw achter de autoruit (ook een scherm) 
moet gedwongen passief wachten tot de 
demonstratie waarin ze belandt is voorbij 
trekt. Thomas: “Tijdens het bekijken van 
deze levensgroot geprinte filmstill sta je 
een beetje met beide benen in beide vel-
den: fysiek sta je in de positie van de de-
monstranten - de stoet komt vanuit jouw 
richting - maar je bent ook passief, en 
slechts een toeschouwer zoals de vrouw, 
die je aankijkt.” Opeens dringt het tot me 
door dat betrokkenheid een diep menselijk 
en dus onmeetbaar fenomeen is. Het toont 
zich pas in de handeling, in de actie.
De bestorming van het Capitool op 6 janu-
ari 2021 is het vertrekpunt voor een nieuw 
werk. Uit een doos tovert Thomas een aan-
tal vlaggen tevoorschijn die de bestormers 
bij zich droegen. Hoe het werk zich gaat 
ontwikkelen, weet hij nog niet. Hij kijkt 

naar een piepkleine tatoeage op het vlezi-
ge vlies dat de brug vormt tussen de duim 
en de wijsvinger van zijn rechterhand. 
“Een duofiets,” legt hij uit. “Er zijn twee 
dingen die ik kan. Het ene is kunst maken 
en het andere heeft alles te maken met die 
duofiets. Als ik goed vastloop in het eer-
ste, kijk ik naar de tatoeage en weet ik dat 
ik altijd nog iets anders kan gaan doen.” 
De duofiets symboliseert zijn relatie met 
Robbie uit Rotterdam. Robbie is vijftien; 
Thomas begeleidt hem al sinds zijn acht-
ste, aanvankelijk een dag in de week als 
bijbaan. Alles in het gezicht van Thomas 
zegt dat hij gek is op Robbie. Misschien is 
het waar: voorbij het beeld ontmoeten we 
de mens en redden we pelikanen. Tegelijk 
kunnen we niet aan beelden ontsnappen, 
ze vormen een deel van ons wezen. We 
hebben ermee te dealen. 

Heb je thuis nog spullen 
met de beeltenis van de 
Twin Towers, bied ze dan 
gerust aan Thomas aan. Zijn e-mailadres vind je 
op zijn website www.thomk.nl. Daar vind je ook 
beeldmateriaal van en teksten over alle hierboven 
genoemde werk en nog veel meer. Op de website van 
The Ravestijn Gallery is het werk Triad te zien.
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De tiende editie van EZEL verscheen in 
2021. EZEL Nr. 4 is in te zien op www.
stijnpeeters.nl. Op de website staat even-
eens een flink aantal van zijn schilde-
rijen. Het is prettig dwalen op de web-
site, niet in de laatste plaats vanwege de 
persoonlijke begeleidende teksten in de 
al eerder genoemde zinnenprikkelen-
de typografie, zoals ook op de poster is 
te zien. Via de kunsthistorie reflecteert 
Stijn op sociaal-maatschappelijke the-
ma’s zoals armoede en uitbuiting. Vroe-
ger was alles anders, beweert men. Toch 
zijn dergelijke thema’s onverminderd 
actueel. Via het verleden trapt Stijn het 
heden op z’n staart. Deze duiding gaat 
echter voorbij aan de schilderkunstige 
kwaliteit van het werk zelf. De figuren 
op zijn schilderijen en schetsen lijken 
van achter uit met adem ingeblazen te 
worden. Waar het verleden stilstand lijkt 
te suggereren, barst alles in zijn werk 
zowat letterlijk van leven en dynamiek. 
De figuren en verbeelde situaties vragen 

actief om aandacht. In Stijns stille atelier 
klinken stemmen op uit de schilderijen. 
Er gehoor aan geven, er zit niks anders 
op. Is het de geschiedenis die spreekt? 
Zou kunnen, maar evengoed is het de 
hand van de kunstenaar die zich voor je 
wint. Stijn haalt een aantal dozen uit zijn 
archiefkast. We gaan door hele reeksen 
met schetsen, veelal studies voor nieuw 
of reeds voltooid werk. Hieruit kiezen is 
geen sinecure. De keuze voor de schetsen 
op de poster is dan ook geen rationele ge-
weest. Probeer je ogen er maar eens van-
af te houden. Dat lukt je niet. 

Stijn Peeters bood me aan om langs te komen in zijn 
atelier. Dan konden we samen een paar schetsen voor 
BUKBLAD uitzoeken. Ik maakte kennis met zijn werk via 
EZEL, een blad dat hij zelf raak omschrijft als een 
‘autobiografische studie van een kunstenaarsleven’. 
Zowel de schetsen als de typografie in EZEL zijn een 
lust voor het oog. Alles gemaakt met penseel en inkt. 

 POSTER met schetsen van STIJN PEETERS 



“I think of myself 

as an intelligent, 

sensitive human being 

with the soul of a 

clown which always 

forces me to blow it 

at the most important 

moments.”

JIM MORRISON, 1968.

[28]

TEKST: EDWIN TIMMERS

IMMEN 
Om 8.30u mijn nest uit. Wakker ge-
schrokken en nogmaals geschrokken 
van het wakker zijn. Twee middelmatige 
inspanning vergende activiteiten verder 
zet ik mijn tanden in een boterham met 
vage make-up en tegen 12.30u, moe, 
heel moe, kruip ik terug mijn mandje 
in om weg te zakken in een gitzwarte 
slaap. Zo’n dag is het. Een grauw uit-
spansel waartegen groen fier staat te 
vloeken. Lente. Een vlieg op z’n rug te-
gen de plint en enkele tellen later weer 
rechtop, vleugels poetsen. De artiest. 
Mindfull hoogtepunt van de dag: de 
afwas. Immen op de draaitafel. Eerste 
klanken en ik besef dat ik me begin te 
hechten aan deze plaat. Derde akkoord, 
vierde maat van het eerste liedje, stelt 
me gerust. We gaan niet uitspatten, we 
buigen af naar de vette grond, heel even, 

om spoedig daarop nauwelijks waar-
neembaar los te komen en zwevend over 
de trilvenen van Rottige Meente te gaan. 
Hier ontstaat vers veen. Vers veen in het 
blauwe uur. 

BO MENNING 
De afwas drupt na, de groenemmer puilt 
uit. Rok na rok pelt Bo Menning zijn 
plaatkant af als een ui. Hij neemt me 
mee het bos in en laat me straks los in de 
kosmos, weg van het gepraat, waarmee 
elk liedje steeds breekbaarder opent. In 
de achtergrond synthetische klanktapij-
ten onder spanning als voorbode van 
het afscheid. Frisse pop, zo begint het, 
op verglijdende songstructuren zoals in 
techno, in lagen gestapeld met een goed 
gevoel voor timing. Gaandeweg wordt 
het ijler, laag na laag verdwijnt. Op het 
einde luister ik naar het noorderlicht en 
raken beide plaatkanten elkaar. / \
[LABEL: PLATO UTRECHT]  
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Bij het indrukken van de play button op Spotify zet 
‘Moving’ in, de openingstrack van het album ‘B flat 
A’. Deze avontuurlijke reis - zo zal later blijken - 
begint met een nummer waarbij de drums tot het einde 
nadrukkelijk op de voorgrond aanwezig zijn. Samen met 
de met new-wave doordrongen baslijnen vormt het een 
solide basis. Wanneer de zang wordt aanvangt doet mij 
deze denken aan Osees. Ja inderdaad, ik bedoel die 
band die elke tour zijn naam lijkt te veranderen (The 
Ohsees, The Oh Sees, Thee Oh Sees, Oh Sees).

TEKST: MARK OLIJSLAGERS
FOTO: PROMOTIONAL MATERIALS

De voornaamste reden waarom ik aan 
Osees moet denken is de intonatie van 
de zanger. Bij het zingen van ‘Moving’ 
wordt de eerste lettergreep lang uitge-
sponnen waarna het woord afgesloten 
wordt door de klemtoon kort en nadruk-
kelijk op de tweede lettergreep te leggen. 
Een verder vergelijk met Osees is er niet, 
dit is andere koek. Geen opgefokte power 
post-punk, waar ik overigens geheel niet 

vies van ben, maar een gedoseerde mix 
van post-punk, psychedelische pop en 
alternatieve rock waarbij de lagen soms 
dik dan weer flinterdun aangebracht zijn. 
Vergelijk trekken met andere bands is 
lastig, dit album werkt niet in binnen ka-
ders. Al snel is duidelijk dat we te maken 
hebben met een creatief gezelschap vol 
experimentele drift zonder behoefte aan 
het voortborduren op bestaande struc-
turen. De eerste drie nummers vloeien 
mooi in elkaar over, waarbij het gitaar-
werk in het derde nummer ‘Twitch’ wat 
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meer de ruimte krijgt en het tempo er 
goed in zit. Tekstueel is deze plaat een 
kritiek op de mythe van Poolse onschuld. 
De Poolse overheid vervalste de geschie-
denis van de Holocaust door de aandacht 
te leggen op herdenking van verzetsda-
den en het verraden en vermoorden van 
Joden door Polen te verzwijgen. Nadat in 
2015 de nationalisten weer aan de macht 
kwamen werd de rechtvaardige verde-
diging onderdeel van het nationalisti-
sche geschiedenisbeleid. Zanger/gitarist  
Grzegorz Kwiatkowski is een nako-

meling van een concentratiekamp-
overlevende en fanatiek antifascist. 
Dit is terug te horen in de poëtische 
teksten waarmee ondanks het donke-
re thema wordt gelonkt naar vrijheid.  
Dan ‘Lines’, een prachtig Floydiaans  
nummer dat uitpakt als een welkom inter-
mezzo. Het werkt bij mij als een Spoom 
tussen de gerechten door. Even neutrali-
seren om het voorgaande te kunnen ver-
werken en vrij van afleiding weer verder 
te kunnen. Of doe ik dit nummer daarmee 
tekort? Hoe dan ook, het doet zijn werk 



want het geeft de ruimte om het volgen-
de ‘Uniforms’ goed te kunnen ontvangen.  
‘I wanna eat all my uniforms’ wordt er in 
dit klein venijnig poëtisch werk herhaal-
delijk gezongen. Met net iets meer dan 
twee minuten het kortste nummer van 
het album dat van mij zeker vier keer zo 
lang had mogen duren. We zijn halfweg 
de reis die almaar interessanter wordt. 
Toch vergaat me de wil tot analyseren 
en beschrijven van 
elk nummer. Lie-
ver wil ik me laten 
mee vloeien in de 
dromerige sfeer 
waar de tweede 
helft van het album vol van is. Volledig 
ondergedompeld worden in plaats van 
rationeel proberen te duiden. Om dit ar-
tistiek kunstwerk in zijn volle glorie te 
kunnen aanschouwen mag het gevoel 
zijn gang gaan en in alle zuiverheid de 
indrukken absorberen. ‘B flat A’ begint 
me langzaam maar zeker te troosten en 
stelt me gerust, ik start met dag dromen. 
In mijn droom legt een humanitair we-

zen een zachte hand op mijn schouder. 
Samen blikken we van bovenaf naar een 
kolkende massa. “Kijken…”, wordt er in 
mijn oor gefluisterd, ‘…Alleen kijken en 
niet oordelen, dat lijdt af. Oordeel later 
maar een keer.” 

Uren lijk ik daar te zitten met die ver-
trouwde hand als een soort gids, starend 
naar een complex geheel waarin het on-

mogelijk lijkt ver-
banden te kunnen 
leggen. Maar dat 
is gelukkig op dit 
moment niet no-
dig, alleen kijken 

werd me immers ingefluisterd. Het klinkt 
vreemd, maar uit angst deze droom te 
vergeten vraag ik als baken het wezen 
naar zijn naam. “Trupa Trupa” krijg ik 
als antwoord, “wij zijn een vierkoppige 
band uit Gdansk, Polen”. Plots realiseer 
ik wakker te zijn, de plaat is inmiddels 
afgelopen. 

Tijd om te oordelen. 
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Volledig ondergedompeld worden 
in plaats van rationeel 

proberen te duiden

BUKBLAD’s onderste plank 
is onze Spotify playlist 
waarop je onder andere alle 
bands uit deze editie kunt 
luisteren. Wij verversen 
de playlist regelmatig met 
nieuwe nummers die volgens 
ons aandacht verdienen.

SCAN ONDERSTAANDE QRCODE EN VOEG 
DE PLAYLIST TOE AAN JE BIBLIOTHEEK!

BUKBLAD heeft geen 
verdienmodel en geen budget. 
De redactie steekt er veel 
tijd in en hoopt er, naast 
aandacht voor de muzikanten 
en andere kunstenaars, waar- 
dering en kritiek voor terug 
te krijgen. Waardering als 
pomp voor het ego en kritiek 
ter kastijding ervan.  
De distributie doen we 
(de redactie) zelf en de 
reproductie betalen we uit 
eigen zak. Het plan is om 
jaarlijks vier edities uit 
te brengen. Wil je BUKBLAD 
thuis ontvangen, dan kan 
dat. Wanneer je zelf de 
portokosten voorrekening 
neemt, sturen we je het 
kleinood toe. BUKBLAD wordt 
in beperkte oplage gedrukt, 
deze kunnen we dus verzenden 
zolang de voorraad strekt.

Vul het formulier in 
via onderstaande link. 
Wil je bijdragen aan de 
reproductiekosten, maak dat 
dan even kenbaar.

www.bukblad.nl/verzenden

 Op de mat  Op Spotify 
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Op zaterdag 13 augustus 2016 kon jong en oud 
deelnemen aan de 54ste editie van de Nootdorpse 
komkommersorteerwedstrijd. Ik neem aan dat jong en 
oud sorteerde op lengte en dikte en niet op kleur. 
Dezelfde kermisweek kon jong en oud naar het Nederlands 
kampioenschap kortebaandraven. Ook dat lijkt me wel wat, 
want een overzichtelijk speelveld en niet te snel. In deze 
nieuwe rubriek staan we even stil bij een niet al te ruime 
sortering van tracks, jong en oud, die we graag horen als 
we in een botsauto zitten of vanaf de zijlijn genieten van 
het plezier dat mensen aan botsen zonder papierwinkel en 
schadeclaims achteraf beleven. Als een gemotoriseerde pogo, 
zo ervaren wij de autoscooters. Elektrisch rijden hebben 
we niet aan Musk te danken. De geldheld speelt thuis op een 
onvervalste dieselgitaar, hopend op een carriere die wel 
geaard is. Daar gaan we.

TEKST: EDWIN TIMMERS

GOOSEKING 3000 – 
SORRY SORRY (2020):
Mozes & the Firstborn stopte en hun 
fans, van wie ik er een ben, vielen in 
een gat. Ernst-Jan van Doorn dicht dat 
gat deels met het prachtige Sorry Sor-
ry. Het liedje neemt de tijd, er zit geen 
haast in, waardoor er een zucht melan-
cholie doorheen trekt. Wentel je in de 
pakkende melodie en hobbel mee op de 
plonkende bas. Laat je strelen door de 
fiberglazen gitaarakkoorden en hoop op 
meer van Gooseking 3000.

GLAAS – CONCRETE COFFIN (2022): 
een doodskist van beton, het 
Berlijnse stadsdeel dat uit die 
materie is opgetrokken en waar 
permanent sirenes klinken. 
Punkrock met synths naast gita-
ren. Het mooist wordt het waar 
de hele klankbende scheef trekt, 
waar elk bandlid zichzelf in het 
geheel probeert overeind te hou-
den. Survival in 
een vierkwarts-
slag.
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GUERILLA TOSS – MERMAID 
AIRPLANE (2022)
omdat ik dacht dat de man 
achter The Go! Team wel 
achter Guerilla Toss moest zitten, ging ik 
recensies lezen om mijn gelijk te halen. 
Ik kreeg geen gelijk. Pitchfork noemt 
The Go! Team niet eens in de jubelre-
censie van de plaat van Guerilla Toss 
waarop Mermaid Airplane staat. De plaat 
The Scene Between van The Go! Team 
vind ik zo goed dat alles wat er ook maar 
enigszins op lijkt, mij waarderend doet 
opveren. Daarom is Mermaid Airplane 
een mooi vliegtuig.

LIEDJE UIT DE FILM THE TALE 
OF KING CRAB / RE GRAN-
CHIO - I CENTO ZACCHINI 
DELLA LAGUNA (2021): 
proto-pop die door veldschuimer Alan 
Lomax opgenomen had kunnen zijn. 
Soul van de akkers, tikje vals soms en 
mooi dus. Het blijkt een door Vittorio 
Giampietro en Giovanna Marini opge-
poetste traditional in een nieuwe uitvoe-
ring. De momenten van koorzang zijn 
hemels. Tijd over? Kijk dan ook de film.

AVALANCHE KAITO – SUNGURU (2022): 
Sunguru betekent meisje in het Bambara, een taal die ook gesproken wordt in 
Burkino Faso, waar zanger/multi-instrumentalist Kaito Winse vandaan komt. 
Ik had de band, met naast Kaito twee zeer bekwame Brusselse noisemakers, 

graag gezien op het Valkhof Festival in Nijmegen, maar ik stond te zweten op het station en 
keerde om. Nu heb ik spijt. Sunguru staat op de debuutplaat van Avalanche Kaito. Gebruik 
een koptelefoon opdat je alle moois in de ruim tweeënhalve minuut beter hoort. Verwacht 
wat je niet verwacht. Wacht! Beluister ook het ongekend felle Douaga, dat met een woeste 
punkfluit los gaat en ontaardt in een emotioneel geweldsdelict zonder slachtoffers. 

WEIRD NIGHTMARE – LUSITANIA (2022): 
gestapelde gitaren in het korte drie-ak-
koordenintro. Dan een melodisch po-
pliedje dat als een van de betere had 
meegekund op een plaat van Guided By 
Voices. De Lusitania was korte tijd het 
grootste en snelste passagiersschip ter 
wereld; in 1915 werd het getorpedeerd en 
zonk het, aldus Wikipedia. Zo’n schip kan 
een metafoor zijn voor 
bijvoorbeeld een liefdes-
relatie. Wie weet? Als 
liedje vaart ze wel. 

THE GLANDS - SAVE A PLACE FOR YOU (2018):
zanger Ross Shapiro overleed twee jaar 
voordat dit liedje op plaat verscheen. Hij 
bracht het in de geest van Daniel Johnston, 
breekbaar en naïef (zoals ook Mercury 
Rev op demo’s kan klinken). Eenvoud 
laten schitteren dankzij een melodie die 
over de gehele linie klopt. Je koestert een 
herinnering die onlosmakelijk met een 

liedje verbonden is. Je 
hebt geluk als dat dit 
liedje is. 



JIMMY JUKEBOX – MOTORBOAT 
(1973) nog een liedje over 
een boot. Vrolijke, retestrak 
gearrangeerde, niet te ver-
smaden glamrock. Op de sin-
gle uit 1973 staat Jimmy Ju-
kebox als uitvoerend artiest; 
zij die onderzoek deden, 
stelden vast dat Kim Fowley 
er achter zit. Urgente tekstre-
gel: “Sham-
poo your hair 
in a hurry.”

MAURO - LET ME KNOW / SHOT OF SHAME 
(2001/2022): 

deze twee liedjes staan op 
de langspeler Songs from 
a Bad Hat (2001) van Mau-
ro Pawlowski. Waarom het 
tweetal opnieuw op vinyl-
single is uitgebracht is zon-

neklaar, want allebei letterlijk schitteren-
de glampoppers uit België, het land waar 
in die tijd melodische exactheid leek te 
heersen. Jazeker, want een jaar later was 
daar het iets minder rockende, doch me-
lodisch nog subtielere, ronduit hemelse 
debuut van Sukilove.

DRIFTMODE – JUST ANOTHER DREAM 
(2018): het middel dat je eerder die 
avond innam, begint te werken en je 
neemt plaats naast de bestuurder van 
een zware auto. Daar ga je, door de 
auto overeind gehouden in een perma-
nente val achterover. Is het de snelheid, 
het logge veren van het vehikel of zijn 
het de lichtjes dichtbij en ver weg die 
tot strepen worden gerekt? Het maakt 
allemaal niet zoveel uit, Just Another 
Dream op repeat, 
het is goed zo.

CHICO MAGNETIC BAND - 
POP OR NOT (1970): 
muziek voor bij een 
film van Alejandro 
Jodorowsky, bijvoor-
beeld. De studio als instrument in 
de handen van iemand die dat ex-
periment aandurft. Toen knippen en 
plakken nog met schaar en lijm ge-
daan werd. Dit dingetje vond ik op 
Midnight Massiera: The B-Music Of 
Jean-Pierre Massiera, een plaat vol 
met onherleidbaar vrij spel in de ach-
tergrond van soms van die typische, 
opvallend lichtzinnige Franse beat.

CAROLINE - GOOD MORNING (RED) (2022): de sound is als die van Palace 
Brothers op hun eerste plaat, de leadzang lijkt zelfs op die van Will 
Oldham. In de achtergrond schreeuwt een bozerik. Dit liedje is letter-
lijk de verklanking van het fenomeen ‘met het verkeerde been uit bed 
stappen’. De eerste helft is als een warm en vriendelijk ochtendzon-

netje; de tweede helft is het moment na het terugslaan van de dekens, met blote 
voeten op het koude zeil, het moment waarop je beseft dat de zon loog en je 
opnieuw moet leren lopen om de dag door te komen.  

Cow Park, 
Gemert, 
3 juni 2022

GOOD LOOKS - ALMOST 
AUTOMATIC (2022):
een liedje als een kort 
verhaal van Tobias 
Wolff. Wie zich niet kan voorstellen in 
een woestijn te willen wonen (en met de 
auto naar de friettent 80 kilometer verder-
op te rijden), wil het na een paar luister-
beurten van deze klassieker in de dop. In 
de coupletten klinkt de zanger als Bruce 
Hornsby, sterker nog: de coupletten van 
diens hit The Way It Is lopen naadloos in 
die van Almost Automatic over, in mijn 
hoofd welteverstaan. Mooie achterover-
leunende zang met hier en daar een lijzig 
gearticuleerd woord. 
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PATEN LOCKE – CROCODILE (2022): 
het vrije spel waarover hierboven ge-
rept wordt, is hier alles. Geen enkele 
sample, geen enkele ‘originele’ opna-
me, niks wordt met rust gelaten, alles 
gaat op enig moment door de man-
gel van de mengtafel, het ding met 
de duizend toverschuiven. Crocodile 
is de vreemde eend in de bijt van de 
postume langplaat waarop het staat. 
Sixties dronepunk overzongen door 
iemand die dat bij Country Teasers 
gedaan had kunnen hebben. Maar 
luister goed, niks wordt met rust ge-
laten. En alles klopt. 
En de hele pophisto-
rie is bespottelijk. 
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TEKST: EDWIN TIMMERS
FOTO: FACEBOOK RECORD HUSTLER 

Op het impressionistische intro haken 
velen al af. Wie de ruim anderhalve mi-
nuut in beelden kan vangen, houdt het 
misschien vol. Je ontwaakt uit een onrus-
tige slaap in een opstartende stad, stralen 
van een laaghangende zon priemen tussen 
hoogbouw door. Vlagen vage hersenacti-
viteit, en dan opeens is daar weer de mi-
serie waarmee de vorige dag eindigde. De 
persoon van wie jij denkt dat die jou no-

dig heeft, ging voor een ander. De liefde 
laat zich niet dwingen, zegt men, maar dat 
weet je pas nadat je het hebt geprobeerd. 
Slaapdronken zet Peacock in. Nachtelij-
ke dwergdemonen vluchten fladderend 
de schaduw in. Op 2minuut40 wordt ze 
pas echt wakker, ze schudt haar veren 
en slaat speels de voorgaande dag aan 
diggelen. Rond het middaguur staat de 
blues voor de deur. Een geduldige blues. 
Alle tijd om aan te haken en erin weg te 
zakken. Paranoia, wanhoop en hysterie 
bereiken het zenit na vijven (de vijfde mi-

Een paar dagen voor kerst 2020 bladerde ik lusteloos door de 
platenbakken van The Record Hustler in Den Bosch. Baas Pierre 
zette een plaat op. Even later hoorde ik het mooiste wat ik in 
jaren gehoord had: I’m The One van Annette Peacock. Ik vond wat 
ik niet zocht. Thanks, Pierre! Er gebeurt veel in dit liedje 
van de gelijknamige plaat uit 1972. Daarover zo meer. Maanden 
later, ik spoelde het dagelijkse stof van mijn lijf, zag ik een 
heldere link met het geweldige I Want You To Want Me van Fiona 
Apple uit 2020. In een betegelde ruimte klinkt alles beter, 
zelfs mijn eigen denken. Maar eerst dus naar I’m The One.

nuut). Daarna is het leven pap. Je blijkt 
niet die ene te zijn. Of toch wel, of, nee, 
toch niet. Evengoed beeld je je wat anders 
in. Een politicus bijvoorbeeld, met een te 
hard opgepompt ego dat langzaam leeg-
loopt, een schreeuwende ballon. Voor het 
mooiste resultaat volg je Peacocks stem 
van heel dichtbij en op de voet. Dan zal 
meteen ook haar experiment met elektro-
nische stemvervorming opvallen. Stem-
vervorming die haar vocale survivaltocht 
opruwt en in de verste verte niet op auto-
tune lijkt. Peacock vindt de soul opnieuw 
uit, verhalende aardse soul opgedirkt met 
jazzrockbreaks. De meest intense zang-
stukken trekken je uit de werkelijkheid 
weg, de werkelijkheid van de opname in. 
Ik geloof haar, wat het verhaal ook mag 
zijn, ik geloof haar omdat ze zich niet 
inhoudt, omdat ze zich zangkunstig laat 
gaan. Mijn handen hingen minutenlang 
roerloos in de platenbak. Fiona Apple’s 
I Want You To Want Me begint met een 
amusant kinderspeelgoedintro dat plaats-

maakt voor een melodieuze pianoloop. 
Haar eerste zinnen klinken als van ie-
mand die net door de regen heeft gelo-
pen, iemand met een watervast verhaal, 
een verhaal waarmee de verteller zich-
zelf bezweert. Op 1minuut40 hoor je de 
paardenkrachten in de motor van de stem. 
Een zinderend grommen als van een auto 
die zijn energie niet kwijt kan omdat te 
vroeg is opgeschakeld. Krap een minuut 
later vindt een deel van de vocale energie 
een kanaal in een potige blues, waarin we 
worden overladen met een heel fijn ge-
timede stortvloed aan woorden. De lang 
uitgerekte smeekbedes hierna benemen 
haar haast de adem. Alle restenergie komt 
vrij in de maffe, enigszins kinderlijke, 
wellicht zelfs aanstellerige zangfinale. 
Er zit rek op de menselijke stem. Het is 
net klei. Sommigen durven er meer mee. 
Hier ergens zal ik een link tussen Annette 
Peacock en Fiona Apple gezien hebben. 
Zeker weet ik het niet meer. Zo gauw ik 
de douche uitstapte was ik het vergeten. 

 Zingen onder de douche 
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“Studies have shown that people 
who attend more concerts have 
a greater sense of well-being 
than people who don’t. Although 
the concert you attend may only 
last a few hours, the memories 
you make will last a lifetime. 
Experiencing music live is not 
something you can physically 
hold in your hand, but you can 
feel its effects forever. Next 
time your local bar has live 
music playing, go check it out. 
Never say no to live music.”

WEBSITE THE CAPITOL THEATER
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Het feestje lijken we net 
te hebben gemist. Volle 
asbakken, lege flessen, boeken 
en platen op scheefgezakte 
stapels daartussen. Aan de 
muren concertposters en 
jazzfoto’s, naast werk van 
Bert Bleek, sfeertekenaar van 
het plaatselijke nachtleven. 
Alleen was er geen feest. 

TEKST: JAN KONINGS
FOTO: STEFAN HOEVENAARS

Dit is de natuurlijke habitat van 
rock’n’roll-dier Hoevenaars (51), waar 
hij werk en privé strikt verweven houdt. 
Zijn woning blijkt tevens huiskamerpodi-
um, artiestenhotel en hoofdkwartier van 
Proovoo Producties. Zelf gaat hij -altijd 
in het zwart, nooit zonder peuk- naadloos 

op in zijn eigen decor. ‘Muziek is mijn le-
ven. Toen tijdens covid alles dicht moest 
begon ik de Corona Concerts, optredens 
hier in de tuin, binnen de beperkingen. 
Tom Cherry was de eerste die ik boekte, 
de bezoekers vonden het te gek, allebei.’ 
Het tekent Hoevenaars’ onstuitbare drive 
om muziek te delen en muzikanten te ont-
moeten. ‘Ik koester de vriendschappen die 
daaruit ontstaan. Deze zomer ging ik op 
vakantie naar Finland waar ik was uitge-
nodigd bij de banjospeler van Slack Bird. 
En vorig jaar was ik te gast bij Reverend 
Beatman, een van mijn grote helden. Ge-
niaal en gestoord, maar zo’n aardige man. 
Omgekeerd overnachten veel bands die 
ik naar Nijmegen haal bij mij. Prachtig 
hoe je ‘s ochtends de artiest letterlijk in 
een ander daglicht ziet. Neem James Leg. 
Drinking too much is een van mijn favo-
riete songs, maar hier op de bank vertelde 
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hij bij een kopje thee het verhaal erachter. 
Hoe hij de drank voorgoed had afgezwo-
ren na met een delirium in het ziekenhuis 
te zijn beland. Niet voor het eerst, maar die 
keer drong het door: een volgende zuip-
partij zou hij niet overleven.’  Het contrast 
tussen de bedeesde theeleut en het tome-
loze podiumbeest 
de nacht ervoor kan 
nauwelijks groter 
zijn. Met zijn ver-
weerde kop en dito 
strot is Leg typisch 
een artiest zoals Hoevenaars ze graag ziet; 
rauw en met duivelse gedrevenheid. Even 
typisch is hoe hij de Amerikaan had ge-
strikt. ‘Als iets mij raakt ga ik er gewoon 
achteraan en zoek ik er een podium voor. 
De Onderbroek, de Plu, Thieme, toffe 
plekken zat in Nijmegen. Hopen dat er 
genoeg volk opdaagt om uit de kosten te 

komen. Soms staan vrienden mee garant, 
of platenzaak de Waaghals, maar uiteinde-
lijk is dat nog nooit nodig geweest. Ik heb 
ook wel samenwerking met Doornroosje 
gezocht, maar als groot popcentrum de-
len die niet altijd dezelfde focus en passie 
voor de bands waar ik hard op ga. Welke 

dat zijn? In elk ge-
val garagepunk... 
rock’n’roll... roots...
surf. Als het dat 
vuige randje maar 
heeft. Het moet 

rauw zijn, echt.’ Die voorliefde blijkt 
hardnekkig. 25 jaar geleden organiseerde 
hij al avonden onder het motto: Beat the 
trashcan or surf it, punk! ‘Dat was in Wil-
lemeen in Arnhem. Ik was daar jongeren-
werker maar bemoeide me steeds vaker 
met de muziekprogrammering.’ Hij moet 
diep graven om zijn eerste band boven te 

Hij boekt bands bij de vleet, zet feesten en evenementen 
op poten en heeft nog tijd voor een interview. Dat 
Stefan Hoevenaars in Nijmegen het rock’n’roll-vuurtje 
brandend houdt is een understatement. Als een pyromaan 
pookt hij tot het vlamt en knettert. Wat bezielt deze 
man? We zochten hem op.

Als iets mij raakt ga ik er 
gewoon achteraan en zoek ik 

er een podium voor
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halen. “Ik denk the Milwaukee Wildmen, 
Brabantse psychobilly.’ Onvergetelijk is in 
elk geval wat rhytm&blues-legende An-
dre Williams hem bij hun kennismaking 
toevertrouwde: If you would have been 
a chick, I would have loved to fuck you 
in the ass. Gelukkig hadden anderen die 
hem benaderden vooral muzikale motie-
ven. Hij werd gevraagd bands te regelen 
voor de Kaaij, het vrijbuiterterras onder 
de Waalbrug, waarmee zijn reputatie als 
eigenzinnig programmeur verder groeide. 
Reizend bierfestival Mout zocht ‘ambach-
telijke muziek’, kon Stefan daar wat mee? 
Dat kon hij. Fijnproevers van Leeuwar-
den tot Maastricht krijgen sindsdien hun 
speciaalbiertje met een fikse dosis roots, 
country en bluegrass opgediend. Hij werd 
ook een van de drijvende krachten achter 
rock’n’roll-kroegentocht Billy in Botten-
daal en dat Doornroosje hem wel degelijk 
wist te vinden bleek toen ze hem vroegen 

het Kids ‘n’ Billies festival nieuw leven in 
te blazen. ‘Ze misten iemand die de ziel 
van het festival kon waarborgen. Hun let-
terlijke woorden, was ik stiekem wel trots 
op.’
Zijn werkzaamheden had hij inmid-
dels ondergebracht in een eigen bedrijf, 
Proovoo Producties. Officieel voor pro-
grammering, productie en promotie in de 
culturele sector. ‘Maar het liefst boek ik 
gewoon vuige shit’ grinnikt hij, ‘voor mijn 
eigen avondjes uiteraard, opdrachtgevers 
zitten meestal niet te wachten op fuzzpunk 
of snoeiharde psych.’ Een staaltje van 
wat Proovoo de afgelopen jaren het live-
publiek voorschotelde is te vinden in de 
playlist die hij op ons verzoek samenstel-
de. ‘De credits voor veel van deze bands 
moeten absoluut naar Marleen’, benadrukt 
hij. Marleen, alias dj Miss Mary Lane, is 
zijn vriendin, alias ex-vriendin, met wie 
hij al jaren een dynamische tandem vormt. 

LINKS: CONTRABASSIST RONALDO NIKOLAIKO, ALIAS BUFUNFA EN STEFAN. 
MIDDEN: JAMES LEG EN STEFAN. RECHTS: DE BAND KING SALAMI EN MARLEEN, 
ALIAS DJ MISS MARY LANE

‘Zij is vaak de eerste die nieuwe acts op-
pikt en sowieso als creatieve duizendpoot 
onmisbaar bij alles wat ik organiseer.’
Een mooi voorbeeld is Shindig, alterna-
tieve dansfeesten waar uitsluitend vinyl 
uit de jaren 50 en 60 wordt gedraaid. 
‘Boogaloo, beat, rockabilly, ska, rhyt-
m&blues. Swingender wordt het niet’, 
weet Hoevenaars. ‘Het concept hadden 
we afgekeken van Hipsville Revue in 
Duitsland. Zoiets moesten we in Nijme-
gen hebben! In Brebl, een culturele vrij-
haven in een oude soepfabriek, kregen we 
alle ruimte om deze ‘allnighters’ vorm te 
geven.’ Het werd een onverwacht succes 
en de reputatie snelde de feesten vooruit. 
‘Op een gegeven moment sprak een gast 
me aan: Gaaf feest man, maar wat een kut-
muziek!’ Hij kan er smakelijk om lachen. 
‘Die had het niet helemaal begrepen. Die 
muziek, dat ìs het feest.’
Tot slot, wat heeft Proovoo nog in petto? 

‘In september brengt Becky Lynn haar 
fijne folkblues naar de Opoe Sientje, een 
drijvende herberg waar na afloop de pet 
rondgaat. En ik verheug me ook op de 
dixieland-punk van Carrie Nation in de 
Thiemeloods. Verder hoop ik dat Proovoo 
uitgroeit tot een soort keurmerk. Dat men-
sen die de bands niet kennen toch komen 
kijken, gewoon omdat het uit de koker 
van Proovoo komt.’ 
 

Volg Proovoo via::
https://www.facebook.com/
ProovooProducties

Spotify 
playlist: 

https://www.facebook.com/ProovooProducties
https://www.facebook.com/ProovooProducties


TEKST: EDWIN TIMMERS
FOTOS: ARNO LUCAS, LONNEKE VAN DER 
PALEN

Een kijkdoos met de omvang van een 
tweejarige olifant. Benjamin Verdonck 
bouwde er een en speelt erop als op een 
orgel. Hij trekt letterlijk alle registers 
open. In de kijkdoos zitten ik weet niet 
hoeveel panelen die hij via een complexe 
touwconstructie verschuift. Ondertussen 
regelt hij de ingenieuze belichting van de 
panelen. Noeste arbeid die op zeilen lijkt, 
zeilen op een lichtorgel, want zo wil ik de 
dynamische machine best noemen. Het 
resultaat is een vormen-, kleur en licht-
compositie die zich niet laat navertellen. 
Zijn nieuwe voorstelling heet Down the 
Rabbit Hole, een verwijzing naar Alice in 
Wonderland. Deze verwijzing komt via 
een omweg terug bij Mauro Pawlowski, 
die de voorstelling muzikaal ondersteunt. 
Heerlijke elektronische piep-, knor- en 
tuutnoise die in de zestiger en zeventiger 
jaren vorige eeuw vaak onder animatie-
films werd gemonteerd, zeker ook onder 
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Zet me voor een podium en ik ben blij. Niet helemaal waar, 
maar wel in de richting. Den Bosch stikt van de podia in de 
dikke week dat het jaarlijkse Theaterfestival Boulevard loopt. 
Ook dit jaar weer een reeks voorstellingen bijgewoond. Waarom 
ik blij wordt van podiumkunst? Omdat het zo ontzettend mooi 
is om te zien hoe individuen en groepen het podium weten te 
gebruiken. Hoe zij zich een weg banen door de mogelijkheden die 
het podium biedt teneinde mijn en uw geest te verkwikken. Het 
is weer gelukt.
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Hongaarse en Tsjechische. Vind het be-
wijs in de korte surrealistische animatie-
films van de Tsjech Jan Švankmajer. In 
diens film uit 1988 had Alice (van het 
wonderland) de hoofdrol. De NPO zond 
deze een paar jaar geleden uit op een gare 
zondagmiddag, niet beseffende dat der-
gelijke films een onuitwisbare indruk op 
kinderen (zoals ik) maken. Vreemdheid 
troef, prille notie van een wereld dieper 
dan de straat waaraan je bed staat, onein-
dig veel dieper. Had Kazimir Malevitsj in 
zijn suprematistische 
hoogtijdagen Down 
the Rabbit Hole ge-
zien, dan was hij van 
zijn stoel gevallen van 
goeddunken. Probeer 
eens een show van Verdonck. Of het je 
zal bevallen, is niet te zeggen, maar zeker 
is wel dat je zoiets nog nooit gezien hebt.
Niet afhaken s.v.p. als ik het woord me-
ta-theater gebruik om de voorstelling The 
making of Berlin van theatergroep Berlin 
te duiden. Ik zal het m-word niet meer 
gebruiken, ofschoon het wel wat zegt. Ga 
dit zien, want een werk dat de grenzen 
van theatermaken bevraagt op bijzonder 
grappige, aangrijpende en meeslepende 
wijze. Documentaire, speelfilm en de-
tective met livemuziek en zichtbare regie 
ineen. Ga dit zien. Alleen al het napraten 
over deze voorstelling is een genot. Hoe 
alles klopt, hoe je op voortreffelijke wijze 
voor de mal wordt gehouden en beseft: 
dat is precies wat theater is.
Wat is er beter dan een klucht? Een ge-
heel verzorgde reis naar dromenland? 
Een griezeltocht langs de highlights van 
de bureaucratie? Bitterkoekjes als manna 
uit de hemel? Nope, beter dan een klucht 
is een turboklucht. Op hoge snelheid rag-

gen de vijf acteurs van Club Gewalt door 
de voorstelling Drei, vier flirt mit mir 
heen; de clou wordt al in de eerste minu-
ten verraden, opdat we die alvast gehad 
hebben. Volkse lolbroekenkolder die de 
spot drijft met de uitsluitende strategieën 
van de bezittende klasse waarmee ze het 
klimmen van getalenteerde paupers op de 
sociale ladder belemmeren. De gezichten 
van de acteurs zijn permanent, doorheen 
de vierde wand, naar het publiek gericht. 
Hierdoor lijken de opgepompte ego’s 

van hun personages 
nauwelijks op elkaar 
betrokken. Maar dat 
is slechts schijn, want 
om op deze snelheid te 
kunnen spelen, is op-

perste concentratie en onderlinge afstem-
ming vereist. Het werkt pas als de timing 
optimaal is, en dat is ‘ie. Snacken in een 
theatertent. Met mayonaise, heel veel ma-
yonaise.
Kort over Spare Time Work van buren. 
Prachtig vormgegeven, op elk vlak, dus 
sterke muziek (inclusief synthipopsongs) 
en soundscape, betekenisvolle belichting 
en lekker sober decor waarin de rekwi-
sieten bulken van meerduidigheid zodat 
theatervondsten nagenoeg continu ver-
rassen. Een stuk over volwassen worden 
en volwassen zijn. De vrouw opgeleid tot 
slaaf van de man; de man tot slaaf van het 
kapitaal. Niks nieuws, maar helaas nog 
altijd urgent en bovendien erg mooi en 
grappig gebracht.
Zo’n twintig mensen zitten in het donker 
op een houten verhoging rondom een pa-
pieren maquette van een stadswijkje. De 
zon komt op, de stad ontwaakt. Onder 
de maquette zitten de makers Sonja van 
Ojen en Hendrik Kegels; met hun handen 

Ik zal het m-word niet 
meer gebruiken, ofschoon 

het wel wat zegt.

brengen zij de stad tot leven. Bewoners 
laten zich niet zien; het zijn de dingen die 
tot leven komen. Volstrekt overtuigend 
animisme. Naast me zit een jonge papa. 
Zijn grote ogen vergenoegen zich aan het 
gebodene, meer nog dan zijn tienjarige 
zoon die tegen hem aan zit. Tegenover 
me komt een bedeesd jongetje helemaal 
tot leven. Hij wijst zijn moeder alle din-
gen die gebeuren. Hij kan niet meer blij-
ven zitten. Er verschijnt een gelukzalige 
glimlach om de mond van mama. Dit 
piepkleine schouwspel trekt haar zoontje 
uit zijn schulp. Ook Om de hoek woont 

een struik, zo heet de voorstelling, is een 
aanrader. Kinderlijke verwondering her-
vonden.
Omstreeks 1935, ten tijde van Stalins ter-
reur, werd het Russische avant-garde-kun-
stenaars zo goed als onmogelijk gemaakt 
openlijk als kunstenaar te werken. Dit 
lees ik Sjeng Scheijens prachtboek De 
Avant-Gardisten. De Partij bepaalde wel-
ke kunst mocht. Paste jouw werk niet bin-
nen de gegeven kaders, dan was je feite-
lijk een vijand van de heersende ideologie 
en moest je op je tellen passen. Kritiek 
was monddood gemaakt en verstomde in 

het openbare leven. Het 
huidige Nederland is niet 
Stalinistisch. Wel gooide 
De Overheid de podium-
kunsten zowat twee jaar 
plat. Dat is nogal wat en 
daarover moet worden na-
gedacht. Toch hoor ik op 
en bij de podia geen en-
kele kritiek op dat beleid. 
Ik vermoed dat men vreest 
als a-sociaal of non-soli-
dair te worden weggezet. 
Een vrees die door De 
Overheid is aangepraat. 
Welke maker durft het 
aan om de zogenaamde 
wappie een rol te geven? 
Welke maker durft diens 
terechte zorgen serieus te 
nemen? Want ware inclu-
siviteit geeft ook die stem 
een plek. 
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TEKST: EDWIN TIMMERS

Zo rond mijn vijftiende kwam ik Way-
ne nog eens tegen in het liedje: John 
Wayne Was a Nazi van de Amerikaan-
se band MDC (Millions of Dead Cops). 
Een vriend liet het me horen. Zijn 
broer had het op plaat. We vonden het 
een goed nummer. Zo kun je ook naar 
sterren kijken, dacht ik. Dat was nieuw 
voor me. Een ander perspectief op men-
sen met een sterstatus. Was John Way-
ne echt een Nazi? Heel veel jaren later 
wees Wikipedia me op het Playboy-in-
terview met Wayne. De revolverheld 
komt daarin naar voren als een zelfin-
genomen rechts-conservatief mannetje. 
Hij bekende ook wel eens links werk 
als van Herbert Marcuse te lezen. Werk 
dat hem sterkte in zijn tegenoverge-
stelde opvattingen. Ik geloof wel dat 
dat zo kan uitpakken – de psychologie 
zal er een verklaring voor hebben. Ac-

teurs met opvattingen kunnen 
groot worden in de USA. In 
1980 werd John Wayne Was a 
Nazi op single gezet door The 
Stains. De Vlekken, een mooie 
bandnaam, beter dan MDC, 
de naam waaronder het gezel-
schap kort daarop verder ging. 
De versie van The Stains vond 
ik op Bloodstains across Texas, 
een verzamelplaat uit 1991 vol 
punkrock uit eind zeventig, be-
gin tachtig vorige eeuw. Rond 
’91 begon de stroom van der-
gelijke verzamelaars op gang 
te komen. Een stuk of vijftien 
heb ik er in de kast. De beste 
is Feel Lucky Punk?!! De rest 
kan ik net zo goed verkopen 
(wat niet waar is). Twee platen 
hebben voor mij door de jaren 
heen onbedoeld de functie van 
reset-knop gekregen. De eerste 

We moesten een werkstukje maken over een popster. 
Ik was negen of tien. In de leesmap zat de Story. 
Daarin stond een foto van John Wayne met een hoed 
op. Die vent had ik wel eens gezien in wat mijn 
broer en ik cowboyfilms noemden. Ik knipte de foto 
uit en schreef de begeleidende tekst over. Dat 
was mijn werkstukje. Popster of filmster, een ster 
is een ster. 
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is Where Is Brooklyn? van Don Cher-
ry, de tweede is Feel Lucky Punk?!! 
Ik draai ze als ik de hele popschijt beu 
ben. Even terug naar af, dat zal het zijn. 
Welk ‘af’ is daarbij volstrekt arbitrair. 
Feel Lucky Punk?!! drijft op smaak, 
slechte smaak. Alles wordt ingezet om 
de behartigers van de goede smaak op 
hun lange tenen te trappen. Dat zit ‘m in 
de bandnamen (The Lewd, The Queers, 
The Child Molesters, The Mad, The 
Leftovers) en vooral in de songtitels:  
I Don’t Wanna Work, Just Head, I’m 
Useless, Kill Yourself, Disgusting, 
Damn You, This Place Sucks). On-
danks hun slechte bedoelingen hebben 
de bands niet kunnen voorkomen dat ze 
samen een van de lekkerste platen ooit 
hebben gemaakt. Ik hoor zojuist dat 
Queen Elizabeth is overleden (over I’m 
Useless gesproken) en de geijkte media-
kanalen starten hun oorverdovende ge-
zeik in koor. Wat is slechte smaak? Met 
terugwerkende kracht moet de uitvinder 
van het frituren de Nobelprijs krijgen. 
Filosoof Slavoj Žižek schrijft boek na 
boek en zegt een hekel aan schrijven te 
hebben. “I hate music,” zingt Screaming 
Mad George van The Mad, om even 
later te bekennen: “I love noise”. Feel 
Lucky Punk?!! is al dertig jaar lang zijn 
gewicht in schroot waard. Feel Lucky 
Punk?!! gaat mee in mijn urn. 
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Marathon - 17 sept - VERA Downstage - Groningen
Kiwi Jr. (NZL) - 24 sept - Stroomhuis - Eindhoven
Night Beats (USA) - 24 sept - Vera
Onafhankelijke Label Markt - 25 sept - Tolhuistuin - Amsterdam
TRUPA TRUPA (PL) - 28 sept - ACU - Utrecht 

Mudhoney (USA) - 9 okt - Doornroosje - Nijmengen
ALGARA (ES) - 12 okt - OCCII - Amsterdam
Left Of The Dail - 20 t/m 22 okt - Rotterdam
The Exploited (UK) - 22 okt - Metropool - Enschede
TV Priest (UK) - 24 okt - Doornroosje - Nijmegen
LIFE (UK) - 27 okt - Rotown - Rotterdam
Dinosaur Jr. (USA) - 28 okt - Q-Factory - Amsterdam
Beerland Festival 2022 - 29 okt - Metropool - Hengelo
Sinner’s Day Winter - 29 t/m 30 okt - Diest - België 

Courtney Barnett (AUS) - 3 nov - Paradiso - Amsterdam
Amyl and the Sniffers (AUS) - 6 nov - Annabel
Petrol Girls - 6 nov - Melkweg - Amsterdam
Black Midi (UK) - 10 nov - Rotown - Rotterdam
Le Guess Who? - 10 t/m 13 nov - Utrecht
Porridge Radio (UK) - 11 nov - Melkweg - Amsterdam
Smudged (NL)  - 11 nov - V11 - Rotterdam
Sonic City - 11 t/m 13 nov - Kortrijk
Porridge Radio (UK) - 12 nov - Muziekgieterij - Maastricht
Tramhaus (NL) - 12 nov - Rotown - Rotterdam
CRUSTACEANFEST - 19 nov - Innocent - Hengeloo
Einstürzende Neubauten (DE) - 28 nov - Tivoli Vredenburg - Utrecht

Die Nerven (DE) - 1 dec - Vera -  Groningen 
Frank Carter & The Rattlesnakes (UK) - 3 dec - TivoliVredenburg - Utrecht
Die Nerven (DE) - 3 dec - V11 - Rotterdam
Temple Fang (NL) - 5 nov - Bibelot - Dordrecht
Viagra Boys (SWE) - 9 dec - Paradiso - Amsterdam

Joshua van Iersel: Raw Power / Soul - t/m 2 oktober - KEVN - Eindhoven
One Of A Kind - 3 sept t/m 22 okt -  The Ravestijn Gallery - Amsterdam
Souvenir - 10 sept t/m 8 okt -  AG - Utrecht

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

AAN DIT BUKBLAD WERKTEN MEE: 

Teis Albers (fotografie)
Roel van Merlot (redactie)
Tarek Beshta (redactie en typgrafie koppen)
Jan Konings (tekst)
Beau Magdelijns (tekst)
Mark Olijslagers (redactie, opmaak en tekst)
Stijn Peeters (artwork poster)
Edwin Timmers (redactie, tekst en eindredactie)
Jan Timmers (artwork backcover)
Stijn van Vleuten (redactie)

IN NAUWE SAMENWERKING MET BOTTOM SHELF RECORDS. 
OPLAGE: 250 EXEMPLAREN.

Contact: info@bukblad.nl
Website: www.bukblad.nl

EXPOSITIES
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    Here’s Johnny 

Snorrend zuipen we ons een stuk in de kraag

     drijven we het bassende bonken uit

      voorbeeldig lam

     ontwaakt verkrampt

    pookt op de tast

         het bonzen op


