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We waren als 
exportproduct 
op rock & roll 
handelsmissie 
in Afrika
 – Jannes van Kaam

Met de tourbus         door Kaapstad
kunnen maken. Dat wordt het niet.”

Jannes van Kaam denkt goed over 
zaken na, regelt zijn zaakjes goed, 
maar echt volwassen worden duurt 
hopelijk nog even. Muziek mag schu-
ren, gitaren mogen door de fuzzman-
gel gehaald worden. Zijn prima tek-
sten passen nog altijd bij wie hij is. 
Die handelen over verveling, onze-
kerheid, een dagje in bed willen blij-
ven, maar ook dromen van dingen re-
aliseren waarvan anderen denken dat 
het onmogelijk is.

Kaapstad
De track Afrika gaat over ‘eruit willen 
breken’. ,,Onze plaat was al klaar vóór 
corona. We wilden ’m niet uitbren-
gen in een periode waarin we niet 
konden optreden. Daarom schreven 
we er nieuwe tracks bij. Passend bij 
die lockdown-periode, waarin we 
wel eens een feestje organiseerden 
dat niet mocht en ik briefjes schreef 
dat ik vanwege mijn werk ’s avonds 
na de avondklok toch op pad moest.”

Na die coronadip lukte het Bong-
loard, met ook bassist Ties Bogers uit 
Valkenswaard en drummer Jan van 
Asch uit Den Haag, echt om er uit te 
breken, met begin december zowaar 
een tournee door Zuid-Afrika. Optre-
dens varieerden van een instore in 
een platenzaak tot shows met 350 
man in Kaapstad en Johannesburg. 

De tour werd door het trio zelf opge-
zet, samen met The Tazers, een ste-
vige Zuid-Afrikaanse band.

,,De tournee werd gefinancierd 
door de overheid en gesponsord door  
Levis Jeans. Voetballers worden toch 
ook gesponsord? Bovendien zit mijn 
kont als gegoten in die spijkerbroek”, 
verklaart Van Kaam lachend. ,,Zon-
der overheidssteun zouden ook an-
dere bands niet door het buitenland 
kunnen toeren. Muziek is hét export-
product van Nederland. Waar  
Willem-Alexander naar China gaat, 
gingen wij op rock & roll handels-
missie naar Zuid-Afrika.

,,Er toeren niet veel buitenlandse 
acts in Afrika en de eerlijkheid gebied 
te zeggen dat we speelden voor pu-
bliek dat voor 90 procent uit witte 
mensen bestond. Het optreden in 
Bloemfontein, in een bar ergens in 
the middle of nowhere, had nog het 
meest weg van een show voor red-
necks. In een soort Texas van Zuid-
Afrika. De andere shows maakten 
veel goed. We werden daar toch als 
een soort frisse wind gezien. Ieder-
een vond de muziek cool!”

 a People Overacting To My Behaviour 
verscheen eerder dit jaar op vinyl via 
Supermarket Society. bongloard live: 
13 januari in die Twee in bergen op 
Zoom (try-out).

 g Jannes van 
Kaam met zijn 
band Bongloard 
live in Afrika. FOTO 
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Rouw, verdriet, maar ook 
absurde en droogkomische 
verhalen: zangeres Margriet 
Sjoerdsma en pianist Martin 
Fondse zetten gedichten van 
Vrouwkje Tuinman op muziek. 
De schrijfster brengt er ook 
een aantal zelf in Stop de tijd.

Willem Jongeneelen

Voor Margriet Sjoerdsma (Sit-
tard, 1983) is zingen in de eigen 
taal relatief nieuw. ,,Ik heb vrij 
laat een klik met het Nederlands 
gekregen. Ik wilde weer eens tek-
sten van anderen zingen. Als je 
op zoek gaat, blijken er heel 
goede te zijn. De Nederlandse 
taal klinkt recht voor zijn raap. Er 
is niet veel om je achter te ver-
schuilen. Dat vind ik mooi.”

De voorstelling is een vervolg 
op This Is (Not) The End, een pro-
gramma dat Sjoerdsma met pia-
nist/componist Martin Fondse 
(Bergen op Zoom, 1967) vóór  
corona voorbereide. Sjoerdsma: 
,,Is het niet zo dat ieder einde een 
nieuw begin in zich herbergt? 
Corona deed de tijd vertragen en 
zette een streep door de agenda. 
We vroegen ons af hoe relatief 
tijd eigenlijk is. Daar zijn we sa-
men op voort gaan borduren.”

Componist des vaderlands 
Martin Fondse kende Vrouwkje 
Tuinman en haar overleden echt-
genoot F. Starik, ook dichter. Met 
Sjoerdsma zette hij hun teksten 
op muziek. Fondse: ,,Samen ach-
ter de piano. Of ik maakte al im-
proviserend losse flodders, om 
die later samen te selecteren en 
uit te werken. 

,,We vullen elkaar voorbeeldig 
aan. Een dag voor de première 
miste ik nog een snel stuk, omdat 
de balans in de voorstelling niet 
klopte. Die avond was er een 
concentratiepiek. Het snelle stuk 
kwam er op tijd. Deadlines rang-
schikken ideeën, zo blijkt. Best 
grappig voor een programma dat 

Stop de tijd heet.”
Sjoerdsma: ,,Het programma 

gaat van groot naar klein, van al-
ledaags naar onwaarschijnlijk. De 
voorstelling bevat mooie, diepe, 
sarcastische en licht ironische 
teksten. Vrouwkje en ik delen de 
frontpositie. Als vocalist sta ik 
vaak vooraan. Daar heb ik niet al-
tijd zin in. Ik hoef deze voorstel-
ling niet te dragen, muziek en 
poëzie hebben een evenredig 
aandeel. Het is geen muziekthea-
ter, maar ik ben wel de vocalist.”

Terloopsheid
De voorstelling is prachtig gere-
gisseerd en voorzien van bizarre, 
grappige en rouwvolle verhalen 
over tijd. De muziek, van Fondse 
en Sjoerdsma, is mooi gearran-
geerd voor het Matangi Quartet 
en bevat elementen uit de klas-
sieke muziek, gospel, pop en jazz, 

maar er is ook een tekst van Tuin-
man op een Monk-achtige blues.

Martin Fondse: ,,Vrouwkje 
heeft net als Margriet een unieke 
podium-présence. Ze heeft een 
soort terloopsheid die grote on-
derwerpen behapbaar maakt. 
Grote drama’s ervaar je meestal 
niet meteen, al besef je later hoe 
heftig de zaken eigenlijk zijn ge-
weest. De balans in deze voor-
stelling is goed en die strijkers 
van het Matangi Quartet zorgen 
voor een fraai tegengeluid.”

 a Stop de tijd met margriet 
Sjoerdsma, martin Fondse, 
Vrouwkje Tuinman en matangi 
Quartet: vrijdag 13 januari (20.30 
uur) in chassé Theater, breda.

l
Muziek en poëzie 
hebben een 
evenredig aandeel 
in deze voorstelling
 – Margriet Sjoerdsma

Een voorstelling vol 
mooie, diepzinnige en  
soms absurde teksten

 e Margriet Sjoerdsma en Martin Fondse gaan met de gedichten 
van Vrouwkje Tuinman en F. Starik het podium op. FOTO KAREN VAN GILST

STOP DE TIJDTHEATER

 e De tourposter van 
Bongloard en The  
Tazers in Zuid-Afrika.


