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� Reggae
werd
meer dan
muziek:
een le-
vensstijl.
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LANDSE
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Op het puntje van
zijn stoel bij Ajax
Wekelijks worden we bedolven
onder de nieuwe films, boeken,
muziek, festivals, dvd’s en
games. Tijd om het kaf van het
koren te scheiden. Met deze
week: Joop Mulder, actief voor
Sense of Place, dat cultuur orga-
niseert in het Waddengebied, en
bekend als grondlegger van het
Oerol Festival op Terschelling
dat van 9 tot en met 18 juni is.

Onno Lakeman

Laatst gelezen boek: ,,Het land-
schap van de Friese klei van Philip-
pus Breuker over de periode 800-
1800. Een prachtig boek over hoe
het menselijk ingrijpen het land-
schap bepaalt. Daar gaat Sense of
Place, mijn nieuwe fenomeen na
Oerol, ook over.’’

Boven mijn bed in mijn tienerka-
mer hingen: ,,Mijn eigen fotocolla-
ges. Ik knipte als tiener foto’s uit
van popartiesten, mensen van het
koningshuis en presidenten uit
tijdschriften of kranten en maakte
daar een collage van die ik vervol-
gens aan de randen met verf ging
inkleuren en verfraaien.’’

Ik raak altijd ontroerd door:
,,Mensen een dier in nood helpen.
Ik vind het zo fijn als mensen dat
op kunnen brengen. Dat ze hun ei-
gen doelen even loslaten en zich
inzetten voor het welzijn van een
hulpeloos dier. Zo had ik veel res-
pect voor Hessel Wiegman en hoe
hij zich op Terschelling jarenlang
voor de zeehonden inzette.’’

Geheimtip: ,,Thabi Mooi, een
leuke, jonge theatermaakster uit
het Oerol-atelier. Er worden daar
elk jaar veel talenten gepresen-
teerd die daarna nog veel mooie
dingen gaan doen.’’

Klassieker: ,,Alles van Tadashi Ka-
wamata. Hij had laatst een exposi-
tie in Nantes met als thema eb en
vloed. Heel indrukwekkend.’’

Eerste single/album: ,,Een lp van
Ferre Grignard, een Belgische pro-
testzanger uit de zestiger jaren.
Bekend van liedjes als Ring ring,
I’ve Got To Sing en Drunken Sai-
lor. Die lp heb ik jammer ge-
noeg maar één dag in huis
mogen hebben, want mijn
vader vond die muziek hele-
maal niets. Het was ook nog
eens een zanger die lang

haar had. Mijn vader bracht de lp
tot mijn grote teleurstelling terug
naar de winkel.’’

Mooiste gebouw: ,,Gebouwen die
verstopt zitten in de natuur en van
natuurlijke materialen zijn ge-
maakt. Vaak zijn ze volledig zelf-
voorzienend qua water en energie.
Het is mijn droom om ooit te mo-
gen wonen in een huis dat volledig
versmolten is met de natuur erom-
heen.’’

Guilty pleasure: ,,Voetbal. Ik heb
niks met dat opgeklopte flauwe-
kulgedoe eromheen. Maar als ik
een jong, getalenteerd elftal als
Ajax zie spelen, dat oudere en op
papier sterkere elftallen verslaat,
dan vind ik dat superleuk. Daar
heb ik veel respect voor. Dan zit ik
op het puntje van mijn stoel te ge-
nieten van een voetbalwedstrijd.’’

Favoriet restaurant: ,,Dan blijf ik
toch in Noord-Friesland, de grote
leegte van het noorden. Ik kom ge-
regeld in herberg De Waard van
Ternaard. Het is daar gezellig en
het eten heerlijk! Laatst zat ik er
weer eens in mijn eentje te genie-
ten van het menu van de kok.’’

Met pek en veren het land uit:
,,Politici die met mooie kreten de
wereld voor de gek houden en daar
een bovenmodaal salaris voor op-
strijken. Ze brullen om het hardst
hoe belangrijk het is om eerlijk te
zijn, maar zijn alleen maar bezig
om zo snel mogelijk hun zakken te
vullen. Schandalig!’’

Favoriete uitgaansstek in Neder-
land: ,,De strandtenten van Ter-
schelling. Het zijn er niet zo veel,
maar ze hebben allemaal hun ei-
gen mooie karakter.’’

Graag een standbeeld voor: ,,Ik
houd van niet standbeelden. Dat
vind ik net zo zot als wanneer een
straat naar iemand wordt ver-
noemd. Persoonsverheerlijking
vind ik totaal
ongepast.
Dat zou
echt het
ergste zijn
wat ze mij
aan kun-
nen
doen.’’

Een standbeeld?
Dat zou het ergste
zijn wat ze mij aan
kunnen doen
— Joop Mulder

Kaf & koren

De imposante beel-
den in het Máxima-
park in de Utrechtse
nieuwbouwwijk
Leidsche Rijn wor-
den tot leven ge-
bracht tijdens het
evenement Zin-
gende beelden. Dat
is een wandeling
door het groene hart
van de wijk, met
theater en dans vol
sprookjesfiguren.
Zingende beelden is
op zondag. Vertrek-
ken kan vanaf 11.30,
13.00, 14.30 en

16.00 uur. De wan-
deling duurt bijna
twee uur is geschikt
voor iedereen vanaf
6 jaar. 

Zingende beelden:
4 juni, Máximapark,
Utrecht.

Theater

Zingende beelden
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Dauwtrappen hoort bij Hemelvaart,
maar daar trekken ze zich in de 
Ackerdijkse Plassen niets van aan.
Daar kun je ook in het pinksterweekend
tegen het ochtendgloren door de na-
tuur stappen. Zaterdag om 05.00 uur
begint vanaf vergaderboerderij Acker-
dijkse Plassen een tocht van 2,5 uur
door het Zuid-Hollandse natuurgebied
onder leiding
van een bos-
wachter. Het
gebied is maar
een paar keer
per jaar open.
3 juni, 

Ackerdijkse
Plassen.

Natuur

Dauwtrappen

Ĺ

stem te laten horen? Get up, stand up
for your rights, dat werk. Reggae werd
daardoor meer dan muziek. Meer een
levensstijl.
Elke keer als ik reggae hoor, denk

ik: wat is dat toch ongelooflijk prach-
tige muziek met dat trage, maar op-
zwepende ritme en die romantische
zanglijnen waarin je de heimwee van
de Jamaicanen naar Afrika terug-
hoort. Dat allemaal maakt reggae zo
diep en pakkend.’’
De muziek van Marley staat aan de

wieg van Doe Maar. Jansz: ,,Johnny
Lodewijks was de drummer van de
CCC, de Slumberlandband en De
Rumbones. Hij kwam in 1976 terug
uit Jamaica. Naar aanleiding van het
album Catch A Fire van Marley was hij
op zoek gegaan naar reggae. Op weg
naar optredens draaiden we ons gek

aan de cassettes die hij had meegeno-
men. We werden verliefd op reggae,
met name op Toots & The Maytals.’’
Met reggaeband De Rumbones

speelde Jansz in Paradiso, Amster-
dam. ,,Iedereen was dolenthousiast
en een impresario vroeg of wij een
tourtje op Ibiza wilden doen. Als
klap op de vuurpijl zouden we spelen
in het voorprogramma van Bob Mar-
ley & The Wailers. Maar de toenma-
lige vriendin van Henny Vrienten,
onze gitarist, had op die data ergens
een zomerhuisje geregeld en wilde
dat niet cancelen. Balen. Want het
was op Ibiza natuurlijk een fantas-
tisch feest geworden.’’

Exodus 40 – The Movement Conti-
nues van Bob Marley & The Wailers
verschijnt morgen bij Tuff Gong.

� Joop Mulder droomt
van een natuurhuis.
FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


