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VEERTIEN JAAR PLEZIER OP HET PODII,]A/I

JUNGLE

op de smeulende resten van de
country-rockgroep Jungle, kwamen Leo
de Kruis (accordeon, gitaar zang), Ad Ver-
meer (viool, mandoline) en Carel Jabobs
(bas) via lers en Schots traditioneel, blue-
grass, Nederlands traditioneel en zelÍge-
schreven werk in de traditionele stiil uit.
eindelijk bij eigentijds, voornameliik door
Leo de Kruis gecomponeerd cabaretesk
materiaal terecht. Tiidens deze wonderlii-
ke reis zagen zij zangers, drummers en
andere instrumentalisten komen en gaan.
Met een vuur in zich, alsoÍ ze pas drie we-
ken bezig ziln, vertellen Leo en Ad de ge-
schiedenis van de groep,

Wanneer is Jungle begonnen?
Leo: Dat is in september '73 geweest, alweer
zo'n veertien jaar terug dus. Dat was al de
basis van Sistrum; Ad, Carel en ik met nog
iemand er bij. Uiteraard was de muziek an-
ders, maar ook acoustisch en toen ook al
'Railway porter' en 'Scotland the brave'. lk
zat indertijd nogal in de Schotse hoek. Dat
vond je leuk en dat ging je nadoen. Naar
Schotland, doedelzak kopen en boekjes ko-
pen. ZelÍ uit die boekjes dingen gaan halen.
Nou, dan ga je zelÍ arrangeren en steeds
meer dingen zelf doen. Maar die Schotse
muziek liep toen een beetje vast, omdat we
toen met drums, banjo en pedal-steel steeds
meer de countryhoek ingingen. En dat klonk
ook veel leuker. Dat is heel simpel. Maar een
van de grootste succesnummers was toch
altijd 'The drunken sailor', dat was dikke
mik, joh. Grote elektrische gitaar en accorde-
on, heel eentonige drums eronder, dat was
altijd hét nummer waarmee we de zaal op
z'n kop zetten.
Wanneer is Jungle rn Slstrum veranderd?
Leo: Op een bepaald moment kwam Bert, de
zanger indertijd, wat in de problemen te zit-
ten. Moeilijkheden thuis en zo. Daar hebben
we toen wel een vervanger voor gevonden,

maar toen die amper drie maanden was in-
gewerkt stopte de drummer er mee; hij
moest in dienst oÍ zo. Toen hebben we Jung-
le gewoon opgeheven. Op dat moment wa-
ren wij al zo'n vier à vijf jaaar bij elkaar en om
dan te zeggen, jongens we doen niets
meer... Dus we bleven braaÍ bij Ad thuis on-
ze repetitie-avond houden. Gewoon repete-
ren met z'n drietjes, wat dingetjes uitprobe-
ren.
Ad: Dat was ahijd een aardige rotzooi bij mii
thuis. Dan gingen alle tafels en stoelen aan
de kant. Dat werd op vrijdagavond alvast zo
neergezet en op zaterdagochtend werd de
buurt dan overeind gezet.
Leo: Maar in feite hadden we toen geen
band. Edoch, op een gegeven moment
kwam Jan Wiersma naar mij toe, omdat zijn
kinderen bij mij op school zaten. 'Jij hebt
toch een bandje?' zei hij. 'Nou, hód', zeg ik.
Dat vond hij wel jammer, want er bleek een
Stichting Amateurmuziek te bestaan in
Dordt, daar had ik nog nooit van gehoord, en
die organiseerde een festival met Dordtse
groepen. En toen had Jan gezegd 'Wacht
even, ik ken iemand' enzovoorts. Of we dan
toch iets wilden spelen. Nou, dat heb ik toen
aan de anderen voorgelegd en die vonden
het goed. We moesten een half uurtje doen
en dat konden we wel redden. Dat was wat
bluegrass, wat Engelse Íolk en een beetje
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country. Gitaar, mandoline, banjo. Nou, daar
waren we dan in de oude foyer van de Kunst-
min, we gingen zitten, het werd keurig ver-
sterkt, de mensen ging zitten en het wérd me
toch gezellig. Dat was iets, dat hadden we
nog nooit meegemaakt. Je bek viel zó open
en je dacht: kan dit! Toen moesten we een
naam hebben. 'Hoe heten iullie?' vroegen
ze. 'Uh... uh,. Sistrum', zei ik spontaan. Een
van mijn hobby's is Egypte en dat is dan een
oud instrument, een rammelaartje. Maar ja,
niet met het idee om daar nou mee door te
gaan. Het was gewoon voor die ene keer.
Maar toen we klaar waren met spelen kwa-
men er meteen allerlei mensen op ons aÍ
voor optredens. 'Ja, maar we hebben maar
een half uurtje' zeiden we. Toen was Carel
degene die zijn verstand er een beetje bij-
hield, dat is meestal het geval, Hij stelde ge-
woon vast dat drie man te weinig voor ons
was. Toen wel in ieder geval. Hij had nog
een vriend, Henk Woudstra, die gitaar speel-
de en kon zingen. Die kwam er dus bij.

RADIOWERK
Leo: ln die tijd hebben we ook voor het eerst
radiowerk gedaan, voor de VARA. De Bonte
Woensdagmiddagtrein was dat of zo, echt
zo'n bejaardenprogramma. Dat werd uitge-
zonden vanuit het Hof in Dordt. En overal
van waaruit dat programma werd uitgezon-
den hadden ze een groep uit de regio. Toen
belden ze Jan Wiersma op met de vraag of
hij een bandje wist. Jaha, zei hij. Dus toen
zaten we daar.
Ad: Toen was al bekend dat Henk er mee
zou stoppen. Toen we op de maandagavond
voor het radio-optreden zaten te repeteren
kwam er een gozer solliciteren. Die wist niet
wat hem overkwam, want hij kwam mis-
schien bij een bandje, die kwamen woens-
dag op de radio! En dat was live! Hii zat kof-
fie te drinken, hij kon het kopje amper vast-
houden.
Leo: We hebben toen een setje gedaan van
een nummertje oÍ vijf. Daar heb ik ook een
van mijn legendarische blunders begaan. Je
staat echt compleet stijf van de zenuwen
zo'n eerste keer. Kijk, als je nu op de Íadio
komt, ben je natuuÍlijk ook wel gespannen,
maar.ie bent toch al een stapje verder. Maar
op dat moment, weinig ervaring. AÍÍiin, er
komt tussendoor telkens zo'n man aan mij
vragen naar de titels van de nummers voor
de aankondiging. Die mensen vonden het
sympathiek van ons dat we daar wilden spe-
len, want het was natuurlijk voor nop. Dus
dan zijn ze natuurlijk bereid om daar wat pÍo-
motie tegenover te stellen. Dus die meneer
heel bereidwillig van: 'Als ze jullie nu willen
boeken, wie moeten ze dan bellen?' Nou,
één groot gat in mijn geheugen. 078- uh...
uh... net toen hield het oP.
Ad: En daarna kwam ons eerste plaatje, een
E.P. met viif nummers er op. Bij Leo thuis op-
genomen. We hebben er toen 500 van laten
drukken, die waren in een vloek en een
zucht uitverkocht. lk nam ze ook mee naar
mijn werk. Behalve de E.P.-tjes had ik ook
gevulde koeken meegenomen. Daar ging ik
dan de werkplaats mee rond. Wie een sin-
gelt.ie kocht, kreeg er een koek bii. Nou, ik
ben een kapitaal aan koeken kwijtgeraakt.
Leo: De eerste keer dat we die E.P.-tjes had-
den, moesten we in Dordt op straat spelen,
op koopavond van zeven tot negen. Ver'
sterkt weliswaar. Maar in die twee uur heb-
ben we 150 van die dingen verkocht. We
wisten absoluut niet wat ons overkwam. Het
plaatje geeft in ieder geval een aardige
dwarsdoorsnede van wat we toen deden:
Schots, !ers, Nederlands, bluegrass. lk
speelde toen ook nog 2400 intrumenten niet

goed. Banje, godgeklaagd, tin whistle. lk kon
Àeroens oo soelen, maakte niks uit, ik liet me
absóluut iriei remmen door welk muzikaal
qevoel dan ook. Vreselijk. En als le het later
àan terug hoort dan denk le: hoe durÍde ie.

bijvoorbeeld wenste 'dat zi,i door vele han-
den moge gaan'. Aardig gevonden.

BRCOD
Leo: Toen we 'Rinkeltuig' opgenomen had-
den, zaten we precies middenin de 'folk-
boom'. We hebben toen ook het hele folkcir-
cuit aÍgewerkt. We zijn naar Duitsland ge-
weest èn naar Belgiè. Toen zat er echt brood
in. Maar ja, op een gegeven moment loopt
dat terug. En dan kun je wel tegen de stroom
in blijveÀ roeien... Aan de andere kant is het
wel jammer dat we die tijd niet hebben mee-
oemaakt toen Jan van der Elst er bij zat, an-
óers waren we een heel stuk verder geko-
men. Wij spelen geen van drieën bÍiljant, wat
we indertiid nodig hadden was een gozer die
wel goed was, écht goed. En die hebben we
dan óen tiidie gehad. Maar dat was net na de
ti.ld dat er volop interesse was in die traditio-
nele Nederlandse volksmuziek. En dat was
iammer. Al die tenten waren gestopt. We ziln
het Jan ook nog een keer naar Duitsland ge-
weest. En dan kom ie daar in folkkclubs te-
recht in een sÍeer die hier tien jaar terug
heerste. En dat de mensen volkomen uit de
bol gaan, écht volkomen. De mensen daar
vondlen ons op hetzelfde niveau staan als
The Battlefield Band en dat soort dingen.
Dan moet je natuurlilk je lach inhouden, want
dat is een astronomisch niveau, waar wij ne-
ver nooit niet aan kunnen tippen. Maar voor
hen was dat zo. En dan speel je zelÍ ook een
tacloÍ 24 beter dan normaal uiteraard. Maar
in die tijd speelden we ook wel goed. Die

AANDACHT
Konden jullie ook nog een beetje aan optre'
dens komen?
Leo: We waren toen een nieuwe band in
DoÍdt en dan krijg je volop werk en aan-
dacht. Hier was toen veel interesse in die
muziek. VanaÍ het eerste moment hebben
we met Sistrum altijd vrij veel gespeeld. Dat
is natuurlijk een ideaal begin voor een groep.
Als ie eerste twee jaar alleen maar moet re-
peteÍen voordat.je eens een keer kunt optre-
den, dan wil de animo er wel eens wat uit
gaan.
Ad: Over werk hebben we nooit zoveel te kla-
gen gehad. Er zijn natuurlijk ook wel eens
stille periodes. Maar als je ons vergelijkt met
de verhalen die je wel eens van andere groe-
pen hoort, dan zitten wij vrij goed.
Leo: En toen kwam natuurlijk ook Winterfolk.
Daar hebben we ook behoorlijk vaak
gespeeld. En als we niet als Sistrum meede-
den, dan deden we als de Kanniedansband
oÍ we hadden weer iets anders bedacht.
Ad: In het begin hebben we voor WinterÍolk
ook nog het geluid verzorgd. We waren dan
de hele tijd bezig. Eerst sta je een P.A. af te
stellen, dan moet je snel weg omdat je zelÍ
moet spelen. Dat was niet echt optimaal.
Leo: Die geluidsverhuur was ook iets van Ad
en mij. We hebben nog de laatste toernee
van Gay & Terry Woods in Nederland ver-
zorgd. En als Dommelvolk hier in de buurt
moest spelen, belden ze ons ook op. Zij had-
den namelijk geen eigen P.A. En het is wel
leuk hoor als ie het zo druk hebt, maar op
een gegeven moment wordt het gewoon te
veel. Toen zijn we helemaal gestopt met die
geluidsverhuur. Dommelvolk is zo'n beetje
het laatste geweest wat we gedaan hebben.
Maar dat begon op een gegeven moment
ook te vervelen. lk bedoel, het is een leuk
verhaaltje wat Ad van Genegten vertelt,
maar als hii zijn stem kwiit was, konden wij
het zó overnemen. Het verhaal was in iede-
rer geval geen enkel probleem.
ln'81 bracht SlsÍrum in eigen beheer de cas'
sette 'Van Dordt op Rotterdam' uit, een iaat
later gevolgd door de LP 'Rinkeltuig'. Beide
geluidsdragers bevatten voor het grootste ge'
deelte hetzelfde mateiaal. Wat was daarvoor
de overweging?
Leo: Wij hadden dat bandje gemaakt en dat
is op een bepaald moment bi, Munich terecht
gekomen. Zij hebben toen contact met ons
opgenomen; ze wilden er een LP van maken.
Maar de opnames waren te slecht, technisch
gezien althans, want er zat wel een hoop
spontaniteit in. En dat is bij de nieuwe opna-
mes voor een groot deel verdwenen. Met
zo'n LP wordt je reikwijdte natuurlijk ver-
breed, hoewel er niet waanzinnig veel exem-
plaren van verkocht zijn. Wat wel leuk was;
we hadden voor de presentatie van die plaat
echte geboortekaartjes laten drukken. 'Hoe-
ra, onze eersteling is er. Ze heet STOOF MU
7484, en we noemen haar Rinkeltuig. Zij
meet 30 cm en weegt 230 gram en is af te
spelen op 33 toeÍen. De gelukkige vaders
nodigen jullie uit de doop bij te wonen'. Nou,
we hadden echt het meest walgelijke kaartje
dat we konden vinden uitgezocht. lk zie me
nog die geboortekaartjeswinkel binnen lo-
pen. De baas van de zaak die vond het niet
leuk, die liep weg. Maar er was ook een jon-
gere kerel en die zag de humor er wel van in.
Dus het is keurig geregeld toen. Je krijgt dan
ook aardige dingen terug. Rob Zoutendijk

IEDEREEN N4AAKT DE
BLITS
tk hoor dat André Hazes in een villa leeft.
En ook dat Koos Alberts twee rolls royces
heeft.
Lee Towers rijdt mercedes, wii gaan met de
trein.
ledereen maakt de blits behalve wii.

ledereen maakt de blits behalve wii (2x)
Jolink heeft een groupie aan elke kant,
ik heb alleen mijn rechterhand.
ledereen maakt de blits behalve wii.

De platen van de Dots brengen milioenen op.
Toen wij er eentje maakten werd het een mil'
joenenflop.
Bij Doe Maar was elke stoel bezet,
wij vullen nauweliiks het toilet.
ledereen maakt de blits behalve wii.

ledereen maakt de blits behalve wii (2x)
Jolink heeft een groupie aan elke kant,
maar ik heb ook miin linkerhand.
ledereen maakt de blits behalve wii.

lk heb me ook geschminkt, want Kss deed
dat.
lk heb zelts de mascara die Mick Jagger had.
'k Deed door mijn neus een gouden ring,
dat leidde tot een echtscheiding.
ledereen maakt de blits behalve wii.

ledereen maakt de blits behalve wii {2x)
Okee, Jolink heeft een leuke toet,
maar ík heb ook miin rechtervaet.
ledereen maakt de blits behalve wii.
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tweede LP 'Wonderlijke reis', die we samen
met Jan hebben gemaakt, is tussen de wal
en het schip gevallen. De hausse in de folk-
wereld was al over. Als we die plaat een jaar
of vier eerder gemaakt hadden, dan denk ik
dat daar best een markt voor was geweest.
Het is natuurlijk niet van de WolverÍei-kwali-
teit, daar kunnen we niet aan tippen, maar er
staan toch een aantal goede nummers op,
mooie nummers.
Ad: We hebben nooit helemaal begrepen
waarom er in Nederland zo weinig reactie op
die LP is gekomen.
Leo: Doordat Jan op een hoog niveau musi-. ceerde, werden wij daarin meegesleurd. Je
gaat zelÍ ook meer oefenen om beter te wor-
den. Zo kom je op een niveau waar je nog
niet eerder geweest was. Dat werkt heel sti-
mulerend. Carel ging op een andere manier
bassen, we gingen de nummers echt goed
arrangeren. Goed de accoorden en partilen
uitzoeken, heel mooi uitwerken alles. Daar
ging een vreselijke hoop tijd in zitten en het
werd ook hele mooie muziek, maaÍ er was
geen hond die zich er voor interesseerde. En
als je dan zo je stinkende best doet om
mooie muziek te maken en daar een plaat
van maakt, die dan niet op een goede manier
benaderd wordt in een recensie, dan werkt
dat ook niet erg positief natuurlijk. Toen we
Jan er bij haalden, wisten we precies wat
voor soort figuuÍ het was: heel rechtlijnig, die
absoluut nooit van zijn leven een country-
nummer zou spelen. We hebben toen voor
ons drieën een heel groot muzikaal gedeelte
buiten gesloten. En in je achterhoofd heb je
dan inderdaad groepen als The BattleÍield
Band en Wolverlei zitten. Dat geluid, die be-
nadering. Op het nummer 'West-zuid-west
van Ameland' speelt Ad een gitaarintro in
een DADGAD-stemming, iets wat Wolverlei
ook gebruikt had. En dat pik je dan op. Dat
kost een hoop ellende voordat het er goed op
staat. En eindelijk is het dan af en dan val je
in een gat. Je bent tevreden over de opna-
mes en de hoes is leuk, dus je denkt: laat ze
nu maar komen. Maar er gebeurt niets. Dan
wacht je op iets wat er niet komt. We hebben
later een recensie in het Engelse blad Folk
Roots gehad, die heel positieÍ was. Dan
denk je toch bij jezell: zie je wel, we hadden
wel gelijk. Daarna kregen we nog post uit
Finland en ltalië dat ze die plaat wilden heb-
ben. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar
goed, dat komt dan allemaal wel te laat. Da's
wel jammer. Als ik zelÍ de plaat weer hoor,
dan gaat mijn hart weer open en dan vind ik
het zonde dat we dat niet meer doen nu.
Maar dat is enerzijds gekomen omdat Jan er
op een gegeven momenl ult ging en ander-
zijds omdat er van niemand een reactie
kwam. Kijk, als die plaat binnen een half jaar
uitverkocht was geweest en er was een nieu-
we persing van gemaakt, dan hadden we het
waarschijnlijk wel vol kunnen houden.

EIGEN BEHEER
Leo: Die tweede LP hebben we helemaal zelf
in de hand gehad. We hebben toen ook een
stichting opgericht. Je wilt het een beetje in-
kaderen. Met zo'n plaat gaat er toch nogal
wat geld doorheen, dan moet alles wel op
een Íatsoenlijke manier geregeld zijn. Het
heeft al met al zo'n slordige f 6.500,- ge-
kost. Dat was voor 500 stuks. We hebben ge-
probeerd om de studiokosten zoveel moge-
lijk te drukken. We hebben gewoon gezocht
naar een kleine studio, waat ze met acht
sporen werken. Geen zestien, want dan be-
taal je je paars aan de sporen die er leeg
langs lopen. We hebben wel dingen toe zit-
ten voegen, een fluit hieÍ en wat piano daar,
maar je gewone geluid moet er wel uit blijven

komen. Dan heb je aan acht sporen genoeg.
De persing van 'Wonderlijke reis' is perfect.
We zijn ook zelf bij het snijden aanwezig ge-
weest.
Ad: Dat was schitterend. Het was een hele
goede snijder, iemand die het voor zijn brood
deed. Die kon het zich dus niet veroorloven
om slecht werk af te leveren. Hij luisterde
ook echt naar de muziek. Hij lette natuurlijk
op de meters, maar luisterde ook hoe het
klonk. Met z'n snij-apparatuur ging hij het
dan bijstellen. Je kon het verschil duidelijk
horen. En je kon ook van alles aan hem vra-
gen. Hoe werkt dit, hoe zit dat? lk heb toen
ook gevraagd hoe het komt dat een plaat
slist als hij gesneden is. Nou, zei die man,
dan hebben ze'm te netjes gesneden. De
snijnaald kan de groef dan wel volgen, maar
je pick-up naald niet. En dan krijg je die
'ssss'. Bij onze eerste LP hadden we daar
nogal last van. De eerste twee persingen
daarvan waren niet goed.
Leo: Zo iemand is dus heel belangrijk voor je
eindprodukt. Je kunt nog zó'n mooie band
afleveren, maar als het snijden niet goed ge-

het een kloteplaat.

verkeerd nummer inzetten. Zij komen ge-
woon achter mij aan. En geen mens die er
wat van merkt in de zaal.

Hoe zijn jullie optredens tegenwoordig?
Leo: Als wij spelen, dan hebben we het naar
ons zin. Het is nooit een sleur. En als je on-
der elkaar een hoop gekkigheid loopt te ma-
ken, dan slaat dat meestal ook wel oveí op
het publiek. Wii amuseren ons altijd als we
spelen, is het niet met het publiek, dan is het
wel om het publiek. Want dan gaan we ze
voor lul zetten. Dat kunnen we ook goed- Je
hebt er wel eens gasten bij zitten die dan bij-
de-hand willen zijn. Dan laat je eerst netjes
merken dat je het niet leuk vindt. Wordt niet
op gereageerd, blijft vervelend. Dan doe je
het iets botter, net zo lang tot je ze echt vier-
kant voor lul zet. Je zit dan bij een optreden
bi.j elkaar met een aantal mensen en één
zo'n gozer is in staat om het voor de Íest te
verzieken, en voor ons ook. En dit heeft dan
niets met de muziek te maken, maar wel al-
les met het optreedgebeuren an sich, wat je
dan moet regelen. Dat is een verhaal apart.
En zeker nu we met z'n drieèn ziln, hebben
we dat ook moeten leren. Dat je veel meer

SlsÍrum v.l.n.r.: Leo de
Ad Vermeer.

WEER VERDER
Leo: VanaÍ '80 tot '86 hebben we serieus ge-
probeerd om volksmuziek te maken. Eerst
die echte traditionele, met die tweede plaat
hadden we al wat eigen nummers, maar
puur in het Íolkidioom. Toen Jan er uit ging
zijn we bij elkaar gaan zitten. lemand er bij of
niet? We hebben toen besloten om eerst
maar eens te kijken oÍ we met z'n dÍieën kon-
den mannen. Doorslaggevend daarbij was
dat Ad op de viool een beetje uit de voeten
bleek te kunnen. Want als je staat te zingen
en je hebt alleen maar gitaar, bas en mando-
line, dan is dat een beetje kaal. Als ik zing
speel ik geen accordeon. Dat gaat gewoon
niet zo lekker. Die viool vult het prima aan.
Ad speelt het niet briljant, maar ja, briljant
spelen we geen van allen. Het is bruikbaar.
We konden met z'n drieèn verder en dat heb-
ben we dus ook gedaan. We hebben
constant lol onder elkaar en dat is denk ik
ook de reden dat we het al zo lang vol hou-
den, dat we al 14 jaar bij elkaar zijn. Je kent
elkaar natuurlijk van haver tot gort. Je weet
alles van elkaar. En je groeit wel èen beetie
naar elkaar toe, ook muzikaal gezien. We
zijn erg goed op elkaar ingespeeld. lk weet
dat als ik accordeon speel, Ad gitaar en Ca-
rel bas, dan kan ik doen wat ik wil. lk kan ver-
snellen, vertragen, dingen dubbel doen, een

aanwe-
Die din-

gen zijn minstens net zo belangrijk als de
liedjes die je doet. Al maak je nog zulke
prachtige muziek, als je er alleen maar een
beetje staat, dan hou je de aandacht van het
publiek niet vast. Je gaat naar een optreden
toe, en daar word je ook voor betaald, om die
mensen te onderhouden. Je moet je staande
weten te houden, ook als er bijvoorbeeld 200
jongeren van 1 6 voor je staan. Jij bent dege-
ne die er staat en dat moeten ze voelen. We
hebben pas geleden een optreden gedaan
voor zo'n 250 à 300 jongeren van een lagere
land- en tuinbouwschool. Ga daar maar eens
drie kwartier voor staan met je bassie, je
mandolientje, je gitaart.je en je viooltje. Bij
het eerste nummer schoten ze oprecht in de
lach. Niet om ons uit te lachen, maar zoiets
hadden ze nog nooit gehoord. Drie gozers in
een raar pakkie en dan acoustische mu-
ziek... Op een gegeven moment moest toch
het lerarencorps ingrijpen omdat er teveel
gehost werd achterin, omdat het te gezellig

en werd. Daar wisten ze ook geen raad mee. Ei
zaten wat gasten met Feyenoordpetjes op,
daar ga je dan een beetje op in, dan pak je
zo'n kluppie. Dan zie je een meid of een knul
met een punkkapsel ol zo, daar maak je dan
een opmerking over. En doordat je er een
aanspreekt, spreek je zo'n hele club aan en
raken ze betrokken bij wat je doet. En als je
dan jezelÍ ook nog met een flinke korrel zout
neemt, dan accepteren ze je en dan gaan ze
ook naar je luisteren, ook naar je teksten en
naar wat je vertelt. Als wij op het podium
staan, dan proberen wij om emotie over te
brengen; een positieve en een vrolijke. En
dat doen we met alles wat we bij ons hebben:
handen, voelen, hoofd, instrumenten, een
maÍ pakkie. Je gaat gekkigheid uithalen. Je
gebruikt echt alles om het leuk te maken,
voor jezelÍ en voor die mensen. Muziek is
één van de dingen daarvan. Als je de casset-
te die we nu hebben uitgebracht thuis draait
klinkt het best aardig denk ik. Maar het func-
tioneert pas echt als 1e het in cdmbinatie ziet
met wat we op het podium doen.

DiscograÍie:

Sistrum (EP) ('79) (niet meer leverbaar)
Van Dordt op Rotterdam (cas) ('81) (niet
meer leverbaar)
Rinkeltuig (LP) Stoof MU 7484 ('82)
Wonderlijke reis (LP) F.D.P. Records SIST-
001 ('85)
Gestrikt (cas) F.D.P. Flecords SIST-002C
('87)
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