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VOORWOORD
Dit is het verhaal zoals ik het me herinner en beleefd heb. Een plakboek heb
ik nooit bijgehouden, laat staan een dagboek. Het komt allemaal uit mijn
geheugen, hier en daar aangevuld met informatie uit knipsels die ik in een
map bleek te hebben of me op verzoek door mensen werden toegestuurd in
de vorm van een fotokopie. Tevens ben ik enkele malen te rade gegaan bij
collega’s die er destijds bij waren. Zulke gesprekken triggeren je als het ware,
waardoor je ineens dingen te binnen schieten die je niet meer wist. Telkens
was mijn uitgangspunt: niets opschrijven dat ik me zelf niet kan herinneren,
hoewel ik me hier en daar enige dichterlijke vrijheid heb gepermitteerd. Op
zich kloppen de gebeurtenissen wel, maar voor het dramatische effect staan
ze bijvoorbeeld in een andere volgorde.
De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik nooit de aandrang heb gevoeld
mijn muzikale carrière in boekvorm uit te werken. Mensen die mij kennen,
weten het. Een sappig verhaal vertellen, een column schrijven of bepaalde
anekdotes gebruiken, oké, maar dat is het dan. Je weet immers niet wat er
komt bovendrijven en ach ja, het is allemaal zo lang geleden. Het is vooral
de stimulans van diverse kennissen die tot deze onderneming heeft geleid.
Mijn eigen schuld trouwens, had ik maar niet tijdens feestjes, kroegavonden
en redactievergaderingen op moeten scheppen over mijn belevenissen als
basgitarist in vele bekende bands.
Zoals in het eerste hoofdstuk te lezen is, begon het voor mij op een aftandse
akoestische gitaar. Ik was een eenzame veertienjarige, achtergebleven in een
kasteelinternaat omdat mijn ouders in een Zuid-Amerikaans land woonden.
Die gitaar veranderde mijn leven. Ik had een vriend gevonden en bewoog
per luchtpost hemel en aarde om een eigen instrument te krijgen. Dat lukte
me uiteindelijk en via allerlei omwegen werd ik steeds beter. Later schakelde
ik over op de basgitaar; goede gitaristen waren er genoeg, goede bassisten
veel minder, en zo kon het grote avontuur beginnen. Op de Academie voor
Beeldende Kunsten te Arnhem, tegenwoordig voorzien van het voorvoegsel
ArtEZ, werd de basis gelegd voor een beatband waarin ik samen ging spelen
met Herman Brood, Erlend Joséphy, Alan Macfarlane en Alfons Haket. Waar
het toe zou leiden, vertelt dit boek.
Mijn dank gaat in eerste instantie uit naar Alfons Haket en Alan Macfarlane.
In 2011 zijn we bij elkaar gekomen voor een bijdrage aan het tv-programma
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Lola zoekt Brood, waarin dochter Lola Brood de sporen van haar vader naging.
We hebben toen de complete bandgeschiedenis doorgesproken en Alan had
zijn nauwgezet bijgehouden plakboeken bij zich. Dat is bij mij blijven hangen,
hetgeen goed uitkwam toen ik aan dit project begon. Dank tevens aan Erlend
Joséphy voor de malle krantenartikelen die hij me mailde en mijn Duitse vriend
Klaus Heuschele. Klaus was een dienstplichtig soldaat in de Bundeswehr die ons
in Nijmegen zag en per se in de Duitse clubs wilde boeken. De contacten met
hem deden mijn herinneringen bijkans op hol slaan.
Zeer nuttig was een gesprek met Jan Venhuizen, destijds manager van
Cuby + Blizzards, en hetzelfde geldt voor een aangename avond met Ted Oberg
inzake mijn korte doch heftige tijd bij Livin’ Blues. Wat betreft het boekstaven
van deze periode is ook dank verschuldigd aan Loek Dekker, auteur van de
biografie Livin’ Blues. Bluesrock met internationale allure. Hij stuurde me een
foto toe aan de hand waarvan ik me herinnerde dat we met C+B in beschonken
staat eind 1967 tijdens een gala in Den Haag op de apparatuur van Livin’
Blues hebben gespeeld. Drummer Hans Waterman en ik kennen elkaar al
een halve eeuw. Met hem heb ik een middag gezellig zitten kletsen over mijn
tijd bij Solution, waarover ik tevens contact heb gehad met DJ Vincent van
Engelen. Vincent maakte in 1973 enkele dagen van een Britse tournee mee.
Vervolgens heb ik inspiratie gevonden in de columns die ik tussen 2011 en
2013 over mijn muzikantenverleden heb geschreven voor muziektijdschrift
Lust for Life. Ik wilde er eerst niet aan, doch toenmalig hoofdredacteur Paul
Gersen versaagde niet en wist me op subtiele wijze tot actie aan te sporen.
Op het gevaar af mensen te vergeten, dank ik Frans Steensma voor de
kopieën van artikelen in Muziekkrant OOR over Trace en Chris van Oostrom
die me een verhaal eveneens uit OOR stuurde over Chain Of Fools – een
band uit Waalwijk waar ik kort in heb gespeeld. Van de aanstichters gaat mijn
erkentelijkheid in willekeurige volgorde uit naar Tjerk Lammers, Kees Baars,
Chris van Oostrom, Gerton van Boom en de collega’s Jan van der Plas en
Robert Haagsma. Tot slot mijn dankbetuiging aan iemand die niets met de
muziekwereld te maken heeft, maar met wie ik vele expedities in ons beider
geliefde land Egypte heb ondernomen en hiërogliefen op de muren heb
staan ontcijferen. Lex Biesbroek was zo goed mijn eerste versie van het eerste
hoofdstuk genadeloos te fileren en mij aldus de juiste richting in te sturen.
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Een aftandse gitaar met vergane snaren veranderde het leven van een veertienjarige scholier
met heimwee. Geboren in Den Haag maar opgegroeid in Venezuela, sleet hij zijn dagen op
een kasteelinternaat met slotgracht, van waaruit hij dagelijks naar de middelbare school in de
dichtstbijzijnde stad reisde of fietste. In de grote vakanties mocht de prille gitarist met de klm en
vele tussenlandingen naar zijn familie in het Zuid-Amerikaanse land. Daar kwam hij in contact
met Amerikaanse leeftijdsgenoten die altijd de nieuwste plaatjes hadden en voor veel inspiratie
zorgden. Terug in Nederland bekwaamde Jaap van Eik zich verder in het edele gitaarspel, schakelde
na verloop van tijd over op de basgitaar omdat niemand anders het kon of wilde en liep op de
Arnhemse Academie voor Beeldende Kunst tegen ene Herman Brood aan. Met drie vrienden
vormden ze het beatbandje The Moans dat de Gelderse hoofdstad in vuur en vlam zou zetten.
Hiermee begon de woelige loopbaan van een talentvolle basgitarist die van de ene topband naar
de andere hopte, avond aan avond optrad in een tijd waarin dat nog kon, met bekende muzikanten
samenwerkte, evenveel hoogtepunten als dieptepunten meemaakte, platen opnam, in de media
verscheen, in diverse landen op tournee ging en tussendoor merkwaardige avonturen beleefde.
Jaap van Eik is voormalig basgitarist van o.a. Blues Dimension, Cuby + Blizzards, The Motions,
Focus, Panda, Livin’ Blues, Solution en Trace. Van 1977 tot 2001 was hij hoofdredacteur van het
muzikantenblad Music Maker. Sindsdien is hij werkzaam als freelance journalist. Eerder schreef hij
boeken over Focus (2013), Deep Purple (2015) en Cream (2018).

