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‘Nederland heeft meer dan ‘Venus’ en
‘Radar love’ naar Amerika gebracht’
Waarom spatte de
Amerikaanse
droom van Her-
man Brood uit-
een? En hoe zat
het ook weer met
het succes van de
Groningse New
Adventures in
Amerika? God-
fried Nevels (Gro-
ningen, 1973)
zocht het uit en
schreef er een
boek over: Dutch
in the USA.

PETER VAN DER HEIDE

Voor veel Nederlandse pop-
muzikanten is Amerika
nog altijd het beloofde
land. Begrijpelijk, want wie

het daar weet te maken, kan het
overal maken. Er zijn tal van beken-
de en minder bekende voorbeelden
van vaderlandse artiesten die in de
bakermat van de rock-’n-roll hun ge-
luk beproefden. In 1970 was er met
Shocking Blue (Venus, #1), Tee-Set
(Ma belle amie, #5) en George Baker
Selection (Little green bag, #21) zelfs
sprake van een Dutch Invasion in de
Amerikaanse hitlijst.

De stad-Groninger Godfried Ne-
vels zag er na zijn vorige boek Van
moment naar muziek wel wat in om
eens stil te staan bij al die overzeese
belevenissen van zijn musicerende
landgenoten. Het resultaat is een
365 pagina’s tellend boek waarin 22
artiesten worden belicht. ,,Het gaat
mij erom te laten zien dat we meer
hebben bereikt dan Venus en Radar
love. Daar mogen we als klein landje
trots op zijn.” Het succesverhaal van
Golden Earring is bekend en eerder
uitvoerig opgeschreven in het boek
De Amerikaanse droom. De band
ging niet in op de uitnodiging alles
nogmaals te vertellen. Nevels pre-
tendeert ook niet compleet te zijn en

hoopt voor een eventueel vervolg
alsnog de verhalen van Afrojack,
2Unlimited, Urban Dance Squad en
nu zo populaire dj’s op te mogen
schrijven.

Er waren genoeg artiesten die wel
wilden meewerken. Van Sjoukje
Smit (Mouth & MacNeal) tot Peter
Visser (Bettie Serveert) en van Thijs
van Leer (Focus) tot Björn Otten-
heim (zZz). ,,Het maakt mij ook niet
uit of ik de zanger of drummer
spreek, elke muzikant heeft zijn ver-
haal. Voor sommige artiesten biedt
dit boek ook een podium het glorie-
verhaal dat misschien wat is verge-
ten eens trots te vertellen. Soms
hebben artiesten hier ook helemaal
geen erkenning gekregen voor wat
ze daar hebben bereikt.”

Peter Bootsman, zanger/gitarist
van New Adventures, was in de
hoogtijdagen van de rockband uit
Winschoten bijzonder nuchter.
,,Waarom zou men op ons zitten te
wachten?” Nevels sprak bassist Har-

ry de Winter in zijn studio vlak over
de grens in Duitsland en begreep dat
het ontbreken van geld een door-
braakpoging in de kiem heeft ge-
smoord. De platenmaatschappij
wist ook niet of de band als punk of
rock moest worden verkocht. Ben je
even besluiteloos, is de kans voor-
goed verkeken.

Herman Brood gooide zijn eigen
glazen in. Uit de mond van zijn ma-
nager Koos van Dijk wist Nevels op
te tekenen dat gebrek aan speed en
de daarom als alternatief genuttigde
hoeveelheid margarita’s tot een de-
sastreus optreden leidden. In de
New Yorkse club Bottom Line spatte
zo de droom van een dronken Brood
uiteen. En dat terwijl hij zo goed op
weg leek met een 35ste plaats voor
Saturday night.

In het hoofdstuk Van Los Angeles
naar Schoonoord beschrijft Nevels
hoe Alides Hidding (Time Bandits)
uiteindelijk weer bij zijn moeder
thuiskomt in Drenthe. De zanger be-

leefde avonturen in Amerika waar
hij ook woonde, maar had het er uit-
eindelijk wel gezien.

Het meest verrassende verhaal
vind Nevels dat van Martyn LeNo-
ble, een Nederlander die al jong naar
Amerika verhuisde. ,,Die kende ik
helemaal niet, mijn neef die in Santa
Barbara woont, tipte me. De bassist
LeNoble speelde in Porno For Pyros,
wees een uitnodiging van Metallica
af en was een tijdje dakloos. Tegen-
woordig gaat het weer goed met
hem, hij werkt veel als sessiemuzi-
kant met Mark Lanegan.” LeNoble is
in 2013 ook nog eens getrouwd met
actrice Christina Applegate (Kelly
Bundy in de tv-serie Married with
children).

,,Als je in Amerika wilt doorbre-
ken, moet je een eigen geluid heb-
ben”, weet Nevels na gesprekken
met tal van praktijkdeskundigen die
goede of minder goede ervaringen
opdeden. ,,De Anouks en Kanes zijn
niet bijzonder genoeg, je moet echt

wat toevoegen. Het hangt soms van
bizarre dingen af of je er voet aan de
grond krijgt.”

New Adventures uit Winschoten tijdens een optreden op het Valthe popfestival in 1982. Peter Bootsman (zang, gitaar), Harry de Winter (basgitaar, zang) en Peter
Walrecht (drums). FOTO ARCHIEF FOTO FOLKERS\JAN ANNINGA
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