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Heel snel na het overlijden van Dirk op 21 maart 2007 stond het als

genoeg was – had Dirk dit op de cd willen hebben? Ook het op

een paal boven water dat er een cd moest komen. Heel veel mensen

papier zetten van de ervaringen en herinneringen was moeilijk,

houden van Dirk en van zijn muziek. Er zijn zoveel mensen waar-

vind de juiste woorden maar eens.

mee en waarvoor hij muziek maakte en er lagen stapels cd’s met

Het is een bijzonder en emotioneel proces geweest, waarin Wim en

opnamen en foto’s van optredens. Heel langzaam kwamen we er

ik, samen met vrienden en familie, tot dit ‘monument’ voor Dirk

aan toe om er over na te denken hoe we dat wilden gaan doen,

zijn gekomen met een stevige naam, mooie verhalen en vooral

welke nummers, boekje erbij met foto’s en tekst. Het viel niet altijd

prachtige muziek.

mee om de muziek te beluisteren, om er zoveel afstand van te

Krachtvoer, van Dirk voor ons.

nemen dat we ook kritisch konden beoordelen of de opname goed

Marja
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In de nacht van 27 op 28 april, ruim 1 maand na Dirk’s overlijden,

met je muziek?”, vraag ik. “Nee”, zegt Dirk, “dat vind ik nu niet zo

heb ik een bijzondere droom. Wanneer ik wakker word, besluit ik

belangrijk. We gaan krachtvoer maken!” Krachtvoer? Voor wie? Dat

de droom meteen op te schrijven. Ik breng het naar Marja. Op

wordt niet duidelijk in mijn droom.
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heten: ‘Krachtvoer’. Ik ben er stil van. “Wil jij opschrijven waar de

We zijn met meerdere personen enorm in de weer in de keuken,
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De Toekomst
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titel vandaan komt?”, vraagt Marja. Tuurlijk Mar (ik voel me vereerd).

die veel groter is dan hij in werkelijkheid is. Tussendoor huilen we
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Marja’s verjaardag (2008) vertellen Marja en Wim hoe de cd gaat

en geven we groepsknuffels aan elkaar. Dan is het krachtvoer klaar
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De droom Dirk is terug, hij is weer hier. Voor twee nachten en

en staan we op het punt naar huis te gaan. Dirk houdt me stevig vast

anderhalve dag. Op de ochtend van zijn laatste hele dag komen we

en kijkt me diep in de ogen. “Oh morgen”, zeg ik en voel me ver-

bij elkaar in de keuken van Dirk en Marja. Dirk ziet wat gespannen

drietig worden. Dan zegt Dirk: “Morgen doe ik precies hetzelfde als

en wij weten niet of hij weet dat het maar voor 1 dag is. Maar Dirk is

de dag dat ik dood ging. Ik ga gewoon naar mijn werk”. Ik weet dat

volledig op de hoogte. “O, Dirk wat erg, hè”, zeg ik tegen hem. Hij

hij nu wel afscheid heeft kunnen nemen.

geeft me een dikke knuffel. “Wil je deze laatste dag niet iets doen

Gertruud Keetman
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Jeugdherinneringen
Dirkie Meezingen tijdens de afwas deed Dirk niet, want een jongen
hoefde niet te helpen. Gelukkig, want hij was graag buiten, voetballen en keten. We zongen wel samen op feestjes binnen de familie.
Dirk zat altijd overal op te trommelen met zijn handen, met een
vork en lepel, het maakte niet uit (gek werd je er soms van). Hij
maakte met buurtjongens gitaren van triplex. Het drumstel was een
omgekeerde wasketel, emmers erbij en de koplamp van een fiets.
Zo konden die jongens van ± 13 - 14 jaar oud in de schuur ‘muziek
maken’.

De Mijn Later werd Dirk dj in De Mijn en nam ongevraagd de
singletjes van Jolanda mee. Ze kreeg ze weer retour met de middenstukjes er uit gebroken en onder de krassen.
Dirk kon Marion lekker pesten met de zin ‘I am Iron Man’ (uit Iron
Man - Black Sabbath). Ze kreeg kippenvel van zo’n rotstem, dus als
goede broer laat je het dan wat vaker horen: keihard.
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UIT DIRK ZIJN BIOGRAFIE

Discjockey in ‘De Mijn’ in Schagen

“Een legendarisch

1969 – 1971

café met heel
veel alternatieve
muziek o.a.
Led Zeppelin,
Black Sabbath
en Uriah Heep

Dirk en kleding Als dj moest je er natuurlijk ook goed uitzien, dus

Familie

als de eigen schoenen niet voldeden nam je die van je zus of de leren

iedereen z’n ding doet. Zo kennen wij ome Kees die al jarenlang

jas van je andere zus of de suède jas van je moeder. Nieuwe spijker-

zijn jodelkunsten ten beste geeft en ome Luuk die ‘Het is moeilijk

broeken konden echt niet toen, dus de broek werd in bleekwater

bescheiden te blijven’ als lijflied heeft. Neef Henny is onze André

gezet en er moest een scheur in. Verschrikkelijk was het toen moeder

Hazes. Soms werden deze avonden opgeluisterd door het trio

haar vinger in de scheur haakte, met de mededeling dat dat toch

Hattrick, waar neef Huib deel van uitmaakt. Dat waren dan ook de

eigenlijk niet kon zo en de door bleekwater haast vergane broek open-

momenten waarop Dirk in actie kwam. Met meezingers, maar ook

scheurde van onder tot boven. Ook een door ouderdom uit elkaar

met bluesnummers. Hij verraste iedereen weer met zijn stem. Ook

vallend spijkerjasje was Dirk heilig. Hij trok wit weg toen moeder

ik heb samen met hem wat nummers gezongen. Zijn meedoen aan

hem vertelde dat ze het oude kreng weg had gegooid. Moeder schrok

die muzikale momenten gaven altijd een speciaal cachet aan de

zo van zijn reactie dat ze het vod weer snel uit de vuilnisbak viste.

avond. Zelf heb ik nog een ander bijzonder genoeglijk muziek moment met Dirk meegemaakt. Toen Nel 50 jaar werd had ik White

werden per
hele plaatkant
gedraaid.”
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Op feesten van de familie Groet is het traditie dat

De broer van Rob Hoeke Er was eens een man die aan Dirk

Beans gevraagd te komen spelen. Ik zong samen met Dirk drie

(toen rond de 16) de weg vroeg naar zaal Raven in Schagen. Het

nummers van Jeroen Zijlstra. Geweldig was dat. Op het afgelopen

was Rob Hoeke, die daar ’s middags moest spelen. Dirk mocht met

Groetenfeest (eind 2007) hebben wij stilgestaan bij de muzikale

hem mee en bij binnenkomst zei Rob Hoeke: “Dit is mijn broer.”

inbreng van Dirk. Mooi om te zien dat anderen (neef Arie, Jan Dirk

Er hoefde geen entree betaald te worden. Diezelfde avond speelde

en ik ook een beetje) opgestaan zijn om dat stokje over te nemen.

daar ook Cuby. Dirk was de koning te rijk.

Al wordt het nooit meer zo als het was.

Je zussen: Marion en Jolanda

Tines Kleine
k r a c h t v o e r
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Darkness

“Ik werd gevraagd te komen

1971 – 1977

zingen in deze band omdat ik
vaak meezong met de platen

Darkness
De dijk trekt krom In 1972 werd Darkness opgericht, Dirk’s eerste echte bandje, waar hij zich als zanger kon ontwikkelen. De band
bestond verder uit: Nico Way - bas, Ab Kort - gitaar, Jan Wouda -

die ik draaide in De Mijn.
Begonnen met ‘Alone again or’

toetsen, gitaar en Evert Poldervaart - drums. De eerste oefenruimte
was in een schuur in Eenigenburg, vlak langs de West friese dijk.
Elke zondagmiddag repeteerden we daar. Op een middag kwam er

van Love en ‘Lodi’ van
Creedence, groeide uit tot
band met het ruigere top 40

een boer binnen. We waren net klaar met een nummer en hij sprak
de legendarische woorden: “Nôh godverdomme, wat een herrie, de
dijk trekt er krom van!” Later kregen we van de gemeente Schagen
een mooie locatie waar we konden repeteren. Toch wel bijzonder
dat we zoveel mede werking kregen van de gemeente, maar er

reper toire.”

waren toen niet zoveel bandjes en Darkness was best wel een begrip
in de Kop van Noord-Holland. Het progressieve geluid week af van
de zoetgevooisde bandjes die in die tijd de zalen vulden. De opnamen die jullie horen zijn onder zeer primitieve omstandigheden
opgenomen, maar wel al die jaren zorgvuldig door Dirk bewaard.
Evert Poldervaart (drummer Darkness)
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Darkness

1971 – 1977

Ruud Jansen Band Ergens in 1972 of ’73, na mijn eerste periode

Zwaar weekeinde We waren nog maar pas aan het optreden en

bij ‘Feelin’, was ik samen met Frans Bakker uit Burgerbrug (drums)

er stond een zwaar weekeinde voor de boeg. Zaterdagavond in

en later Nico & Ab Kort aan het repeteren om een band op te zet-

Burgerbrug en zondagmiddag- en avond in Breezand. Fantastisch

ten die niet zo middle of the road was. In onze nood voor een

natuurlijk, wat een start voor een beginnende band. Maar alles

goede leadzanger werd voorzien, toen we de tip kregen dat er in

heeft zijn tegen, zo ook Dirk zijn stem. De eerste avond verliep het

het Geveltje in Schagen altijd een jongen was die met zo’n beetje

optreden perfect, de aanwezige fans en de jongeren uit de omge-

alles meezong, hoog of laag, wat de dj ook maar op zijn draaitafel

ving en de jongeren uit Bladel genoten volop. ‘Jean Genie’ van

legde. En zeker niet onverdienstelijk. We waren compleet met deze

David Bowie was toen de grote hit en die hebben we wel drie keer

sympathieke, goedlachse en goedgebekte zanger. Aan onze samen-

op verzoek gespeeld.

werking en vriendschap heb ik fijne herinneringen.
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Samen zijn we wel eens op pad gegaan om mee te jammen met

Maar toen de zondag. Dirk, die stevig zijn sjekkie rookte, kreeg tij-

bands. Dirk voerde het woord, stelde ons voor en vroeg of we mee

dens die middag problemen met zijn stem. Het volume ging er uit

mochten doen. Ik herinner me dat, in één geval, we met de Ruud

en we moesten nog een hele avond optreden. In de pauze voor het

Jansen Band een paar nummers deden. Ruud was zeer onder de

avondoptreden met z’n allen naar Nico Way’s ouderlijk huis. Wij

indruk van Dirk’s talent. Hij mocht nog wat langer blijven en ik

kregen een maaltijd en Dirk? Sinaasappelen, véééél sinaasappelen

werd bedankt. Nou ja, als Rob ten Bokum de gitarist is, is dat niet

om zijn toch behoorlijk schorre stem weer wat volume terug te

zo’n punt natuurlijk!

geven. Het werkte. We hebben die avond door kunnen spelen met

Jan Wouda (toetsenist, gitarist Darkness)

wat aangepaste nummers en meer pauzes dan gebruikelijk.

k r a c h t v o e r
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Darkness

1971 – 1977

De verwarming Dirk en ik hebben samen, in de periode van

Na orangesap en koffie konden we weer een beetje praten. Later

Darkness, nog al wat weekendjes in Schagen met elkaar door

hebben we vaker geslapen op dit adres. Maar we zorgden er wel

gebracht. Het vervoer? De eend ofwel het 2 - pktje. Maar ja, stappen

voor dat de verwarming uit was.

gaat natuurlijk met gezelligheid en de nodige goudgele rakkers
(nog steeds verkrijgbaar). Toen was het ook al zo dat je met drank

De Kaars ‘De Heer van Jericho’ was een dancing waar we op zon-

op beter niet kon rijden. Door de vele contacten die we hadden

dagmiddagen diverse keren hebben gespeeld. Probleem was, dat

werden we uitgenodigd om te blijven slapen in Schagen. Ik geloof

we toch wel creatief moesten zijn wat we op die middagen gingen

bij Jeannet. Omdat er geen 1-persoonsbedden waren maar 2-

spelen en doen. Karaoke bestond niet, maar wel dat enkele fans

persoonsbedden, waren we tot elkaar veroordeeld. Maar met bier

mee konden zingen op het podium. Het publiek besliste via applaus

in je lijf slaapt het overal wel goed.

en geluid wie de winnaar was. Die kreeg een LP naar keuze.
‘I m a Man’ van Chicago was een hit in die tijd. De avond er voor was
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’s Nachts, warm, dorst, warm en nog eens warm. Verdorie dacht ik,

er een feest geweest in ‘De Heer van Jericho’ en er waren een aan-

de verwarming staat hier aan. Met mijn duffe kop verwarming dicht

tal grote kaarsen achtergebleven. Na overleg met de diskjockey

gedraaid, tenminste dat dacht ik. ’s Morgens werden we uit onze

werd de zaal compleet donker. Wij begonnen het intro te spelen

roes wakker met het zonnetje in de slaapkamer. We wilden goede-

(veel reactie uit het publiek) en Dirk kwam op met de grote bran-

morgen zeggen, maar dat ging niet. We hadden allebei een keel die

dende kaars voor zijn je weet wel, hij stond stil en riep luid: “I’m a

compleet uitgedroogd en dicht zat. Wat bleek? Ik had de verwar-

Man!” Het publiek vond dit geweldig.

ming niet dicht maar nog meer open gedraaid. Een sauna was het.

Ab Kort (gitarist Darkness)

k r a c h t v o e r
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UIT DIRK ZIJN BIOGRAFIE

Booze & Bluesband en Backstreet

“Samen met Willem Swikker

1977 – 1993

en Nico Way opgerichte bluesformatie met veel Cuby-werk,

Booze & Bluesband
- December 2007 - De R.V.U. gebruikt voor haar programma ‘De
club van 100’ een nieuw muziekje. ‘He, Help Me’ in de Cuby-uitvoering. Zal de blues toeslaan? Helaas. Het fragment is kort en ik

bluesband, Sonny Boy Williams
en later meer bluesrock van

denk aan Dirk.
- Ergens midden jaren ’70 vorige eeuw - Dirk, Nico Way en mijn
persoontje lopen ’n manager tegen ’t lijf, die informeert of Dirk na

o.a Flavium onder de naam
Backstreet.
Met gitarist Ian Boelens werd

Darkness (roemruchte rockband uit de omgeving van Schagen) al
weer wat nieuws heeft. “Ja Henk”, antwoord Dirk. “Ik zit tegenwoordig in de blues.” Nou, dat vond Henk ’n goeie band. De
goede man wist waarschijnlijk niet dat blues ’n muziekstijl is.
Verbaasd over zoveel onbegrip dronken we door.

nog een demo opgenomen met
eigen werk. Na zijn ver tek verder
met alternatieve blues van o.a.

- Jaren ’80 vorige eeuw - De Booze & Bluesband speelt in heel
Noord-Holland. Niet daarbuiten, gaat van onze drinktijd af, vinden
we. Na m’n vage beatmis verleden was de beat nu raak. Kon ook
niet anders met Henk Schaafsma achter de drumkit.

Living Colour en Robben Ford.”
16
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Booze & Bluesband en Backstreet

1977 – 1993

- Eind jaren ’80 - ’t Live-circuit in Noord-Holland wordt langzaam
afgebroken. Ik moet verder ’t land in. De Bluesband speelt bijna
niet meer. Jammer.
- Jaren ’90 vorige eeuw - Gelukkig ziet Dirk op slinkse wijze (15jarig bestaan, reünieconcerten) altijd nog wel een mogelijkheid
om de Bluesband te laten spelen. Voelt voor mij als thuiskomen.
Inmiddels is ie met de meest uiteenlopende dingen bezig (White
Beans, Zappa-project, Tom Waits, Black Sabbath, enz.). Maar
welke stijl hij ook zingt, z’n unieke stem blijft altijd overeind.
Als ik ’m weer hoorde dacht ik: ‘Jezus, wat ’n strot’.
- November 2006 - Dirk belt me voor ’n feestje in Bergen. We doen
alleen sixties-stukken. Vindt onze gastheer namelijk fantastisch.
Wij ook, goed plan.’t Wordt ’n zeer gezellige samenzijn. ‘Volgend
jaar weer?’ vraagt onze gastheer? Natuurlijk.
- 21 Maart 2007 ’s avonds - ’n telefoontje, verpletterend nieuws
over Dirk.

18
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Booze & Bluesband en Backstreet

1977 – 1993

- 26 Maart 2007 Haringenhuizen - ‘Stormy Monday’ klinkt naast de
kist, instrumentaal. Klinkt kaal. We missen Dirk.

Een herinnering

Toen ik in 1973 in Schagen kwam

wonen, stond er aan het einde van onze straat een oud gebouw. Een

- November 2007 - 16 sporenopnames v/d Blues-Band (maart

gedeelte daarvan werd gebruikt als oefenruimte, bekleed met eier-

2005) getackeld. Ik check de sporen, mm… niet verkeerd. Dan

dozen en oude tapijten. Regelmatig klonk er muziek door de oude

’t zangspoor. Jezus wat ’n strot.

bakstenen muren heen. Blues, gespeeld door mensen als Evert

Willem Swikker (toetsenist Booze & Bluesband)

Polder vaart, Willem Swikker, Nico Waij en… Dirk van der Pijl, een
man met een stem die de Hondsbosche zo de Noordzee in kon schui-

Koprol Het is al jaren geleden, we speelden buiten voor de Vest in

ven. De kwaliteit van hun muziek en zijn manier van zingen hebben

Alkmaar. We zaten in de laatste maten van een nummer, welke weet

op mij altijd een zeer inspirerende uitwerking gehad. Dirk met zijn

ik niet meer, toen ineens mijn krukje achterover zakte met het

oude witte Saab, als een pijl door Schagen zoevend. Dirk met de

gevolg dat ik mee ging. Al koprollend kwam ik op mijn voeten

Booze & Bluesband, oudejaarsconcerten in de Boerderij. Dirk,

terecht, precies aan het eind van dat nummer. De verbazing van

altijd met pretogen achter die kleine brillenglazen. Dirk, eigenzin-

Dirk en de jongens en het applaus van het publiek vergeet ik nooit

nige performer, samen op zondagavond een biertje drinken.

meer. Dat was lachen man.

Zelf woon ik al jaren niet meer in Schagen. Maar zo af en toe kwam

Henk Schaafsma (drummer Booze & Bluesband)

ik Dirk nog wel eens tegen in het Muziekcentrum, wisselden we
onze laatste podiuminformatie uit, dronken we wat en zeiden tot
ziens tegen elkaar…
Jan Blaauw
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So All The Matters

Hoewel, jazz en dixie, denk

Contact & muziektheater

Als er sprake

ik, niet echt zijn soort muziek was, heeft Dirk toch nog een jaar of

was van live muziek bij één van de theatervoorstellingen van

twee met onze big band meegezongen. Zijn hart lag toch wel meer

Contact, dan was de eerste naam die naar boven kwam: Dirk!

bij het wat ruigere werk, maar de korte periode dat hij bij ons was,

Een blauwe maandag heeft hij ook zelf nog toneel gespeeld, onder

was hij wel enthousiast. Het waren de jaren 1991 - 92 dat hij bij ons

regie van Hanneke Vries. In die Contact-tijd leerde hij ook zijn

was, met optredens in Westerland, Venhuizen, Hippolytushoef en

grote muzikale vriend Wim kennen. In 2006 hebben we nog volop

Den Oever. Kwam ook vaak te repeteren met ons in Hotel Wiron en

genoten van zijn grandioze inbreng bij ‘Kaatje is verdronken’. Maar

ging in september ’91 met ons mee met het jaarlijkse uitje.

ook zelf kon hij hier zichtbaar erg van genieten.

Dirk was Dirk, heerlijk direct en dat paste ons Wieringers wel. Om

Dirk is niet meer, maar de mooie herinneringen blijven!

privé-redenen is hij er eind ’92 mee gestopt. Hij heeft, zij het kort,

Anneke Heemsbergen (toneelgroep Contact)

met plezier bij ons gezongen. Wederzijds hadden wij veel plezier
van en met Dirk en daarom hebben wij nog steeds de fijnste herin-

Dirk Vriend en partner van vriendin Marja. Humor, bier, wijn, oud

neringen aan hem.

& nieuw in de gymzaal van Noorderhaven, muziek, zang, spel, spul-

Ton Bakker (gitarist So All The Matters)

len, kamperen, mooie weekendjes… Als acteur droeg Dirk ook zijn
stem bij. Bij toneelgroep Contact heeft hij menig stuk mede vorm
gegeven, maar ook in een paar musicals klonk hij als een klok,
o.a. als gay met z’n vrienden Jerry, Berry en Gerry.
Anneke en Bert
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Mannen in de overgang, Night Live & Mean Machine

“Allen blues - rock

1988 – 1993

georiënteerde
bands met
wisselend succes
en bezettingen.”

24
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UIT DIRK ZIJN BIOGRAFIE

Bates Motel I

“Opgericht met Wim Rijnsburger

1994 – 1998

met als doel nummers te zingen
die ik in een blues - rock band

Bates Motel I
Talentenjacht Mijn vroegste herinnering aan Dirk was zijn deelname aan de jury bij een talentenjacht in De Vijverhut. Ik speelde
met Jazzfunction. Jeroen Griep, piano, Rom Helwig, sax/zang,

nooit in het reper toire zou krijgen.
Mede door de liefde voor o.a

Niels de Lange, gitaar, David van den Boogaard, drums.
Ongeveer 20 jaar geleden. Idols en Dancing with the stars op
regionale hoogte, maar dat wisten we toen nog niet. Ik heb nooit

Tom Waits resulteerde dit in een
vrij bizar reper toire en de cd
Borrowed Beauties die in ’98 in

geweten wat Dirk ervan vond. We werden tweede en er volgden nog
vele avonturen.
Een groot avontuur met Bates Motel. Contrabas bij Dirk in de auto.
“Welcome to the machine”, was zijn tekst als we het stuk hout door
de achterklep naar binnen schoven. Ik wist dat het goed zat. Die

eigen beheer werd opgenomen.”

muziek was zeer geschikt om nieuwe mogelijkheden en grenzen
van mijn instrument te ontdekken. Via Bates Motel ook weer andere mensen ontmoet waarmee ik, in andere bezettingen, verder ging

26
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Bates Motel I

1994 – 1998

op reis door mijn muzikale leven. Ik kijk, dankbaar voor deze rijkdom, terug in de tijd. Ik zie Dirk als een verbindende schakel en op
die wijze nog steeds in ons midden.
Andreas Keesman (Bates Motel)

Scagon Theater De keren dat ik met Dirk gespeeld heb staan
nog goed in mijn geheugen gegrift. Van de presentatie van de cd
‘Borrowed Beauties’ van Bates Motel tot de optredens in kleine
kroegjes. De keuze van zijn nummers waren voor die cd heel zorgvuldig gedaan. Prachtige emotioneel geladen songs, waar ik me als
blazer goed in thuis voelde. Met de ogen dicht en Dirk’s stemgeluid
door de boxen stond ik daar mijn lijntjes door de melodie heen te
weven. Ik heb zoete herinneringen aan het concert in ’t Scagon
Theater. De hele band op scherp! Je kon aan Dirk altijd voelen dat
hij niet alleen met zijn dingen bezig was, maar met de hele band.
Alles. De muziek, dat was Dirk zijn ding. Een gedreven man.
Jan Kühne (blazer Bates Motel)
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UIT DIRK ZIJN BIOGRAFIE

De Toekomst

“Het jaarlijkse

1995 – 2007

optreden met
muziekvereniging
De Toekomst
met voornamelijk
big band nummers,
maar ook
nummers van

Muziekcafé De Harmonie

Zo’n klein

overigens van Tom Waits die hij zo mooi kan vertolken, de inne-

muziekcafé waar net aan 70 mensen in kunnen. Uit de hele omge-

mende Dirk van der Pijl die zo mooi de ballads uit de zeventiger

ving komen elke zondag de muzikanten, vooral uit het Amster -

jaren kan brengen’.

damse, om lekker te spelen. Vaak zijn muzikant en uitbater bevriend

“Dirk van der Pijl?”, vroegen de klanten dan. “Oh ja die jongen op

en zo was het ook met Dirk en Wim. Dirk kwam op zijn klompen,

klompies met die lekkere Hammond (met Leslie Box) er achter”.

zong Tom Waits en iedereen was verkocht. Zo ging het jaren. Had

Na het optreden was er sessie en vaak bleven ze nog even lekker

Dirk weer een ander bandje dan kwam er weer een try-out van

nazitten die Westfriese muzikantenvrienden uit ‘de Noord’. Ze kwa-

White Beans, Bates Motel of gewoon Dirk met vrienden. Eerst even

men van ver en de vriendschap was oprecht.

een soundcheck, want het moest allemaal goed voor elkaar zijn,

Siem Kees Slegt (De Harmonie, Edam)

ook al bracht het weinig op. Dan werd de mooie authentieke Shure
met zijn rechte standaard opgesteld en stelde Dirk het geluid af,
want hij was de baas. Vervolgens wat eten in de plaatselijke snackbar

De Toekomst

en dan stond daar de artiest uit ‘de Noord’ en zong zijn songs. Dirk

o.a. The Beatles
en Tom Jones.”
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van der Pijl en White Beans, Bates Motel of met zijn Zappa songs.

Het was in 1995, dat het met orkest ‘De Toekomst’ uit Barsinger-

En hoe kondigden we dat aan? ‘Dirk van der Pijl en zijn Westfriese

horn, opgericht in 1982 als harmonie orkest, niet goed ging. Het

muziekvrienden komen graag naar de Harmonie’ schreven we aan

orkest werd steeds kleiner. Tijdens de nazit aan de bar in café ‘De

onze klanten. En: ‘Op het komende zondagconcert zal hij zeker

Fortuin’ (waar Dirk ook was aangeschoven) ontstond toen het plan

een aantal nummers van zijn idool Frank Zappa spelen net als

om met de hulp van een flinke groep gastmuzikanten een big band-

k r a c h t v o e r
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De Toekomst

1995 – 2007

concert te organiseren. Dirk zou de zang voor zijn rekening nemen.

Door zijn betrokkenheid bij ‘De Toekomst’ heeft Dirk ook num-

Zowel dirigent Steffen Snip als Dirk kenden natuurlijk zat goede

mers gezongen die eigenlijk niet zo big band waren en niet zo voor

muzikanten en zo werd een complete big band geformeerd. Het

de hand lagen. Wat te denken van Andre Hazes en Tom Jones!

bleek een gouden greep. De leden waren enthousiast en het publiek

Dirk was natuurlijk ook de man van de spulletjes en hij maakte elk

ook. Vrij snel verdwenen de harmoniewerken en marsen helemaal

jaar geluidsopnames. Die hebben we gelukkig nog, plus een hele-

van de lessenaar.

boel mooie herinneringen. ‘De Toekomst’ gaat verder en moet

Tijdens dat eerste concert had Dirk opnames gemaakt (op een

noodgedwongen een iets andere koers inslaan. Want dezelfde num-

bandje) en dat bleek zeer waardevol. Alle loslopende muzikanten

mers blijven spelen en een andere zanger zoeken, dat voegt niet.

die we kenden hebben we voorzien van zo’n bandje en dat leverde

Dirk hoorde bij orkest ‘De Toekomst’. We missen hem.

weer heel wat nieuwe leden op.
‘De Toekomst’ had steeds minder gastmuzikanten nodig tijdens

Dirk’s betrokkenheid bij ‘De Toekomst’ ontstond via mij. Ik speel

concerten. Uiteindelijk bleven Harko Beugeling op bas, Wim Rijns-

vanaf ±1988 bij dit orkest, eerst op altsax, later baritonsax. In 2006/

burger op piano en Dirk op zang over. In de eerste jaren was Arco

2007 is onze zoon Tom (12) ook de drummer van ‘De Toekomst’

Koomen (gitaar) ook van de partij. Het is niet toevallig dat vlak na

geweest. Tijdens het 25-jarig jubileumconcert op 18 februari 2007

het eerste big band-concert van De Toekomst White Beans werd

deden we met z’n drieën mee aan het concert.

geformeerd!

Marja Beemster

Dirk heeft aan de wieg gestaan van de big bandkoers van ‘De
Toekomst’. Elk jaar deed hij mee met de concerten en was er later
ook tijdens andere optredens bij.
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De Toekomst

1995 – 2007

Jij bassen en ik drummen Pap, ik ben blij dat we zoveel samen

your music - still - is everywhere

met muziek bezig zijn geweest. En het is echt heel jammer dat dat

you - still - are everywhere

nu niet meer kan…

you - still -

- Je liet me vaak muziek horen: Nôh, Tom, moet je luisteren, die

are

bas, dat slagwerk.
- Samen jammen in de studio, jij bassen en ik drummen.

a lyric - just one line -

- De eerste keer dat we samen naar Rotterdam gingen, zijn we drie

(we know ray won’t mind)

keer verkeerd gereden omdat we zo druk over muziek aan het

is ours now

praten waren.
- Het jubileumconcert van ‘De Toekomst’, de eerste keer dat we
met zijn drieën meededen.

…still in peaceful dreams I see…
the road leads back to you

Ik ben blij dat ik nog veel naar je kan luisteren.
Tom Beemster (zoon van)

and it will
Djazz, Rian, Kerrin van der Pijl
& Lia Zwarts

34
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White Beans

“De groep is opgericht met

1996 – 2006

de bezetting die speelde
op Wim Rijnsburger’s

White Beans
Over shoarma, haring en een Peugeot 405 deur “Niks meer
aan doen, staat als een huis!” Een van de gevleugelde uitspraken
van Dirk tijdens repetities, meestal nadat we een erg ingewikkeld

25-jarig huwelijksfeest
met als uitgangpunt blues

Zappa-stuk voor de eerste keer uitprobeerden. De praktijk was dat
het enkele maanden duurde (Wim: ‘Ach, geef het een jaartje!’)
voordat iedereen tevreden was met het resultaat om het live uit te

en southern-rock zoals
Allman Brothers en Little Feat.
Later kwam daar de

kunnen voeren.

Haring Harko en Arco waren teleurgesteld dat bij een optreden in
een Transavia-loods het aanwezigheidsgehalte stewardessen nagenoeg nul was. Na de eerste set gespeeld te hebben stonden Evert en

uitdaging Frank Zappa bij.”

Dirk binnen een seconde bij de haringtent (Is dit magie?).

Shoarma Optredens en vergaderingen werden vaak afgesloten
in een shoarmazaak. ‘We vragen die Turk wel of ie haring heeft,
Evert!’

k r a c h t v o e r
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White Beans

1996 – 2006

Peugot 405-deur Na een gezamenlijk uitje naar Robben Ford in

In de basis was White Beans een blues/rock formatie met Hammond-

Paradiso sneuvelde de achterdeur van Evert’s 405. We hebben toen

geluid. Nummers van Allman brothers, Argent en Robben Ford

besloten een benefietconcert te geven om een nieuwe deur bij

behoorden tot de eerste nummers. Veel later kwamen wij op het

elkaar te spelen.

idee om muziek van Frank Zappa te spelen. Zeker niet voor een
groot publiek toegankelijk, maar het leverde wel een vaste schare

Ontstaan van White Beans White Beans is ontstaan tijdens

fanatieke fans op. Om Zappa’s muziek ten gehore te kunnen bren-

oefensessies en optredens van Muziekvereniging De Toekomst in

gen moest de band uitgebreid worden met blazers, achtergrond-

Barsingerhorn waar Dirk, Wim, Harko en Arco aan deelnamen.

zang en percussie.

Een paar maanden later was de eerste ontmoeting tussen de latere
WB-muzikanten en werd een strategie bepaald.

Enkele feitjes
- Eerste optreden: café de Boerderij in Winkel, oudejaarsavond 1996.

De repertoirekeus Met White Beans hebben wij in de tien jaar

- Optredens op het jaarlijkse Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp.

van ons bestaan optredens verzorgd in cafés, festivals en zelfs op

- Afscheidsoptreden: 24 mei 2006 in café ’t Noord, Schagen (Piet,

bruiloften, waar natuurlijk geen concessies gedaan werden aan

bedankt voor alle support).

zowel repertoire als bandvolume. Dat was namelijk altijd het uit-

- Evert houdt meer van haring dan van shoarma en achterdeuren.

gangspunt: muziek spelen die wij leuk vonden zonder ons af te

- Arco houdt meer van stewardessen dan van parkeerpaaltjes in

vragen of dit wel commercieel verantwoord was.

Alkmaar.
- Wim heeft moeite met de keuze tussen d’Olde Smidse en café
’t Noord.
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White Beans

1996 – 2006

White Beans werkte met de volgende gastmuzikanten:

Zijper Big band

- Rene Jonker: eerste WB-gitarist;

Alhoewel ik hem maar af en toe trof, lagen onze raakvlakken in de

- Ifor Baynes en later Ruben de Ruiter: percussie;

muziek. Als ik vroeger incidenteel mee speelde met de Booze &

- Willemijn en Monique: achtergrondkoor tijdens

Bluesband keek ik altijd erg op tegen Willem Swikker. Ik speelde

eerste Popweekend-optreden;
- Claudia, Daniëlle en Carmen: achtergrondkoor
Maurits Music Event;
- Astrid Oud, Marlous Vermaning en Ernst Fliek:
achtergrondkoor /solo bij Zappa-optredens;

Dirk was een heel warm persoon.

een paar nummers mee in de Smidse in Schagen. Het ene moment
met altsax, het andere met mondharmonica. Dirk zei na afloop:
“Jij geeft wel echt alles hè?” Ja Dirk, maar ik had maar 5 minuten en
jij de hele avond.
Ik vond het tof dat ik zo naast hem kon gaan staan en dat er geen

- Willem Swikker: hammond /piano.

jaloezie was of angst van: die jongen verpest ons imago! Later heb-

Blazerssectie:

ben ze er dan ook geen moeite mee gehad om mij te vragen in de

- Steffen Snip: altsax /klarinet;

Zijper Big band. Met veel plezier hebben wij drie optredens ver-

- Rob Snip, Michael de Graaf en Niels Marchal: trompet;

zorgd. Twee perioden van repetities, allemaal muzikanten onder

- Wim Mertens: dwarsfluit (en webdesign);

elkaar, zonder lawaai.

- Friso Vleugel: trombone;

Dirk kende en zong alle genres, echt knap. Dit was een toffe erva-

- Hugo Lamper: baritonsax.

ring en ik heb hier toevallig ook nog mijn huidige woning aan over

Harko Beugeling en Arco Koomen (basgitarist en gitarist White Beans)
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Wicked World

“Voor mij was er op

2001 – 2007

dat moment een
verlangen om meer
projectmatig met
muziek bezig te zijn
wat resulteerde
in Wicked World.
Met alleen maar
oude nummers
van Black Sabbath
samen met

gehouden. De bassist (Gerard Kroone) hoorde dat ik een woning

Wicked World

zocht. Hij had er een in de aanbieding. Wat een mooie bijkomstigheid die avond.

Het idee voor een Black Sabbath tribute (of hoe je het ook noemen

Ik was aan het eind van het optreden in ‘Het Wapen van Zijpe’

wilt) kwam van Dirk, waarschijnlijk tijdens een repetitie van White

totaal verrast dat ik van Dirk een zoen kreeg op mijn wang, omdat

Beans. De personen die wij in eerste instantie in gedachten hadden

hij genoten had van het optreden. Een warme, spontane vent.

voor de ritmesectie haakten af, maar dit probleem was snel opge-

Later voelde het heel vertrouwd toen hij zich aansloot bij het gos-

lost. Een belletje naar Ard, volgens zijn eigen zeggen ‘het beste

pelkoor Get Together. Het moest zo zijn en wat kan het raar lopen,

telefoontje dat ik dit jaar heb gehad’ en we hadden een bassist.

het had zo mooi kunnen zijn, Dirk liet het leven. Balen! We waren

Vervolgens bood Frank zich aan als drummer op de avond voor de

echt groeiende naar een zekere hoogte. Op de repetitie probeerde

eerste repetitie. Door deze ‘last-minute’ zag ik geen kans meer om

we duetten te zingen, waarbij we elkaar opzweepten. We hebben

Dirk in te lichten. Hem kennende ging ik er maar van uit dat hij het

nog een heel tof optreden gedaan in Heiloo en op het straten -

wel oké zou vinden. De avond daarop vond hij het al een beetje

festival in Dirkshorn.

vreemd dat Frank z’n drumkit aan het opbouwen was in onze

Wat een vent en vader moet die Dirk geweest zijn zeg, iets waar je

oefenruimte.

maar liever niet te lang bij stil wilt staan, of toch juist wel. Ik weet

De samenstelling bleek een schot in de roos. Vier muzikanten die

namelijk zeker dat deze gebeurtenis een hoop mensen tot bezin-

hun muzikale ei kwijt konden in die ‘ouwe shit’ van Sabbath en

ning heeft gebracht en een andere kijk op het leven heeft gegeven.

bovendien dezelfde opvatting deelden voor wat betreft de inter-

Gerrit Kuijt

pretatie van het repertoire.

W.B. gitarist Arco.”
k r a c h t v o e r
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Bates Motel II
2002 – 2007

Oefenruimte sessies Ik kan me nog goed herinneren dat Dirk,

Naast de herinneringen hebben we er tevens goede opnames aan

Frank en ik plotseling achterover werden geblazen door een zeer

overgehouden. Er staan twee nummers op de cd die zijn opgenomen

bruut geluid uit de basversterker. “Wat was dat?” vroeg Dirk. Waar-

in het muziekcentrum in Schagen, op 29 december 2002. De keuze

op Ard lachend antwoordde: “Ik liet m’n plectrum vallen.”

voor deze twee nummers hebben we met z’n drieën bepaald, met in

Ook de uitdrukking: ‘Effe de puntjes door de ‘ i ’ heen rammen’

ons achterhoofd de vraag: wat had Dirk het mooist gevonden?

was snel ingeburgerd in ons clubje.

Hoewel het wederom een zeer gezellig avondje is geworden, hadden

De grote bas-kast van Ard leek een persoonlijke afkeer te hebben

we toch liever het repertoire doorgenomen met de gitaarversterkers

van Dirk. Op een haar na was hij de trap afgevallen met de kast

op 11 en Dirk grijnzend en genietend achter z’n microfoon.

boven op hem. Een week later, in Atlantis, Alkmaar stootte hij

Arco Koomen, Ard Mak, Frank Telleman (gitarist, bassist en drummer van

lelijk z’n knie aan dat ding. Tijdens het uitladen voor ons optreden

Wicked World)

in Trapman, Schagen veroorzaakte de kast een gespleten nagel.
Bloedend als een rund heeft hij toen de hele avond gezongen met
een noodverbandje om zijn wijsvinger. Voortaan moest-ie maar een

Bates Motel II

beetje uit de buurt van die kast blijven.
Aan de optredens hebben we ook een aantal prachtige herinnerin-

Daar staat ie dan, onze Dirk in Groningen, café Koster en hij gaat

gen overgehouden. Zo was er op een festival in Venhuizen een

helemaal los op het nummer ‘Georgia On My Mind’. De zaal is stil

langharige rocker die het gehele optreden vooraan stond en hé-le-

en huivert. Wat een geluid, wat een zanger. Magische momenten

maal uit z’n dak ging. Na afloop schoot hij Dirk even aan om te

om nooit te vergeten.

melden dat hij het ‘akelig goed’ vond.
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Bates Motel II

2002 – 2007

En als je dan in de pauze tegen hem zei dat je het geweldig vond, zei

In mei 1980 kreeg ik een relatie met Jan van Vonderen. Jan speelde

hij met zijn Noord-Hollandse accent: “Ja, het ging wel lekker hè?”

basgitaar. Dirk en Jan speelden samen in de groep Backfire in 1982.

Een herinnering aan Dirk, zijn foto hangt boven mijn drumstel,

Langer dan een jaar heeft deze band niet bestaan. De stijl van

af en toe praten we nog even. En dan weer aan de slag met drum-

muziek: volgens mij iets van hardrock. Niet echt de eerste muziek-

oefeningen, zoals het hoort!

keuze van Dirk en Jan, maar ze hebben er wel heel veel plezier aan

Bert Klein (Bates Motel II)

beleefd. Vele weekeinden dat jaar werden besteed aan het oefenen
met Backfire. In die tijd trokken de vriendschapsbanden met Dirk,

Energie

die privé door een hele moeilijke periode ging, aan en ontstond er
Als ik als muzikant ooit dezelfde positieve energie

een vriendschap voor het leven.

op het podium weet over te brengen, als hoe Dirk dat kon, ben ik

In 1988 vertrok ik uit Schagen om in Utrecht voor dierenarts te gaan

een gelukkig muzikant.

studeren. September 1990 verongelukte Jan bij een auto-ongeluk.

Sander Klijn

In 1997 kwam ik als dierenarts terug naar Schagen. Al vrij snel
kreeg ik weer contact met Dirk. Ergens in 1998 vroeg hij me om een

Compassionate Care
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keertje ‘Up where we belong’ met hem te zingen. Gaaf natuurlijk,
Dirk en ik gaan heel

maar ik draaide toen met mijn net geopende dierenkliniek en net

lang terug in de tijd. Ik weet niet eens meer precies wanneer we

die avond had ik dienst, dus misschien zou het niet lukken. Ik stond

elkaar hebben leren kennen. Waarschijnlijk zal dat ergens in mijn

op het punt om te vertrekken voor ‘ons’ duet toen er een spoed-

middelbare schooltijd zijn geweest, of vlak daarna bij Piet Pann

geval binnenkwam. Ik ben dus niet gegaan. Maar dat duet, dat

eind zeventiger jaren.

moest er nog een keertje komen.
k r a c h t v o e r
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Dirk heeft gespeeld op de bruiloft van Henk en mij (14 juli 2000)

Gospelkoor Get Together

en gezongen op mijn vijftigste verjaardag (11 april 2006). En daar

het gospelkoor heeft helaas niet zo lang geduurd. Toch voelde Dirk

was dan eindelijk dat duet dat we al zolang wilden zingen. Voor de

als mijn soulmate. Hij had mijn hart helemaal gestolen. Zijn gevoel

leuk ook ‘Hit the Road Jack’ er op gezet: de cd was een feit.

voor muziek was ook de mijne. Dirk was een superfijne vent, een

December 2007: met Dirk ‘Up where we belong’ voor publiek

warme persoonlijkheid met ongekend muzikaal talent en een onge-

gezonden tijdens de cd-release. In mei 2007 zouden we dat her-

evenaard zanger!

halen op een feest van een vriendin, samen voor de gein naar

Dirk vond het beslist niet makkelijk de koorpartijen te zingen, maar

X-factor, vele dingen die niet meer kunnen.

als solist voelde hij zich uiteraard als een vis in het water. Solo zin-

Dirk: een onvergetelijke vriend. De herinneringen zijn prachtig. Ik

gen bij een gospelkoor vraagt veel improvisatietalent. Dat had hij

koester ze de rest van mijn leven. Ik denk dat Dirk en Jan elkaar wel

en hoe! Ik krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik de opnames

weer gevonden hebben en er lustig op los musiceren.

van Dirk hoor.

Paula Hendriks

Het heeft me verbaasd en diep ontroerd dat hij de teksten met

De periode met

zoveel overtuiging en bezieling heeft gezongen.
Marjan Steenhof (dirigent Get Together)
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Van der Pijl & Rijnsburger

Van der Pijl & Rijnsburger

Tijdens Jazz & Sail 2006 stond bij ons een tent in de tuin, waarin
50 man & vrouw op stoelen zaten en daarbuiten nog eens zo’n

1999 – 2007

Zondagochtendconcert Dirk kenden wij helemaal niet zo lang,

30 stonden. Dirk gaf een concert ten gehore dat op alle aanwezigen

maar die drie keer dat wij samen met hem waren, ervoeren wij zo’n

een verpletterende indruk maakte. De magie was wederzijds. Dirk

intense band, dat het leek of we hem al jaren kenden.

genoot met volle teugen. Niemand verliet de tuin voordat de drie

Dirk en Wim ontmoetten wij tijdens een zondagochtendconcert in

sessies helaas tot een einde moesten komen.

het najaar van 2006 in de Boekenkas te Schoorl. In het plaatselijke

Wim en Marga Slootmaker

weeksufferdje ‘De Duinstreek’ stond hun optreden gemeld onder
het kopje ‘Concert’.
Het was er druk, de bewoners van het aanpalende bejaardentehuis
waren in groten getale opgekomen en werden, in plaats van het
wellicht door hen verwachte klassiek, verrast met Dirk zijn kenmerkende stem en repertoire met Wim aan de toetsen.
Aan het einde van deze geslaagde ochtend, kreeg ik als antwoord
op mijn vraag ‘of zij ook aan bezoek aan huis deden’ een spontane,
bevestigende reactie.

50

k r a c h t v o e r

k r a c h t v o e r

51

c a n ’ t

h o l d

o n

Twintig jaar geleden verhuisden we naar de Noordkop en toen ik

dat onze vriendschap eindigde zoals het begon, namelijk met het

Crystal Feature. Door het slechte weer werd het festival naar de

teerden Dirk en ik wekelijks en traden we regelmatig op met de

mijn muzikale activiteiten hier aan het opbouwen was, kwam Dirk

overlijden van een zanger. Maar daarover zo meteen meer.

grote zaal van ‘De Lantaarn’ verplaatst. Het optreden ging niet echt

Langedijker broertjes Wim (slagwerk) en Bart Koomen (gitaar) en

van der Pijl regelmatig ter sprake. Bluesliefhebbers vertelden over

Het was onvermijdelijk dat onze paden elkaar zouden kruisen. Als

super, maar het was wel de eerste keer dat ik Dirk begeleidde. Dirk

Freek Bos op bas.

onvergetelijke avonden in de Boerderij en andere clubs, waar

we elkaar spraken fantaseerden we van een programma met de

was toen al duidelijk op zoek naar andere muzikale wegen dan de

MIDO stond voor ‘Mannen in de Overgang’, een naam die Thijs

Dirk’s stem regelrecht hun hart had geraakt.

allermooiste liedjes en alleen muziek die ons beiden diep roerde

stevige rock- en bluesbands waar hij in speelde.

had bedacht. Eigenlijk vonden we het niet kunnen zo’n naam. Tot

Nieuwsgierig geworden ging ik op een avond naar een optreden

en waar we het publiek van wilden laten genieten. Het was de basis-

van de Booze & Bluesband in ’t Noord. Ze speelden ‘Can’t Hold

gedachte achter wat later Bates Motel zou worden.

On’ en ik was diep onder de indruk. Zoals die man de band naar
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een optreden van ons in Wervershoof in de krant werd aangekon-

Man in de Overgang Op een avond werd ik gebeld door

digd en er overal affiches hingen met ‘De Man in de Overgang’.

Thijs Borst, de zanger van de MIDO Bluesband. Hij had een echt

Dirk vond het prachtig en voorspelde dat we met deze naam wereld beroemd zouden worden in Schagen en omstreken.

een climax stuwde en dan plotseling een stilte afdwong!

Het Begin Eind tachtiger jaren speelde ik met Evert Poldervaart

Ham mond orgel met Leslie in de Sound Support studio zien

Knocking on my own brother’s door

in een symfonische rockband (Crystal Feature), allemaal prachtig

staan. Thijs was een ongelooflijk liefhebber van ‘The Real Thing’

People, I was knocking for an hour

eigen werk, maar niet te verkopen natuurlijk. Tevens begeleidden

en informeerde naar de eigenaar. Dat was ik dus. In een paar

Still got the blues Dirk had een heel bijzondere muzikale gave.

Till I found out he don’t live there no more

we af en toe Hanneke Vries met een Nederlandstalig liedjespro-

weken studeerde ik hun repertoire in en traden we op in Piet

Hij had geen enkele muzikale opleiding, maar wist wel altijd pre-

Ik krijg er nog koude rillingen van. Na een paar jaar werden we

gramma. Dirk kende Hanneke van Contact, de toneelvereniging in

Pann. Na nog een paar optredens kwam Thijs te overlijden. We

cies hoe iets moest klinken en wat zijn medemuzikanten zouden

onafscheidelijk als muzikanten en ontstond een warme vriend-

Winkel en zo kwam het dat Dirk samen met Hanneke op 5 mei 1991

besloten met MIDO door te gaan en hebben Dirk weten over te

moeten doen. Zelf ging hij er altijd volledig voor, was goed voor-

schap op een plek waar nu een groot gat is. Wonderlijk trouwens

in de muziektuin in Schagen zou optreden met begeleiding van

halen zijn plaats als zanger in te nemen. Vanaf dat moment repe-

bereid en trad op met volle overgave. Dat verwachtte hij ook van de
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anderen. Hij kon je geweldig stimuleren om je grens te verleggen.

De Metselaar Ik denk dat Dirk’s sympathieke praktische instel-

muzikale lading. Het maakte hem steeds minder uit in welke taal of

doen. Voor Dirk geen reden om het optreden af te zeggen. Integen -

Dat maakte het zo plezierig met hem te werken.

ling in combinatie met zijn muzikaliteit de reden is dat er zo veel

stijl het oorspronkelijk werk geschreven was. Hij trok het gewoon

deel. “Het klinkt gewoon anders. Het kan er zelfs sterker van wor-

Hij kon briljante oplossingen bedenken om iets wat veel te moeilijk

verschillende muzikanten op deze cd te horen zijn. Allemaal zullen

naar zich toe.

den”, zei Dirk.

is, toch speelbaar te maken. Dat hebben we vooral meegemaakt in

ze beamen dat het een feest was om met Dirk te mogen werken.

De naam Bates Motel was ontleend aan een van zijn lievelingsfilms,

Velen genoten toen Dirk de ruige laagte in zijn stem opzocht en

de White Beans plays Zappa periode. Maar al veel eerder werd mij

Ongeacht of je nu conservatorium hebt gedaan of dat je zelf alles

‘Psycho’ van Hitchcock. Dirk’s ideaal was dat Bates Motel een kleine

een prachtige Tom Waits sfeer opriep, waarbij Jan twee saxofoons

duidelijk dat Dirk altijd goed nadacht over de haalbaarheid, voor

hebt uitgevonden. Ik denk dat hij in zijn beroep als metselaar ook

vaste kern had, waaraan zonodig extra muzikanten zouden bijdragen.

tegelijkertijd bespeelde. Of van een nummer als ‘Heart Break

hij ergens mee kwam.

altijd deze insteek had. Bijzonder.

Ik heb hele bijzondere herinneringen aan de eerste repetities. Hoe

Hotel’ in een wel heel macabere uitvoering, waarvan Jan achteraf

we, met Evert Poldervaart als tijdelijke drummer, Andreas Keesman

opmerkte: “Voor ik dit nummer toch in mijn eentje ga draaien.”

Zo kwam Dirk op een repetitieavond met het voorstel om ‘Still got
the blues’ van Gary Moore een paar tonen lager te spelen omdat

Bates Motel I Dirk speelde al jaren met de gedachte om een

op contrabas en Jan Kühne’s lyrische saxlijnen, een nummer als

Later voerde Jan tijdens dit nummer een prachtige zelfmoord-act

hij er dan met zijn stem veel meer kon uithalen. Maar voor Bart

selectie van de mooiste liedjes te maken. In 1993 begonnen we

‘Here comes the flood’ bevochten. Dirk – ingetogen zingend – wist

uit door zichzelf op te knopen aan de draagband van zijn saxofoon.

werd dan de karakteristieke gitaarsolo eigenlijk onspeelbaar. Dirk

samen Bates Motel met op het repertoire nummers van Billie

precies wat er ging gebeuren als straks de climax kwam en hij samen

Mooi beeld was dat trouwens, als ik in de pauzes naar het podium

kwam toen met het lumineuze voorstel om gewoon pats op het

Holliday, Ella Fitzgerald en vooral veel Tom Waits.

met Jan volledig zou uithalen, door de ritmesectie opgestuwd.

keek en de kleur van glimmende saxofoons, het warme hout van de

Het allereerste optreden van Bates Motel was in ’t Vooronder bij

liggende contrabas en de rode accordeon zag.

moment dat de gitaarsolo begint, naar de originele toonaard te
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springen en op het moment dat hij weer gaat zingen, pats weer

Wat een ontwikkeling heeft Dirk doorgemaakt in die jaren. Hij

Jack Brakenboer in Medemblik. Het café van Jack was erg in trek

Met Andries Eleveld op slagwerk, Arco Koomen op gitaar en Gerard

terug. De solo-inzet en de zanginzet van dit nummer zijn al zo

hield zijn interesse in progressieve rock en blues, maar draaide

bij muzikanten, vooral vanwege de voortreffelijke nazit met zelf-

Kroone op fretloze bas ontstond uiteindelijk een stabiele bezetting.

heerlijk om te doen en wat bleek? De plotselinge toonsoort veran-

tijdenlang alleen maar jazz en funk. Hij ontwikkelde zich als uit-

gemaakte gehaktballen, nadat het podium was leeggemaakt, de

Bates Motel ging goed lopen en Dirk’s creativiteit was niet meer te

deringen gaven er voor het publiek nog eens een extra dramatisch

stekend vertolker van vrijwel alle genres. Dirk was verrukt van songs

auto’s ingeladen en de wc’s geschrobd. We moesten het die avond

stuiten. Het lang gewenste optreden in het Scagon Theater kwam er.

lading aan.

met een speciale boodschap gecombineerd met een bijzondere

plotseling zonder onze toenmalige drummer Henk Schaafsma

Voor het eerst was ik ongelooflijk zenuwachtig toen we het podium
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opgingen. Andries zag dat en riep zachtjes ‘Psssst’ toen ik net zat.

was niet te stuiten, altijd enthousiast en vol wilde ideeën. Regelde

Bert Kleijn en Jelmer Dijkstra. Na twee repetities stonden we voor

We hadden ook hele bizarre nummers op het repertoire, zoals ‘Jesus

Hij keek me weggedoken achter zijn kit olijk aan met een rode

optredens, publiciteit, T-shirts, petjes, affiches, noem maar op. We

een volle zaal in De Spieghel in Groningen.

gonna be here’ en we ontdekten hoe we de vervreemdende benade-

clownsneus op. Ik schoot in de lach. Bij het aftikken had ik de hik

hadden al een aantal jaren een enkel nummer van Frank Zappa op

Aanvankelijk lag het repertoire in het verlengde van Borrowed

ring van Tom Waits prachtig konden laten overgaan in gospel impro-

en nog steeds glibbervingers van het klamme zweet, maar kon de

het repertoire. Zo ontstond het idiote plan om op het Maurits Music

Beauties, maar met de komst van Bennie Timmer op gitaar en

visatie, die Dirk vervolgens samen met het publiek tot in een geweldi-

lol er wel weer van inzien.

Event met een 14 man/vrouws orkest op het podium te gaan staan.

saxofonist Johan Huijzing groeiden we meer en meer richting

ge extase uitbouwde om dan plotseling weer terug te keren naar het

Op deze cd hebben we geen Bates Motel I opnames geplaatst, omdat

Arco Koomen was inmiddels de gitarist van de band en maakte

de New Orleans ‘Fonk’ van Doctor John en heerlijke grooves van

bizarre ingetogen uitgangspunt.

hier al een prachtige cd van is uitgebracht (Borrowed Beauties) die

prachtige arrangementen van deze bloedlastige nummers. Het was

Van Morrisson.

Dirk genoot van improviseren en door zijn brede muzikale inte -

nog steeds leverbaar is.

een reusachtig karwei, al die partijen voor blazers en zangeressen

Dirk leefde naar elk optreden toe. Zondagmorgen 11 uur inladen,

resse, beschikte hij over een groot scala van ingrediënten. Hij

uitschrijven, maar bijzonder goed geslaagd. Het resultaat is te horen

koffie bij het monument op de Afsluitdijk, plassen bij het tankstation

probeerde van alles uit, zocht de grenzen van zijn stem op, bracht

White Beans In diezelfde periode als Bates Motel werd White

op deze cd. Knap zoals Dirk deze virtuoze muziek muzikaal en prak-

voorbij Heerenveen, om 14 uur repeteren bij Bennie thuis met een

stijlvreemde elementen in, verzon op het eerste gezicht ongebrui-

Beans opgericht en vele jaren werkten Dirk en ik tegelijkertijd in deze

tisch aanpakte, zonder de grootmeester zelf te imiteren. White Beans

keyboard op schoot en een keukenstoel als drumstel. Het optreden

kelijke oplossingen en als het werkte bleef het erin. Als iets niet

twee totaal verschillende bands. De naam van de band is afgeleid van

plays Frank Zappa was denk ik wel het hoogtepunt in Dirks carrière.

begon vaak laat en dan konden we pas om drie uur ’s nachts afbre-

werkte besprak hij het ook, na er (waarschijnlijk op zijn werk)

ken. Maar niks is zo lekker als diep in de nacht met een goed gevoel

eerst goed over nagedacht te hebben. “Ja met Dirk”, hoorde ik

de Westfriese uitdrukking ‘waid biens’ (wijdbeens). In White Beans
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richtten we ons op Southern Rock, met nummers van de Allman

Bates Motel II Na de eeuwwisseling liep het aantal optredens

en een mooie cd op terug te rijden en halverwege de Afsluitdijk te

dan zijn diepe stem door de telefoon. “Ik heb toch wel zo lekker

Brothers Band, Little Feat en dergelijke. Lastige nummers qua

van Bates Motel terug en werd het steeds moeilijker om iedereen

stoppen en over het donkere water te staren. En de volgende och-

gespeeld, gisteren.” En dan wist hij nog precies op welke momen-

opbouw, maatsoorten en simultane licks van gitaar en hammond.

bij elkaar te krijgen. In 2002 ontmoette ik Hugo Beukema, een

tend stonden we gewoon weer vroeg op om op tijd ‘te werk’ te gaan.

ten er iets prachtigs gebeurde en in welk gedeelte van een num-

In deze band speelde Evert sinds lange tijd weer met Dirk en kon

enthousiaste Groningse saxofonist. We besloten om iets samen

Maar je moet er toch niet aan denken om dan een hele dag in de kou

mer hij iets miste of zich niet goed begeleid voelde of een andere

muzikaal in dit repertoire geweldig zijn ei kwijt. Harko Beugeling

te gaan doen. Hugo wist een geweldig ritme tandem te strikken:

op een bouwsteiger te moeten staan? Dirk klaagde nooit.

kant op wilde.
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Op deze manier waren we dus steeds beter in staat om vrijwel zon-

nen”, zei Dirk en voor ik hem iets van toonhoogte aan kon geven,

Dirk heeft het resultaat wel gezien, maar het nu nog ranziger

der repeteren met de Groningers een nieuw repertoire op te bou-

zette hij al in en zong het eerste couplet helemaal solo. Dat klonk

zilveren randje aan het voor hem zo vertrouwde geluid heeft

wen en geslaagde optredens te verzorgen. Nu wist Dirk ook wel dat

wat vreemd, de tweede stem in solo. Bij het tweede couplet gaf hij

hij niet meer kunnen horen, helaas.

het niet de eerste de beste muzikanten waren waar hij mee speelde,

Rob en mij een teken en pats, alles stond loepzuiver op zijn plaats.

“Reper toire voor Bates Motel III
en een reünie van

Krachtvoer Dirk, wat hebben we van je genoten, wat houden

maar hij was zich zo langzamerhand ook heel goed bewust van zijn

Bates Motel III … …is er niet meer van gekomen. Maandag -

we veel van je. En wat hebben we veel van je geleerd man, niet

avond voor zijn overlijden belde Dirk me dat hij ’t Oude Slot weer

alleen muzikaal, maar ook zoals jij in het leven stond. We heb-

Van der Pijl & Rijnsburger Door de jaren heen waren er ook

wilde gaan afhuren. Bates Motel III zou bestaan uit de ‘afdeling

ben deze cd proberen te maken op de manier waarop jij het

optredens die Dirk en ik samen of met een gastmuzikant verzorg-

Groningen’, zoals Dirk de geweldige groovers van over de Afsluit-

gedaan zou hebben. In plaats van hem aan jou op te dragen, is

den als een soort mini Bates Motel. Onvergetelijk was het verras-

dijk altijd noemde, zonder vaste saxofonist. Voor de instrumentale

deze cd bedoeld als krachtvoer voor onszelf.

singsoptreden bij mijn zwager Bob Hart thuis op akoestische piano.

bijdragen zouden we telkens weer andere muzikanten uit onze

En net zoals jij na ieder nummer tegen je publiek zei, zeggen

Andries op cajon en dan driestemmig ‘Op een Mooie Pinksterdag’.

kring uitnodigen.

wij nu: Alsjeblieft!

eigen kunnen.

(zijn laatste plannen)

Prachtig!

de Booze & Bluesband.”

Wim Rijnsburger
We zouden ons weer meer op blues gaan richten en het prachtige
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Dirk’s muzikaliteit bleef me verrassen. We hadden ‘Since I fell in

gitaarspel en bijzang van Bennie Timmer een prominente plek

love with you’ op het programma staan, waarbij Rob Snip op trom-

geven. Speciaal voor deze plannen had ik in de wintermaanden

pet de hoofdmelodie speelde en Dirk de tekst als tweede stem een

mijn M3 uit 1955 een grote revisie beurt gegeven en in mijn ‘zon-

terts daaronder zong. “Laat mij maar eerst in mijn eentje begin-

dagse’ Leslie een authentieke 30 Watt buizenversterker gebouwd.
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Colofon

Dag Dirk

met dank aan Corstiaan, Monique, Marja, Willem, Sander en
iedereen die op wat voor manier dan ook heeft meegewerkt aan
het tot stand komen van dit mooie document.

Overdag op de bouw

Tot ik tien maanden

Rookte hij zijn zware Van Nelle

na zijn dood

En legde zijn stem

Een mp3 kreeg toegestuurd

In weer en wind te drogen

Waarop hij zingt

Op deze cd’s staat een greep uit Dirk’s repertoire. We heb-

eindredactie

Zodat er de barsten in trokken

Mijn woorden, zijn geluid

ben een selectie moeten maken en dat viel niet mee,

Marja van Spaandonk

Waarmee hij ’s avonds

Onwezenlijk

want er was zoveel materiaal waaruit we konden kiezen.

voorproductie en mix van de opnames

In een studio of op een podium

Alsof hij van de overkant

Of waar dan ook

Naar mij zijn duim opsteekt.

Het is natuurlijk voorstelbaar dat u, als luisteraar en fan,

De blues zong

Dag Dirk.

graag meer muziek zou willen hebben van de op deze CD

mastering

gepresenteerde bands.

Tapes Amsterdam b.v.

Dat kan geregeld worden, neem dan even contact op met

grafische vormgeving

Waarmee hij absoluut iets wilde

Marja, tel.: 0224-542479 - marja.dirk@quicknet.nl of

Zeeman & Beemster, Amsterdam

Maar waar ik nooit meer

Wim, tel. : 0224-552025 - wimrijnsburger@kpnplanet.nl.

Zoals alleen hij het kon.
Ooit gaf ik hem een tekst

Peter Groenveld

Willem Swikker

drukwerk

iets van hoorde
voor de gehele tekst en
downloaden opname zie: www.dirkvanderpijl.nl
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Of kijk even op de website:

Groen Offset Hoofddorp b.v.
website design

www.dirkvanderpijl.nl

Sander Klijn - www.gooddoghappyman.com
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Muzikanten Krachtvoer

White Beans

Ruben de Ruiter, Ifor Baynes - percussie

Gerard Kroone - bas

Ian Boelens - gitaar (CD 2: 1– 4, 6)

Wim Mertens - dwarsfluit

Pieter Geert Veldhuis - drums

Ronald Sai-A-Tjin - gitaar (CD 2: 5)

Steffen Snip - altsax, clarinet

Gerit Kuijt - sax, bluesharp

Nico Way - bas (CD 2: 1– 4, 6)

Rob Snip - trompet

Bart Sneek - trompet

Jan-Willem Boelens - drums (CD 2: 6)

Friso Vleugel - trombone

Rene de Groot - toetsen

Andries Eleveld - drums (CD 2: 5)

Darkness

Wicked World

Hugo Lamper - baritonsax

Dirk van der Pijl - zang, percussie, bluesharp
Wim Rijnsburger - hammond M3, piano

Bates Motel II

Dirk van der Pijl - zang

Dirk van der Pijl - zang

Evert Poldervaart - drums

Dirk van der Pijl - zang, percussie

Jan Wouda - slag/sologitaar

Frank Telleman - drums

Arco Koomen - gitaar

Wim Rijnsburger - hammond M3, piano

Ab Kort - slag/sologitaar

Arco Koomen - gitaar

Harko Beugeling - bas

Bert Kleijn - drums

Evert Poldervaart - drums

Ard Mak - bas

Bennie Timmer - gitaar

Nico Way - basgitaar

White Beans Plays Zappa

Jelmer Dijkstra - bas

Dirk van der Pijl - zang, percussie

Johan Huijzing - saxofoon

Wim Rijnsburger - hammond M3, piano
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De Toekomst
Booze & Blues Band

Dirk van der Pijl - zang

Dirk van der Pijl - zang, percussie, bluesharp

Steffen Snip - dirigent

Evert Poldervaart - drums

Zijper Big band

Willem Swikker - piano, hammond

Arco Koomen - gitaar

Dirk van der Pijl - zang

Leon Kemper - gitaar

Get Together

Harko Beugeling - bas

Peter Morsch - slaggitaar

Frans Leiwakabessy - bas

Dirk van der Pijl - zang

Astrid Oud, Marlous Vermaning, Ernst Fliek - zang

Jos Way - sologitaar

Henk Schaafsma - drums

Marjan Steenhof - dirigent
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CD 1
1

White Beans Please don’t let me be misunderstood
ORIGINEEL :

2

The Animals

|

05:27
Bevrijdingspop Schagen, 5 mei 1998

OPGENOMEN :

De Toekomst When I’m sixty four
ORIGINEEL :

3

CD 2

The Beatles

|

OPGENOMEN :

03:00
De Fortuin, Barsingerhorn, 17-18 april 1998

The Beatles

|

2

02:18
OPGENOMEN : De Fortuin, Barsingerhorn, 17-18 april 1998

ORIGINEEL :

5

|

Allman Brothers

|

07:33
OPGENOMEN : Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 4 april 1999

5

ORIGINEEL :

Frank Zappa

|

06:06
OPGENOMEN : Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 4 april 1999

White Beans Better by you, better than me
ORIGINEEL :

8

|

OPGENOMEN :

10:09
’t Fortuin, Wervershoof, 14 december 2003

Allman Brothers

|

OPGENOMEN :

07:57
Cafe ’t Noord, Schagen, 15 maart 2005

Allman Brothers

|

OPGENOMEN :

04:33
Cafe ’t Noord, Schagen, 15 maart 2005

Cuby & The Blizzards

|

09:53
OPGENOMEN : Cafe ’t Noord, Schagen, 15 maart 2005

Georgie Fame

|

02:40
OPGENOMEN : Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 15 april 2006

Bates Motel II Don’t get around much anymore
ORIGINEEL :

15

Frank Zappa

Dr John

|

OPGENOMEN :

03:39
Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 15 april 2006

Bates Motel II I love the life I live, I live the life I love
ORIGINEEL :

Georgie Fame

|

OPGENOMEN :

03:11
Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 15 april 2006

OPGENOMEN :

03:26
De Vestibule, Alkmaar, ca. 1983

Jimmy Cotton

OPGENOMEN :

|

04:25
De Vestibule, Alkmaar, ca. 1983

Bad Company

OPGENOMEN :

|

03:24
Demo, ca. 1998, ’t Zand bij Ronald Regensburg

03:45
Backstreet (Drommel/Swikker)

|

OPGENOMEN :

Demo, ca. 1985

White Beans Plays Zappa I have been in you /Cosmic debris
ORIGINEEL :

9
10

|

Frank Zappa

OPGENOMEN :

|

Frank Zappa

04:17
’t Fortuin, Wervershoof, 14 december 2003

OPGENOMEN :

|

Black Sabbath

|

OPGENOMEN :

Wicked World Sweet leaf
ORIGINEEL :

Black Sabbath

|

03:28
Muziekcentrum Schagen, 28 december 2003

04:17

OPGENOMEN :

Muziekcentrum Schagen, 28 december 2003

12

Zijper Big Band City to city

13

Bates Motel II Three o’clock blues

ORIGINEEL :

ORIGINEEL :

14

Gary Rafferty
BB King

|

|

05:21
OPGENOMEN : Wapen van Zijpe, Schagerbrug, 2 juni 2002

OPGENOMEN :

Get Together O happy day
ORIGINEEL :

Edwin Hawkins Singers

05:25
Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 15 april 2006
02:09
|

OPGENOMEN :

Repetitie, 25 september 2006

15

Dirk van der Pijl met 35 jaar publiek Alsjeblieft!

16

Darkness Manic depression
ORIGINEEL :

17

08:04

Proms of Heiloo, 13 oktober 2001

Wicked World Behind the walls of sleep
ORIGINEEL :

11

Little Feat

10:40
OPGENOMEN : Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 4 april 1999

White Beans Plays Zappa Road ladies
ORIGINEEL :

Bates Motel II It should have been me
ORIGINEEL :

14

03:21
’t Fortuin, Wervershoof, 14 december 2003

|

8

Booze & Blues Band Big boat
ORIGINEEL :

13

OPGENOMEN :

Cuby & The Blizzards

White Beans Spanish moon /Skin it back

Booze & Blues Band Did somebody wrong
ORIGINEEL :

12

|

Booze & Blues Band Stormy monday
ORIGINEEL :

11

Frank Zappa

White Beans Plays Zappa The torture never stops
ORIGINEEL :

10

|

White Beans Plays Zappa Bobby Brown
ORIGINEEL :

9

Spooky Tooth

05:00
OPGENOMEN : Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 2000

05:23
De Vestibule, Alkmaar, ca. 1983

OPGENOMEN :

|

7

ORIGINEEL :

7

Barrelhouse

Backstreet Backstreet
ORIGINEEL :

White Beans More trouble every day

04:52
De Vestibule, Alkmaar, ca. 1983

Booze & Blues Band Movin’ on
ORIGINEEL :

6

OPGENOMEN :

Booze & Blues Band Next time you see me
ORIGINEEL :

White Beans Don’t want you no more /It’s not my cross to bear
ORIGINEEL :

6

Steve Winwood

04:06
OPGENOMEN : Maurits Music Event, Nieuwe Niedorp, 4 april 1999

|

Booze & Blues Band Window of my eyes
ORIGINEEL :

White Beans Nobody knows you when you’re down and out

The Blues-Band

Booze & Blues Band Mood for love
ORIGINEEL :

4
4

Booze & Blues Band Can’t hold on
ORIGINEEL :

3

De Toekomst Can’t buy me love
ORIGINEEL :

1

Jimi Hendrix

|

OPGENOMEN :

Darkness Heartbreaker
ORIGINEEL :

The Rolling Stones

03:35
De Aap, Breezand, eind 1973

02:41
|

00:19

OPGENOMEN :

Repetitie, 1975
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