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FATAL FLOWERS BOEK
Samengesteld door Martijn Dierkx 2013/2014
Ik heb mijn best gedaan om bij alle foto’s en artikelen de bron te vermelden. Waar dit niet is
gelukt; “Don’t sue me ‘cause I aint got no money. All I got are me Fatal Flowers records”
Bij geen van de journalisten of fotografen is toestemming gevraagd voor het gebruik van
artikelen en foto’s.
Dit boek is niet gemaakt voor commercieele doeleinden.
Speciale dank aan Maaike Uijthoven voor de vele foto’s, Marco Braam voor zijn verhaal en alle
info, Erwin Wolters voor alle info, Jan Knuivers en Jeroen van Erp voor lenen van het Syndicate
archief. Henk, Dirk, Robin, Geert, Richard, Marco, René voor being the Fatal Flowers
En natuurlijk alle Fatal Flowers fans waar ik de afgelopen 15 jaar contact mee heb gehad.
Bedankt voor alle kopietjes van kopietjes van die ene sessie op een verrot cassette bandje, de
setlisten met laarsafdruk van Richard en zweetdruppels van Henk of een ruisende videoband
die de tand des tijds niet helemaal had doorstaan.
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FATAL FLOWERS - KUTTEND EN KLOTEND NAAR DE TOP
1984
In september 1984 vormen Henk Jonkers, Richard Janssen, Erwin Wolters en Marco
Braam de eerste samenstelling van de Fatal Flowers. In oktober wordt in ‘‘De
Inktfabriek’’ te Amsterdam een demo opgenomen met eigen nummers en een aantal
covers. Op 23 november 1984 wordt het eerste optreden gegeven in de Tagrijn in
Hilversum als voorprogramma van The Otherside. Meteen na dit eerste optreden
besluit Erwin de band te verlaten. Hij wordt vervangen door voormalig Boyscouts
gitarist Dirk Heuff.
1985
Begin 1985 begint de band met regelmaat op te treden, wat al snel veel goede
publiciteit oplevert. Nadat de band onder contract komt bij The Syndicate of Melody
(het management van Jeroen van Erp, Peter Dispa en Jan Knuivers) raakt alles in een
stroomversnelling. De band doet het voorprogramma van een andere band van het
Syndicate-management, The Tought, en de Amerikaanse band The Long Ryders. Eind
maart doet de band een radio sessie voor Vara/VPRO radio. Via The Syndicate of
Melody komt de band onder contract bij het major-label WEA-records. Dit contract
wordt gelijk omgezet in daden als de band in april een week in de Londense Brittania
Row studio’s onder leiding van producer Craig Leon opnamen maakt voor het debuut.
Nadat de eerste mix is afgekeurd verschijnt in de zomer het 6 nummers tellende
mini-album ‘Fatal Flowers’. Het album krijgt lovende kritieken in diverse bladen en
kranten en levert veel optredens op. Om extra airplay te krijgen wordt in september
de single Billy uitgebracht. Een succesvol jaar wordt in stijl afgesloten met een
legendarisch concert op 12 november tijdens het Pandora Festival in Rotterdam,
waar de band in een half uurtje door een set nummers raast.
1986
De eerst helft van 1986 wordt uitgebreid getoerd door het Nederlandse clubcircuit,
waarbij nieuw materiaal wordt uitgeprobeerd voor de opvolger van het mini-album
‘Fatal Flowers’. Eind april worden bij een optreden in Londen de eerste contacten
gelegd met Mick Ronson, die later 'Johnny D. Is Back!' en 'Pleasure Ground' zal
produceren. In mei loopt de band een optreden op Pinkpop mis, als Green on Red
uitvalt en de organisatoren de Fatal Flowers als vervangers willen. Die ondergaan op
dat moment echter het Geleense nachtleven en vernemen de volgende dag dat Blue
Murder als vervanger van Green on Red speelt. In september worden een aantal
weken doorgebracht in de Brusselse ICP-studio, waar de nieuwe plaat opgenomen
wordt met producer Vic Maile. Najaar 1986 verschijnt het album 'Younger Days'. De
van het album getrokken single 'Younger Days' wordt een grote radiohit. Het voert
enkele weken VARA's Verukkelijke 15 aan en levert de Flowers hun enige Top-40
notering op. Heel Nederland leert de Fatal Flowers kennen als ze Younger Days
spelen in het spraakmakende programma VARA's Nachtshow.
1987
Naar aanleiding van het ‘Younger Days’ album wordt weer uitgebreid getoerd waarbij
ieder gat in Nederland wel een keer wordt aangedaan. Marco Braam maakt dit
allemaal niet meer mee, hij besluit de band in januari te verlaten en gaat weer
studeren. Geert de Groot neemt de bas van Marco over. Hij reist gelijk met de band
af naar Spanje waar opnamen worden gemaakt voor de videoclip van de tweede
single ‘Well Baby’. Op 8 juni opent de band het jaarlijkse Pinkpop festival. Ook krijgen
ze tijdens een tenenkrommende TV-show een Edison uitgereikt voor het ‘Younger
Days’ album. Vanaf september wordt in de eigen DDL-studio gewerkt aan nummers
voor het nieuwe album. In december wordt de eerste toer door Europa gedaan,
waarbij Duitsland, België en een aantal Scandinavische landen wordt aangedaan.
1988
De band is via het Amerikaanse platenlabel, Atlantic-records, weer in contact
gebracht met producer Mick Ronson. Hij wordt naar voren geschoven om het nieuwe
album te produceren. In februari komt Mick Ronson naar de studio van de Flowers in
Amsterdam om een aantal dagen met de band te oefenen. Hierna reist de band af
naar de Nevessa studio’s in het Amerikaanse Woodstock waar gedurende 6 weken de
opnamen worden gemaakt voor het nieuwe album. Dit is de eerste keer dat er
uitgebreid aan een album gewerkt kan worden na de haastklussen voor de ‘Fatal
Flowers’ en ‘‘Younger Days’ albums.

Het resultaat is dan ook naar, ‘Johnny D. Is Back!’ krijgt erg goede kritieken en krijgt
terecht het stempel 'Nederpop-klassieker' opgedrukt. In Amerika wordt het album
ook gelijk uitgebracht op het Atlantic label. Ondertussen rommelt het in de bezetting,
vlak na de release komt het bericht dat snarenwonder Dirk Heuff de band verlaat. Hij
kan de stress van het vele toeren en repeteren niet meer aan. René van Barneveld
wordt als tijdelijke gitarist aangetrokken en met een kleine vertraging gaat de band
op tournee door Nederland. Lopende het jaar worden Second Chance, Moving Target
en Rock and Roll Star als single uitgebracht. Alleen Rock and Roll Star weet het tot
een bescheiden radio hit te schoppen. Verder is de band veel op TV te zien bij allerlei
programma’s en krijgt het een Zilveren Harp voor ‘Johnny D. Is Back!’. In oktober
wordt een definitieve vervanger gevonden voor Dirk Heuff, de 17-jarige Robin Berlijn.
Hij kan gelijk vol aan de bak als de band op 3 november optreedt in New York voor
een delegatie van Atlantic-records. Eind december doet de band nog een opvallende
kerstsessie voor het Vara radioprogramma 2 Meter Sessie’s.
1989
Er wordt uitgebreid door Europa getoerd ter promotie van ‘Johnny D. Is Back!’.
Tijdens deze toer geven de Flowers o.a. een knallend concert voor de Zwitserse radio.
Het management, ‘The Syndicate Of Melodies’, neemt tijdens een optreden op 9
maart in Paradiso afscheid en heft zichzelf op. Hiermee komt een einde aan de
unieke samenwerking tussen management en band. De band vindt onderdak bij een
nieuwe management, ‘Flying Dutchman’. Er wordt hard gewerkt aan nieuwe
nummers voor de volgende plaat. Op dat moment wordt de Nederlandse afdeling
van platenmaatschappij WEA gesloten. De Fatal Flowers blijven wel onder contract
bij WEA International, maar geld om een nieuwe plaat op te nemen is er niet. Daarop
besluiten de Flowers om het contract met WEA te beëindigen. Het werk aan het
nieuwe album gaat gewoon door. Wederom wordt Mick Ronson benaderd om de
plaat te produceren. In augustus is hij enkele dagen in het oefenhok van de Flowers
te vinden en speelt live mee tijdens een optreden op 13 augustus in Margraten. Eind
1989, nog steeds zonder contract, gaat de band de Zwitserse Powerplay studio in om
‘Pleasure Ground’ op te nemen. Het album wordt gefinancierd door het
management.
1990
In maart verschijnt ‘Pleasure Ground’ via Phonogram Duitsland. Het nieuwe album
heeft een hard en agressief geluid en is de alles of niets poging om alsnog door te
breken. Dat lijkt ook te gaan lukken. Naast een uitgebreide toer door Nederland krijgt
de band in Duitsland steeds meer bekendheid. Op 4 april geven ze een optreden voor
het legendarische WDR TV-programma Rock-life. Ook wordt een optreden gedaan in
de Amsterdamse Roxy voor het MTV programma ‘Talent’s For The 90’s’. De tweede
single van ‘Pleasure Ground’, de Roxy Music cover ‘Both Ends Burning’ krijgt veel
airplay en levert de band een Tipparade notering op. In mei volgt een uitgebreide
toer door Duitsland en op 24 juni staat de band als één van de headliners op het
Haagse Parkpop. Dat de aankondiging van Richard Janssen, “nog eenmaal de Fatal
Flowers”, bij het laatste nummer een diepere betekenis heeft, blijkt na het optreden.
Hij verlaat de Fatal Flowers, waarna Henk Jonkers, Geert de Groot en Robin Berlijn
besluiten dat stoppen de enige optie is. Met de cryptische tekst “All work and no play
makes Jack a dull boy” wordt het einde van de Fatal Flowers wereldkundig gemaakt.
Voor de buitenwacht komt het opheffen van de Fatal Flowers als een complete
verrassing. Het lijkt erop dat de moeizame onderlinge verhoudingen, het uitblijven
van een echte doorbraak en het vroegtijdig stoppen van de promotie van ‘Pleasure
Ground’ de band de das om doen. In augustus verschijnt de single Better Times en op
MTV wordt de ‘Talents For The 90’s’ special uitgezonden. Het zijn de laatste restjes
van één van de beste rockbands die Nederland ooit kende.
1993
Gelijktijdig met de release van het album ‘Boys’ van de nieuwe band van Richard
Janssen, Shine, worden alle Fatal Flowers albums opnieuw uitgegeven door WEA.
2002
Op 3 juli geven de Fatal Flowers eenmalig een reünie concert in het Blauwe Theehuis
te Amsterdam ter gelegenheid van het verzamelalbum ‘Younger Days –– The
Definitive Fatal Flowers’. In de Pleasure Ground samenstelling, aangevuld met Marco
Braam en Dirk Heuff, spelen ze een aantal akoestische nummers.
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FATAL FLOWERS - Songs and Guitars
De hernieuwde belangstelling voor muziek uit
de jaren zestig is niet zo maar uit de lucht
komen vallen. Het is in feite een logisch gevolg
van de ontwikkelingen van de laatste jaren.
Nadat de verfrissende werking van de punk en
new wave grotendeels was uitgewerkt, gingen
vele muzikanten die niet gecharmeerd waren
van synthipop of disco op zoek naar nieuwe
inspiratiebronnen.
In
een
dergelijke
overgangsfase is het teruggrijpen op muziek van
vroeger een voor de hand liggend verschijnsel.
Een cyclus die zich om de zoveel jaren herhaalt
in de popmuziek.
Ook in ons land is de sixties-boom duidelijk
merkbaar. Groepen als Claw Boys Claw, The
Other Side en The Golden Strings halen een
gedeelte van hun inspiratie uit deze periode.
Een van de leukste bandjes in dit genre is de
Fatal Flowers uit Amsterdam, dat in haar korte
bestaan reeds een stormachtige ontwikkeling
heeft doorgemaakt. Vijf maanden na hun
podiumdebuut stonden de Flowers reeds in
London in de studio om onder leiding van de
Amerikaanse producer Craig Leon hun eerste
mini-elpee op te nemen. Gaat dat niet wat te
snel?
De Fatal Flowers afficheren hun muziek als
"songs & guitars". Een treffende omschrijving
want de band kiest voor korte popsongs met
een eenvoudige melodie ondersteund door
gitaren. De Fatal Flowers maken deel uit van de
nieuwe stroming gitaar- muziek die momenteel
met name in Amerika enorme opgang maakt.
De nieuwe gitaarmuziek, die een reactie is op
het synthi en discogeweld van de laatste jaren is
gebaseerd op de beat, garagerock en psychelica
uit de zestiger jaren. Amerikaanse bands, zoals
de Long Ryders, Green on Red en True West,
doen er meestal nog een flinke dosis country,
blues of folk bij.
De Fatal Flowers hebben van het begin af aan
het etiket "sixties" opgeplakt gekregen. Hoewel
de invloeden uit deze periode zeker niet
ontkend worden, zien de Flowers zichzelf niet
als een revival-band die songs uit de zestiger
jaren na naspeelt of kopieert.
Zanger/gitarist Richard Janssen "Er zijn bands
die extreem duidelijk teruggrijpen op de jaren
zestig. Je hebt bijvoorbeeld bands die in de stijl
van de Byrds spelen, dus met tweestemmige
zang en twaalfsnarige gitaar.
Dat doen wij bewust niet. Het heeft totaal geen
zin om een Byrds sound te maken want dat is al
lang gedaan en heel goed, daar kun je toch niet
aan tippen.

Als je een cover uit die tijd gaat spelen, dan krijg
je het beste resultaat wanneer de band het
nummer niet kent, behalve dan degene die het
nummer inbrengt. Op die manier voorkom je
dat het nummer klakkeloos nagespeeld wordt.
Je moet in de studio ook niet proberen om het
drum- of gitaargeluid uit de zestiger jaren te
imiteren. Je leeft gewoon nu en zo moet je de
muziek ook produceren. Je moet een verschil
maken tussen echte revival-bands en bands
zoals wij. Ik zou onze muziek ook geen zestiger
jaren muziek willen noemen maar gitaarmuziek.
Wel kun je de invloeden uit die tijd aanwijzen
maar de arrangementen zijn van deze tijd."
Geluidsman Luc Suèr voegt eraan toe: "Dat wij
een sixties-sticker opgeplakt hebben gekregen
ligt aan de trend. Als je een cover uit die tijd
speelt, zegt iedereen direct daar heb je weer
zo'n sixties bandje. Maar als je hoort hoe onze
nummers in elkaar zitten dan denk ik: de
invloeden zijn er maar het is wel het eigen
geluid van de Fatal Flowers." De Fatal Flowers
krijgen wel eens het verwijt dat de muziek die ze
nu maken alleen maar gespeeld word omdat het
mode is. Een misverstand, zo blijkt. Richard:
"Wij hebben altijd al van deze muziek
gehouden.
Als je onze platencollecties
naloopt en je kent onze persoonlijke favorieten,
zoals Hendrix, Velvet Underground, Byrds en
Ramones, dan is de muziek, die we spelen een
logisch gevolg hiervan.
We spelen niet een bepaalde soort muziek
omdat die nu in is, maar omdat we daar altijd al
van hebben gehouden. Wij hebben altijd al van
gitaarmuziek gehouden. Het enige verschil is dat
deze muziek nu in de belangstelling staat en nu
vindt de pers het interessant om erover te
schrijven." De geschiedenis van de Fatal Flowers
is tot nu toe stormachtig verlopen. De Flowers
zijn voortgekomen uit twee andere bands,
Midnight to Six en Awacs. Verleden jaar zomer
werd Midnight to Six opgeheven en Richard
Janssen en Henk Jonkers (respectievelijk bassist
en drummer van deze band) gingen op zoek
naar een nieuwe gitarist en zanger. Bassist
Marco Braam en gitarist Erwin Wolters verlieten
Awacs en voegden zich bij het duo. Dit was de
eerste bezetting van de Fatal Flowers.
Omdat men op dat moment over twee bassisten
beschikte (Marco en Richard) schakelde Richard
over op de gitaar. Er werden wat nummers
ingestudeerd en in het najaar speelde men in
het voorprogramma van The Other Side in
Hilversum. Na afloop van dit succesvolle
optreden werd besloten om door te gaan.

Enige tijd later haakte gitarist Erwin Wolters af
omdat hij voorrang gaf aan zijn studie.
Zijn plaats werd ingenomen door Dirk Heuff,
Hendrix-fanaat en leerling van Ferdy Karmelk.
Op 31 december 1984 maakten de nieuwe Fatal
Flower hun podiumdebuut in café Weltschmerz
in Amsterdam. Daarna is het hard gegaan. Enige
tijd na hun debuut speelden de Flowers in café
De Pieter in Amsterdam. De programmaleider
van dit café, Willem van Frankenhuysen ('de
ontdekker van Fatal Flowers' aldus Richard), was
zo enthousiast over hun optreden ('Jullie gaan
het helemaal maken!'), dat hij direct een demo
doorspeelde naar de VPRO. Ook hier reageerde
men enthousiast en eind maart van dit jaar
vonden opnamen plaats voor een half uur
durende VPRO-sessie, die begin mei op
Hilversum 3 werd uitgezonden.
Enige dagen na de uitzending vertrokken de
Flowers naar Londen om in de Britannia Row
studio’s opnamen te maken voor hun eerste
mini-album, die half juni verscheen. Dit minialbum (zes nummers) werd geproduceerd door
Craig Leon, die bekendheid kreeg door zijn werk
voor Blondie, The Ramones en Jeffrey Lee
Pierce.
Opvallend detail was overigens dat de Flowers
niet honderd procent tevreden waren over de
mix van Craig Leon.
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Daarom vertrok geluidsman Luc Suèr opnieuw
naar Londen. Over de tweede mix was men wel
tevreden. Het album kreeg lovende kritieken.
Oor sprak zelfs over 'de internationale klasse
van de Fatal Flowers' sinds het verschijnen van
het album hebben de Flowers een speelpauze
ingelast om weer even op adem te komen.
Op de vraag of de ontwikkelingen van de laatste
maanden niet te snel zijn gegaan antwoordt Luc:
"Dat is door ons niet goed te beoordelen, omdat
we er middenin zitten. Er is gelukkig wel
duidelijk sprake van vooruitgang, maar in
hoeverre je het allemaal bij kan benen, daar
kom je pas later achter."
Richard: "Af en toe, zou je best even een stapje
terug willen doen, ik ben dan ook blij dat we nu
(eind juni, bs) vakantie hebben. Wil je de
ontwikkelingen bij kunnen houden dan moet je
af en toe even gas terugnemen."
De VPRO-sessie en de elpee hebben wel een
stimulerende uitwerking op de band gehad.
Richard: "We hadden steeds te maken met
bepaalde deadlines. Dit werkt heel goed omdat
we op een bepaald moment een song af
moesten hebben. Hadden we deze stok achter
de deur niet gehad, dan zou de band zich veel
minder snel ontwikkeld hebben omdat iedereen
van nature een beetje lui is."
Na de zomerstop gaan de Fatal Flowers op twee
fronten aan de slag. Ten eerste wil men nieuwe
nummers schrijven voor de tweede elpee. De
afgelopen maanden is daar door de vele
optredens nauwelijks tijd voor geweest. En ten
tweede willen de Flowers hun live act
verbeteren.
Aan het einde van het gesprek wordt
geïnformeerd naar de ambities van de band.
Luc: "Het is meer als een droom want het is zo
onvoorspelbaar in dit wereldje. Je kunt
bijvoorbeeld de droom hebben om een keer in
het Wembley- stadion te spelen,
maar als je weet hoe ontzettend groot het
aanbod van popgroepen is en als je weet dat
slechts een handjevol de top bereikt, dan kun je
je ambities nauwelijks definiëren."
Richard: "Ik denk dat ambities in bepaalde fasen
verlopen. We hebben nu een mini-elpee
gemaakt, volgend jaar willen we een hele elpee
maken en daar ook voor betaald worden. Dat is
dan op dit moment je ambitie.
En als die elpee dan gemaakt is dan wil je
waarschijnlijk weer een volgende maken. Ik
denk dat onze uiteindelijke ambitie is om de
muziek, die we in ons hoofd hebben zo goed
mogelijk te brengen, live én in de studio. En om
dat te bereiken moet je gewoon hard werken en
keuzes maken.

Of je kiest voor de muziek of je kiest voor
zekerheid in de vorm van vast werk of een
studie. De kombinatie van een zekerheid en
muziek maken loopt uiteindelijk altijd spaak
omdat het een contradictie is. Als je namelijk in
de muziek bereikt wat je wilt bereiken, dan kost
dat toch je baan of je studie.
Maar wanneer je je werk of studie vooropstelt,
dan kan je niet voldoende tijd besteden aan de
muziek."
Na afloop van het gesprek
gaan de Fatal Flowers
lopend naar de platenzaak
Get
Record
in
de
Utrechtsestraat om te
kijken of hun elpee al in de
winkel ligt. De dag van het
interview valt namelijk
samen
met
het
verschijnen van de elpee.
Bij het verlaten van de
woonboot,
waar
het
gesprek plaatsvond, zegt
gitarist
Dirk
lachend:
"Over ambities gesproken,
het lijkt me leuk om nu
met een grote limousine
naar Get Records te
rijden."
Bron: Bas Springer, Gig
augustus 1985
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recensie's
Fatal Flowers
Het wordt steeds leuker in Amsterdam. Naast l'Attentat, Claw Boys Claw, The Plastic
Dolls, Blue Murder en ga zo maar door, schittert er weer een nieuwe ster aan het
hoofdstedelijke firmament der muzikalen: Fatal Flowers is de naam.
Na een relatief korte aanloop van levendige optredens werd nu al de sprong naar de
platenmarkt gewaagd. Middels een door Craig Leon geproduceerde en overtuigd
klinkende mini-eipee tonen deze vier heren zes songs die hun voedingsbodem in het
Amerika van de zestiger jaren vonden, zonder eigenlijk veel met garagerock of
countrypunk van doen te hebben. De eigen composities op Fatal Flowers (idem)
worden voornamelijk bepaald door de aanstekelijke zangpartijen die, onderbouwd
met stevige ritmes en de ietwat slome gitaarsolo's van Dirk van de Heuff, van die
lekkere echte songs vormen. Dit wil overigens niet zeggen dat alle nummers van dit
debuut van een ongekend niveau zouden zijn, want de toekomstige single Cryin'
Over Sin staat wat dat betreft toch op eenzame hoogte. Evenals het wat ruigere We
Thought Thev Loved You benadert dit nummer met zijn uitgebalanceerde
afwisseling en zorgvuldig gedoseerde climaxen nog het meest de intensiteit die Fatal
Flowers tijdens optredens aan de dag legt en waarin meer vrijheid, zweet en
motivatie doorklinkt dan op het zwarte keurslijf van het vinyl.
Bron : Vinyl 1985, Lotje IJzermans

Fatal Flowers –– Fatal Flowers
Krap een half jaar na oprichting zijn de Amsterdamse Fatal Flowers erin geslaagd om
hun boeket van stijlbloemen uit de jaren zestig te doen ontluiken. Onder de hoede
van het melodieën- syndicaat van The Thought werd dit mini-debuut in Engeland
opgenomen met een Amerikaanse producer, Craig Leon. Dat Fatal Flowers van
internationale klasse getuigt is echter in de eerste plaats aan de groep zelf te
danken. De sixties voeren de boventoon in vijf melodieuze liedjes en één
instrumentale Rip Off, ergens tussen Pipeline en Link Wray's Rumble in, maar van
een doorgevoerd epigonisme is geen sprake. Luister bijvoorbeeld maar eens naar
het prijsnummer Crying Over Sin, dat begint als een subtiel gejatte variatie op New
Age van The Velvet Underground, geen onbekenden in het FF-kamp, en vervolgens
vloeiend overgaat in een aanstekelijk Brits beat-refrein. De Stones, Johnny
Thunders, een vleugje Westcoast-psychedelica; allerlei invloeden zijn op de plaat
terug te vinden en de Fatal Flowers spelen alsof ze nooit anders gedaan hebben.
Weg met grensverleggende popmuziek; nu het weer modern is om ouderwets te
klinken kunnen de Fatal Flowers meekomen met de Amerikaanse sixties-boom. De
single Billy is een hit, en de F in de groepsnaam staat gegarandeerd voor fun.
Bron : Jan Vollaard, Oor 1985
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MARCO BRAAM

BASGITAAR EN ZANG 1985-1987

foto Marc Kohn

- 12 -

Het leukste sinds Q65
Vier Amsterdamse jongens formeerden een half
jaar geleden een groep die naar de prachtige
naam Fatal Flowers luistert. Na twee optredens
kreeg de band een aanbod van Melody
Management.
De live-reputatie groeide snel en een optreden
op de VPRO-radio volgde. Dat was het sein tot
meer. De zakelijke breinen achter de groep
besloten tot een elpee.
Een mini-elpee, omdat het aantal nummers
voor een langspeelplaat ontoereikend was. Met
top-producer Graig Leon (onder andere Blondie,
Ramones en The Thought) toog het gezelschap
naar de 'Pink Floyd'-studio in Londen en
vandaag ligt de plaat in de gespecialiseerde
winkels. Wie zei daar ook weer dat Nederlandse
groepen zo moeilijk van de grond komen?
Rioolrock
Een verhaal als een sprookje. De plaat komt op
een goed moment. De muziek is rock and roll,
met een behoorlijk jaren zestig-geluid.
'Rioolrock', 'Sixties trash', aldus de groep, in een
poging tot specificatie. Een goed moment,
omdat jaren zestig-muziek momenteel min of
meer trendgevoelig is. Vooral uit Amerika, met
name Los Angeles, komen gelijkgestemden.
Zoals Green on Red, The Dream Syndicate, Rain
Parade en The Long Ryders.
Ook in Nederland is een groot aantal groepen
teruggevallen op het oergeluid van gitaren, bas
en drums. Onder andere Claw Boys Claw, Blue
Murder, l'Attentat en The Thought.
Een aardige bijkomstigheid is, dat in Amerika
ineens een onverklaarbare belangstelling
bestaat voor Nederlandse groepen uit de jaren
zestig. Onlangs speelde Fatal Flowers in het
voorprogramma van The Long Ryders. Eén van
de Amerikanen zei over de Amsterdamse band:
"Het leukste sinds Q 65..."
De mini-elpee bevat zes eigen nummers.
Opwindende gitaarrock, mooi van opbouw,
puur en sfeervol. Diverse hoogtepunten (met
name 'Crying over sin') en enkele
singlekandidaten, waarvan 'Billy 'de meest
aanstekelijke is. Dit zestal maakt deel uit van
een repertoire van vijftien eigen nummers en
een handvol covers van onder meer The Byrds
en Velvet Underground.
Richard Janssen (gitaar en zang), Marco Braam
(bas en zang), Henk Jonkers (drums en zang) en
Dirk Heuff (gitaar) zijn vooral live - het liefst in
een schemerig en rokerig zaaltje - op hun best.

Nu, na dertig optredens, groeit de groep verder,
op weg naar…misschien roem in Engeland, waar
de plaat wordt uitgebracht, en in ieder geval
een optreden in ‘Countdown Café’ van Veronica
en een optreden op het aanstaande Sunpopfestival in Hoogwoud.
De groep is 'ingelijfd' bij 'The Syndicate of
Melodies', een Amsterdamse bv, gerund door
Peter Dispa, Jan Knuivers en Jeroen van Erp, die
onder andere ook de rechten van The Thought
uit Langedijk beheert. Er is een contract
afgesloten met platengigant WEA, dat de
verspreiding van de mini-elpee overneemt als
het succes grote vormen aanneemt.
Elkaar aanvullend en afwisselend verklaren de
leden, die in diverse groepen ervaringen hebben
opgedaan, hun heden: "Oudejaarsavond traden
we voor het eerst op. Ik kende Jan (Knuivers;
red.) van vroeger en ik wist dat hij het
management van The Thought deed, zodat ik
hem een bandje stuurde. Bij het tweede
optreden kwam Jan kijken. Later nam hij Peter
en Jeroen mee. Ze hebben alleen de laatste drie
nummers gezien en boden ons een contract
aan."
"Waarom we zo hecht klinken? Tja, we hebben
de eerste tijd hard gerepeteerd en bovendien
zijn we meteen gaan optreden. Dat scheelt. Met
deze band hebben we vanaf het begin gezegd:
zo snel als we wat nummers hebben gaan we
optreden." Hoe besluit je om dit soort muziek te
spelen? Henk: "Richard en ik waren het er over
eens dat we deze richting op moesten. We
hebben
allemaal
een
beetje
een
punkachtergrond en dat is een lijn die je
gewoon kunt doortrekken. Je leert op een
bepaald moment ook beter te spelen. Dat is
gewoon het punt. Verder is Fatal Flowers een
samenvoeging van vier mensen met facetten
van oude muziektradities.”
Gitaren
"Dat er ineens zo'n drang is tot jaren zestigmuziek is een reactie op andere muziek. Na de
punk kreeg je die zware toestanden, vervolgens
werd er geëxperimenteerd met onder andere
synthesizers tot uiteindelijk een extreme vorm
werd bereikt, zoals Einstürzende Neubauten, en
dan krijg je weer een reactie. De meest logische
is teruggaan naar gitaren. Als je het dan vanuit
de gitaarhoek bekijkt, is het weer logisch om
naar de jaren zestig te gaan, omdat toen de
beste gitaarmuziek is gemaakt."

Bands als Fatal Flowers gaan door het leven als
'een Nederlandse groep met een Amerikaans
geluid'. Waarom niet een Amsterdamse groep
met een Nederlands of een eigen geluid?
Richard: "Als een groep Nederlands klinkt, denk
ik aan BZN. Dat is 'de Nederlandse sound'. Maar
verder, popmuziek, waar het ook vandaan komt,
het is allemaal geboren uit Amerikaanse muziek.
Hoe je het ook bekijkt. Behalve dan misschien
de Duitse Neue Welle. "
"Engeland is vaak de trendsetter voor Amerika.
Ik weet niet of het weer gaat gebeuren, maar
vaak hebben Engelse bands Amerikaanse
groepen nagespeeld. Toen die succes kregen en
de Amerikaanse bands daarin meesleepten,
kregen de Amerikanen ineens interesse. Zo
hebben nu bij voorbeeld diverse Amerikaanse
groepen, zoals Long Ryders, succes in Engeland.
Een band als Jason and the Scorchers zou hierin
een brugfunctie kunnen vervullen. Het is iets
andere muziek, maar toch met raakvlakken."
Bron: Fred Hoogendoorn, Noord Hollands Dagblad 22
juni 1985

PANDORA FESTIVAL 12 OKTOBER 1985
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Fatal Flowers geselecteerd voor Pandora's
Music Box
Onze wortels steken nog stukje in jaren zestig
BUSSUM--"We hebben gewoon mazzel gehad,"
zo vat Marco Braam de snelle doorbraak van de
Amsterdamse rockgroep Fatal Flowers samen.
Dat daar natuurlijk wel het vermogen bij komt
om prachtige rockliedjes te schrijven laat hij aan
het oordeel van anderen over. Met zijn
halflange haar en brilletje zou de bassist vijftien
jaar geleden het prototype geweest zijn van de
radicale studenten-activist. Maar in 1985 is het
beginnen van een rockbandje een van de meest
logische dingen die je na je middelbare school
kunt doen.
Zeventigduizend rockgroepen telt ons land
volgens een inventarisatie die eerder dit jaar in
opdracht van het ministerie van WVC werd
uitgevoerd. Slechts enkele honderden daarvan
treden regelmatig op en maken af en toe een
plaat. De werkelijke top is op de handen van
twee vingers te tellen.
Des te opmerkelijk is het verhaal van de Fatal
Flowers; Een jaar geleden bestond de groep nog
niet eens. Eind 1984 komen vier muzikanten, die
stuk voor stuk al in verschillende bandjes
gespeeld hebben, bij elkaar. Samen blijken ze
toevallig 'de juiste muziek op het juiste moment'
te maken. De groep wordt opgepakt door een
management met 'de juiste kontakten' en een
contract met platengigant Warner Brothers is
het gevolg.
In Chinees-Indisch Restaurant Azië, waar de
groep voor aanvang van een concert in een
Goois jongerencentrum nog een hapje eet, blijft
Marco Braam er nuchter onder: ,,Van het een
komt het ander. We zijn gewoon begonnen met
de muziek die wij mooi vinden. Dan blijken er
mensen te zijn die er net zo over denken.
Daardoor ga je vaker spelen en dat is helemaal
te gek. Het geld is pas de laatste sport van de
ladder. Het is nu veel belangrijker dat we onze
naam nog wat verder opschroeven."
Een half uur later breekt Marco voor de
honderd bezoekers in het jeugdhonk al tijdens
het eerstenummer een snaar. Het wordt een
optreden met technische hindernissen maar
met het vuur van een ouderwetse rockband.
Henk Jonkers trommelt in navolging van Charlie
Watts op een drumstel met slechts één tomtom. Sologitarist Dirk Heuff oogt met zijn petje
scheef op het hoofd en een sigaret aan de
onderlip als een Jean Paul Belmondo-achtig
schoffie.

En frontman Richard Janssen is de authentieke
jeans-rocker.
,,Dit is rock 'n' roll," roept een van de bezoekers
bijna verbijsterd uit. In een tijd dat de
discodreun de popmuziek monopoliseert zijn
pakkende melodieuze rocksongs zeldzaam
geworden. In Amerika werpt een groeiend
aantal bands (als REM, Green on Red, etc.) zich
momenteel op het oude handwerk. Ook Fatal
Flowers fabriceert dergelijke songs. Op hun
debuutplaat zijn de nummers Fatal Flower,
Midnight Train en vooral Crying over Sin liedjes
van het type dat sinds de jaren zestig bijna niet
meer gemaakt is.
Marco: "Ik hou van die oude muziek ja, het zou
idioot zijn om dat te ontkennen. Misschien komt
dat wel juist door die melodieën." Ik ben
helemaal gek van melodieën." ,,Maar we willen
beslist niet de jaren zestig kopiëren," zegt Dirk
Heuff, bang als hij is dat zijn groep weer het
revival-etiket opgeplakt krijgt. "Kijk, we zijn
allemaal zo rond een jaar of vierentwintig. Dan
heb je het nog een beetje meegemaakt, he. De
wortels steken nog een stukje in de jaren zestig.
Maar we zijn net zo goed beïnvloed door de
reggae of de punk. En we grijpen al helemaal
niet terug naar dat spirituele van de sixties."
Richard Janssen: "Na de punktijd zijn veel
muzikanten aan het experimenteren geslagen.
Dan krijg je op een gegeven moment
geforceerde toestanden. Ten eerste verdwijnt
het gevoel helemaal uit de muziek. En ten
tweede wordt het vaak gepresenteerd als
intellectueel of technisch hoogstaand. Onze
muziek ontstaat vanuit een liedje dat iemand op
zijn zolderkamertje schrijft. En daar wordt in de
oefenruimte verder aan gewerkt."
"Ja, natuurlijk vind ik de oude Dylan goed.
Vooral door die eenvoud. Als je wat gitaar zit te
spelen en je pakt een paar akkoorden, dan denk
je soms 'waar ben ik mee bezig, dit is al
honderden keren gedaan'. Maar sla je dan zo'n
Dylan Songbook open, dan zie je dat hij met die
zelfde akkoorden wel tien liedjes geschreven
heeft. En die fluit je allemaal mee, zonder dat je
een moment denkt: 'Hé, alweer hetzelfde
akkoordenschema'. Dat geldt ook voor de oude
Stones. Heel inspirerend. Het is toch moeilijker
om met drie akkoorden een song te schrijven
die blijft staan, dan om met een reeks
ingewikkelde jazz-grepen een fijn lopend
nummer te maken. Maar nu trap ik natuurlijk
een open deur in."

De song, dat is de rode draad die door ieder
gesprek met de Fatal Flowers loopt. Het liedje
en het melodietje. Madonna's verwelken, dub
mixen vergaan maar de good old rocksong blijft
bestaan. Frontman Richard Janssen: "De
mensen weten gewoon niet meer hoe ze op
onze muziek moeten dansen. Dat komt door die
snare-terreur in de disco's. Je kunt
tegenwoordig met het meest stompzinnige
nummer aankomen, zolang je maar een vette
Linn-drum op de afterbeat laat knallen. Dan
weet iedereen wel van het rechterbeen op het
linkerbeen te huppen."
Bron: Peter Bruyn, Haarlems Dagblad 15 oktober
1985

Fatal Flowers
Wanneer er een recordtijd bestond waarin je
van het absolute niets een zekere reputatie kon
bereiken, was die nu verbroken door de Fatal
Flowers. Want deze Amsterdamse band die dik
een half jaar geleden niet eens bestond, kan nu
al terugzien op een uitgebreide reeks geslaagde
optredens, een overtuigend plaatdebuut en een
hoop positieve aandacht van de media. Niet
zomaar in de schoot geworpen, al deze
successen, want wie deze boys ooit aan het
werk heeft gezien weet waar het allemaal om
draait: een grote inzet en vooral veel zweet.
Muzikaal zijn de Flowers te plaatsen tussen het
Amerika van het einde der zestiger jaren en het
Amsterdam van nu. Hun composities zijn
geworteld in het verleden van pakweg The
Velvet Underground en The Byrds, maar worden
evengoed gekenmerkt door een heel eigen
geluid, dat met zijn melodieuze zang en
veelvuldige gitaarsolo's al net zo aanstekelijk
werkt als het duidelijk merkbare spelplezier. Op
het Pandorafestival zullen de Fatal Flowers een
uur speeltijd delen met L'Attentat en zal
tenminste één nummer door deze verschillende
representanten
van
de
Amsterdamse
gitaarmaffia samen worden gespeeld.
Bron: programmagids Pandora’s Music Box
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In Mokum wordt weer rock ’n roll gemaakt

Fatal Flowers in de lift

De ambities van de Fatal Flowers reiken
aanzienlijk verder dan eenmaal per week
optreden. In veel opzichten gaat het de groep
voor de wind. Zo wist zij een contract met een
grote platenmaatschappij in de wacht te slepen.
Fatal Flowers nam eerder dit jaar in Londen,
onder leiding van de fameuze producer Graig
Leon (bekend van onder meer Blondie en de
Ramones) in de al even fameuze Brittania Row
Studios een mini-elpee op.

De slagwerkgroep Paleis
van
Boem,
de
trashformatie l’Attentat
en de gitaarband Fatal
Flowers zijn dit jaar de
Nederlandse Inbreng op
Pandora’s Music Box op
11 en 12 oktober in de
Rotterdamse
Doelen.
Opvallend
is
de
uitverkiezing van het
Amsterdamse
Fatal
Flowers. De groep bestaat
pas een half jaar en heeft
slechts zo'n veertig keer
opgetreden. "Een teken
dat we op de goede weg
zijn," zegt manager Jan
Knuivers. De uitdrukking
“wat goed is, komt snel" is
zeker op Fatal Flowers van
toepassing. De band wist
al
spoedig
na
de
oprichting een contract los
te peuteren bij de
platengigant WEA.

Zanger-gitarist Richard Janssen blijft er nuchter
onder: “Ik heb het al eens eerder gezegd: het is
gewoon een kwestie van de juiste muziek op het
juiste moment.” Meerstemmige zang en
snijdend gitaarwerk zijn de voornaamste
bestanddelen binnen die muziek. De leden van
de Fatal Flowers zien in muziek meer dan een
aardige hobby. Alle vier hebben ze zich voor de
volle honderd procent op de groep gestort.
Richard: "De meeste popmuzikanten hier in
Nederland zijn tevreden wanneer ze een keer
per week kunnen optreden. Prima, maar
verwacht er verder dan ook niet teveel van. Ik
bedoel maar, als je een dagje in de week
schilderijtjes maakt, kun je ook niet verwachten
dat je binnen twee jaar in het Stedelijk hangt. Er
wordt vaak wat moeilijk over gedaan dat wij zo
fanatiek bezig zijn. Dat wordt dan al snel
uitgelegd als een commerciële keuze.
Flauwekul. Bij andere vormen van kunst - een
beetje overdreven woord voor popmuziek wordt het heel normaal gevonden dat iemand
vijf dagen per week ergens aan werkt. Als je als
popmuzikant flink in de weer bent, dan ben je al
gauw een uitslover."
Bron: Peter van Brummelen, Parool oktober 1985
(ingekort)

Pandora Festival 12 oktober 1985
SETLIST
Rip Off
It’’s All Over Now , Baby Blue (B. Dylan)
Billy
Little Man
Cryin’’Over Sin
We Thought They Loved you
One Track mind (met L’Attentat samen)

Toekomst
Begin september komt de
single Billy uit en in
dezelfde tijd wordt een
elpee
uitgebracht
In
Engeland. “We zouden
graag een tournee willen
maken door Engeland,"
zegt Knuivers, "maar
voorlopig is dat nog
toekomstmuziek."
Fatal Flowers is de
komende weken te zien In
Woldendorp
(Parkbos,
30/8), Zaandam (Drieluik,
31/8), De Rijp (Xana, 7/9)
en Eindhoven (TH, 11/9)
Bron: Algemeen Dagblad 29
september 1985

foto Marc Kohn
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Foto’s Marc Kohn
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GUATEMALA!
De FATAL FLOWERS Gitaar-Giro
Als je het vergaren van status binnen de
Nederlandse popwereld vergelijkt met het
beklimmen van een ladder(tje?), dan hebben de
Amsterdamse FATAL FLOWERS al heel wat
sporten genomen. En wel in verbluffend tempo.
Ga maar na: in haar koud halfjarig bestaan
treedt de band 35 keer op, wordt al na haar
derde concert gevraagd te toeren in het
voorprogramma van 'The Not the Ex-Rousers'
(oftewel The Thought), doet daarop voor de
VPRO-radio een sessie en kan als eerste van de
Amsterdamse gitaarlichting bogen op een
aanbieding van een grote platenmaatschappij.
Inmiddels ligt hun debuut mini-elpee (lovende
kritieken spreken van internationale klasse) in
de winkel. Geproduceerd door de van zijn werk
met Blondie en Ramones bekende CRAIG LEON.
Brutaalweg opgenomen in de legendarische
Brittania Row Studio’s in Londen, Bovendien is
inmiddels bevestigd dat de band in oktober op
het Pandora-festival staat.
Time out for Holland. Voor het eerst in vier jaar
poetst Henk Jonkers zijn drumstel. Bassist
Marco Braam drijft de regisseur tot wanhoop
door met zijn bokkesprongen telkens buiten 'de
kaderrand van het mastershot' te geraken. Later
bij de close-up geeft hij tot tweemaal toe de
cameraman een zwieper met zijn basgitaar.
Nee, geoefend voor de spiegel hebben ze niet.
De broodheren van Music Box hebben die dag
driekwart van de Amsterdamse gitaarlichting
(Claw Boys Claw, L'Attentat, World War Rockers,
Fatal Flowers) naar een Gooise studio gesleept.
Lekker videoclipjes maken. Gitaar scene? Het
krioelt van de spijkerpakken, bravoure hoofden
en scherp toelopende laars punten. Neohippies, psych rockers. Stoer fun vermengt zich
met gêne wanneer voor het oog van de camera
én collega bandjes plus aanhang geplaybackt
moet worden. In een tropische hitte (naar
verluidt had travestiet Richenelle de dag te
voren onder dezelfde lampen last van
inbrandende make-up) vergt de opname van de
Fatal Flowers-clip zes takes. Het OOR-interview
volstaat met twee takes, zo'n tweeëneenhalf
uur converseren voordat zanger Richard Janssen
in een spontane eruptie eindelijk onthult wat
iedereen allang wist; 'Wij putten uit de
Amerikaanse r&r-traditie.' Voordat flarden en
fragmenten uit dit verwarrend samenzijn hier
de revue passeren eerst wat persoonlijke en
historische gegevens.

Fatal Flowers komt voort uit Awacs en Midnight
To Six, twee Amsterdamse (post)punkbands.
Midnight To Six op haar beurt was een
voortzetting van The Pilots, ooit een Mod-band
waarin Amsterdamse sixties/garage coryfeeën
als Marcel Kruup van The Otherside en Marius
Schrader, de nieuwe drummer van Claw Boys
Claw, in de tweede helft van de jaren zeventig
hun opwachting maakten. Fatal Flowers bestaat
uit Richard Janssen (24 jaar, zang-gitaar, dropout van de Filmacademie), Dirk Heuff (26, gitaar,
ex-loodgieter, ex-portier, ex-schipper), Henk
Jonkers (23, heeft eigenlijk alleen gedrumd) en
Marco Braam (23, bas/zang beëindigde na een
tienjarig jubileum vorig jaar zijn middelbare
schoolopleiding. Hobby's: PTT, 'alles wat met
brieven te maken heeft').
Einde titelrol.
TAKE 1
Locatie: grasveld voor
jeugdhonk De Tagrijn.
Temperatuur: 3O C.
Sfeer: landerig.

het

Hilversumse

Stemmen: Richard Janssen, Marco Braam, Tom
Engelshoven.
Recorder loopt. Action!
Richard: Voor ons is alles nieuw. Wij hebben
gewoon strontmazzel. Een jaar geleden hadden
we tegen alles wat er nu gebeurt opgekeken. Nu
is het heel gewoon.
Marco: Zoals dit gesprek bijvoorbeeld
Richard: Ik heb zes jaar in bandjes gezeten en
het nooit verder geschopt dan een klein regeltje
in een provinciaal dagblad. Het scheelt
natuurlijk enorm dat we op het juiste moment
met de juiste muziek komen.
TE: Heb je dat gevoel dan?
Richard: Dat gevoel heb jij volgens mij ook.
Anders zou je hier niet zitten.
Richard: Het wordt nu zo voorgesteld alsof al die
gitaarbands zo spelen omdat gitaarmuziek nu in
de belangstelling staat. Onzin. Vanaf The Pilots
heb ik me beziggehouden met muziek die
sixties- georiënteerde structuren had. De ene
keer ging dat de punk kant op, dan weer de soul
kant. Wij stonden twee jaar geleden echt geen
New Order-achtige muziek te maken.
TE: Jullie muziek is vrij Amerikaans.
Marco: Amerikaans?

Richard: Amerikaans is ook Brits beïnvloed.
Marco: Wat nou Amerikaans? Hoe kun je nou zo
denken? Van: het komt uit Engeland, het komt
uit Amerika. Het komt uit Guatemala!
TE: Vertel eens over de samenwerking met Craig
Leon. Hoe ging het toe in die Londens Brittania
Row Studio’s?
Marco: Het was een berekick! Je staat daar
plotseling in een vette vierentwintig-sporen
studio. De gouden Pink Floyd-elpees hangen aan
de muur. Heel maf. Heel inspirerend.
Richard: Craig Leon praat alleen in
superlatieven. Het is of: Genius of Failure.
'Wow, I scream Genius over this,' riep hij dan,
maar verder viel er best met hem te praten.
Richard: We hebben zijn hele mix afgekeurd.
Kregen die opgestuurd, toen we weer terug in
Nederland waren.
Marco: Kut met peren. Terug die handel.
Richard: Het lag aan communicatiestoornissen
tussen Craig en ons. Wij hadden gevraagd of het
live mocht klinken. Hij verstond daar naturel
onder. Wij bedoelden juist vol en levendig!
TE: De plaat is minder rauw dan jullie live
klinken. Was dat de bedoeling?
Richard: Nee, niet echt. We hadden gewoon te
weinig tijd, zes dagen inclusief afmixen, om
bijvoorbeeld met verschillende microfoonopstellingen te experimenteren. We hebben
ook gebrek aan studio-ervaring.
TE: Er wordt nogal wat kritiek geleverd op de
manier waarop Nederlandse producers werken.
Het geluid van de meeste producties haalt het
niet bij wat je live te horen hebt gekregen.
Richard: Dat is een kwestie van geld. Wij hebben
de mazzel dat WEA het geld op tafel legt. Als die
andere bands geld hadden, zouden ze makkelijk
platen kunnen maken die potentieel hebben om
internationaal aan te slaan. Kijk, wij hadden het
zelf van onze levensdagen ook niet kunnen
betalen. Wij hebben f 900 op de giro staan.
Marco: Zoveel hebben we nog nooit gehad!
Richard: Wij zijn gewoon een gitaarband en dat
hopen we te blijven.
Marco: Nou, daar moeten we het nog eens over
hebben. Ik heb thuis zo'n Fairlight staan. Tja,
erfenisje. Daar kun je leuke dingen mee doen. Ik
heb er net wat scheten op in gespeeld.
Taktaktak.
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Richard: Ik ben totaal niet de sologitarist. Daar
raak je een teer punt. Ik ken net genoeg
akkoorden om een song te maken. Dirk? Die kan
wel spelen. Het grappige is dat hij les heeft van
Ferdi Karmelk (ex-Tee Set, ex-Brood), die is van
voor de Punktijd. Daardoor heeft Dirk een
ouderwets geluid. Terwijl de meeste gitaristen
die nu rondlopen in de punk begonnen zijn en
een soort Robert Cure-stijl ontwikkeld hebben.
Dan is het heel moeilijk om plotseling over te
schakelen naar een meer naturel-roots-achtige
manier van spelen.
TAKE2
Locatie: Amsterdams kraakpand. Klaslokaal/
woonkamer van Richard Janssen.
Temperatuur: 19 C.
Sfeer: druilerig.
Stemmen: Richard Janssen, Marco Braam, Tom
Engelshoven.
Recorder loopt. Action!
Richard: Invloeden? Byrds, Jimi Hendrix, Velvet
Underground. Zeg maar een mengvorm van wat
die in '66/’67 presteerden. Kijk, voor al die
Amsterdamse gitaarbands geldt dat de leden
ongeveer een jaar of drie- vierentwintig zijn en
de jaren zestig niet bewust hebben
meegemaakt.
De punktijd wel. Toen, zo na '77, begonnen de
meeste muzikanten van nu in bandjes te spelen.
En het is achteraf ook heel logisch. Als je in '78
covers van The Jam of Buzzcocks speelde zoog je
onbewust invloeden van de jaren zestig in je op.
De structuren waren hetzelfde, melodietjes,
refreintje, korte songs.
TE: Ze noemen jullie Neo-hippies.
Richard: Dat vinden we leuk. Want het
relativeert waar je mee bezig bent. Je begon zes
jaar geleden, in een tijd waarin hippies
afgemaakt moest worden - bij wijze van
spreken. Je gaat gewoon door met de muziek
die je wilt maken. En hups: je wordt Neo-hippies
genoemd. Daar moeten we nu om lachen.
TE: Moeten jullie zo lachen?
Richard: Jazeker. Je zit in een Amsterdamse
gitaartrend en daar wordt van alles over
geschreven en jij weet hoe het echt toegaat.
Zo'n advertentietekst die WEA bij onze plaat
heeft geschreven: 'Alle nummers getuigen van
een gedreven vakmanschap bla bla.' Nou, je
moet ons eens in de oefenruimte zien klooien!
Godsamme...
Marco: Of de pers schrijft: 'Het optreden was
weer een waar evenement.' Terwijl jij op het
podium staat en een E pakt en denkt: hoe heet
dit akkoord in godsnaam ook al weer...

TE: Hoe zou het dan komen dat zoveel mensen
jullie professioneel vinden?
Richard: Geen idee. In ieder geval kan WEA
moeilijk schrijven dat wij een knullig bandje zijn
dat geen noot kan spelen. Die moeten gewoon
die plaat verkopen.
Marco: Maar Jan Vollaard had het in OOR ook
over 'internationale klasse’.
Dan gaat hij er onbewust van uit dat er een
grens loopt tussen Nederlands en nietNederlands. Dat vind ik raar. Wanneer is muziek
nou Nederlands? Volgens mij weet niemand wat
'internationale klasse' is. Een loze term.
Richard: Je zult mij niet horen zeggen dat die
garage/gitaartrend de muziek is die de pop anno
'85 gaat redden.
TE: Moet popmuziek gered worden dan?
Richard: Dat wel. Het is vreselijk slecht. De jeugd
in het algemeen is momenteel een kleffe bende.
Je kunt je toch niet voorstellen dat Koos Alberts
het Nederlandse product van dit moment is!
Niet alleen voor oude van dagen, maar juist
voor de jeugd.
Marco: Nederland Muziekland. Daar staat de
hele meute mee te deinen op BZN!
Richard: Ga eens in de Nederlandse clubs kijken.
Dan kun je wel stellen: Popmuziek heeft zijn
beste tijd gehad.
TE: Waarom zit je dan zelf in een popband?
Richard: Omdat ik het op dit moment leuk vind
om te doen. Nederland is een welvaartsstaat. Je
houdt je hand op en kan doen wat je wilt. Beetje
nihilistisch misschien. Maar je gaat hier niet van
de honger dood als je muziek wilt maken. In
andere landen is dat wel zo.
TE: Jullie hebben gejamd met The Long Ryders.
Richard: Gejamd is een groot woord. We
stonden samen op één podium. Hebben You
Can't Judge A Book By Looking At The Cover
gespeeld. Sid Griffin, de zanger, riep: hup, het
podium op. Kregen we allemaal een instrument
om onze nek gehangen. Aardige mensen. Ze
zeiden dat ze ons leuk vonden. Griffin noemde
ons de nieuwe Q65.
Marco: Huppetee, grote vette kop in het
Alkmaars Dagblad. De wereldberoemde Sid
Griffin had gezegd. Fatal Flowers zijn de nieuwe
Kjoe. Alles wordt zo vreselijk opgeblazen.
TE: Wat willen jullie verder nog?
Richard: Het buitenland. Liefst Engeland. Maar
het zal wel België worden. Ha ha. Engeland is
wel een uitdaging.
TE: Stel dat ik een Britse journalist was en ik zou
je vragen wat je van de situatie van popmuziek
in Nederland vindt.

Richard: Ik zou zeggen dat het vrij klote is. Dat
er hier technisch redelijk hoogstaande muziek
gemaakt wordt, die zelden of nooit aansluit bij
wat in het buitenland gebeurd. De garagegolf is
een bescheiden uitzondering.
TE: En als ik dan zou zeggen dat Nederlandse
popmuziek het prototype van imitatie-cultuur
is? Doe Maar: Nederlandse reggae. Claw Boys
Claw: Nederlandse Gun Club. Ik kan uren
doorgaan.
Richard: Dan zou ik antwoorden dat Engeland
en Amerika geen alleenrecht hebben op
popmuziek. Dat je arrogant bent. In Nederland
werd in '63 ook beatmuziek gemaakt. In '69 ook
psychedelica.
Alleen:
het
verkoopt
internationaal marginaal en heeft daardoor
minder invloed.
TE: En als ik nou volhoud dat het in ieder geval
van weinig eigenheid getuigt dat jullie niet in je
eigen taal zingen? Dat je gewoon Amerikaanse
r&r-clichés op een rijtje zet?
Richard: Ik vind Nederlands een vreselijke taal
om in te zingen. En verder: wij putten toch
gewoon uit de Amerikaanse muziek? Daar hoef
je toch niets Nederlands aan toe te voegen?
TE: Nee.
Bron: Oor 24 augustus 1985 Tom Engelshoven

1984
23 november
28 december

LOCATIE
Tagrijn Hilversum (voorprogramma The Other Side)
Malou Melo Amsterdam

1985
1 januari
2 januari
10 januari
25 januari
2 februari
15 februari
16 februari
22 februari
23 februari
1 maart
7 maart
9 maart
30 maart
5 april
6 april
11 april
13 april
19 april
20 april
27 april
30 april
17 mei
18 mei
23 mei
25 mei
27 mei
30 mei
1 juni
1 juni
8 juni
13 juni
3 juli
6 juli
11 augustus
11 augustus
25 augustus

LOCATIE
Weltschmerz Amsterdam
De Pieter Amsterdam
Shaffy Theater Amsterdam
Malou Melo Amsterdam
Melkweg Amsterdam
Vrije Vloer Utrecht
Bolwerk Sneek
Wapen van Wogmeer
Arnoldushoeve Hoofddorp
Tagrijn Hilversum
Kikker Utrecht
Paard van Troje Den Haag
Shiva Uithoorn
Paradiso Amsterdam (voorprogramma Long Ryders)
't Beest Goes
042 Tilburg
LVC Leiden
De Tent Wassenaar
De Stip Amsterdam
Patronaat Haarlem
Weltschmerz Amsterdam
Bomdardon Dordrecht
De Piek Vlissingen
Paradiso Amsterdam (voorprogramma Jeffrey Lee Pierce)
De Buze Steenwijk
Mazzo Amsterdam
Stalker Haarlem
Parkhof festival Alkmaar
The Big Bult Harderwijk
De Hoeve Hoofddorp
Nastasta Den Haag
School Eindhoven
Bolwerk Sneek
Stadspark Groningen
Troubadour Groningen
Sunpop Hoogwoud

1985
30 augustus
31 augustus
7 september
11 september
13 september
14 september
20 september
21 september
25 september
28 september
4 oktober
4 oktober
5 oktober
5 oktober
12 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober
27 oktober
2 november
9 november
10 november
12 november
15 november
16 november
22 november
28 november
6 december
7 december
11 december
13 december
14 december
18 december
21 december
27 december
31 december

LOCATIE
Festival Woldendorp
Drieluik Zaandam
Xana De Rijp
De Pieter Amsterdam
Atak Enschede
LVC Leiden
Magnifiosi Lisse
't Krogt Bussum
De Stip Amsterdam
Patronaat Haarlem
Stojeb Bedum
Troubadour Groningen
De Kwinne Stadskanaal
Troubadour Groningen
Pandora Festival Rotterdam
Tivoli Utrecht
Tanzclub Berlijn (Duitsland)
KOB Berlijn (Duitsland)
Kleckstheater Hamburg (Duitsland)
Gigant Apeldoorn
Witte Theater IJmuiden
Argos De Weere
Shiva Uithoorn
Nieuwe Pul Uden
Europahal Tielt
Lorre Delft
Trucker Pijnacker
Fire Oud Beyerland
Para Breda
Harmonie Leeuwarden
Vrije Vloer Utrecht
De Koog- Noord-Scharwoude
042 Nijmegen
Tagrijn Hilversum
Nohol Edam
De Pieter Amsterdam
Festival Deinze
Don Quichote Sittard
Weltschmerz Amsterdam

TOURDATA TOURDATA TOURDATA
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Pietje Bell in Germany
'Ah, eine Beatkapelle!', krijgen de Fatal Flowers
aan de Oost-Duitse grens te horen. Pietje Bell in
Germany: een buitenlands hoofdstuk uit het
jongensboek van de Amsterdamse gitaar scene.
Eind oktober toerden Fatal Flowers en The
Otherside door Duitsland. Berlijn en Hamburg.
'Geschwindigkeitskontrolles’,
Kebab,
Champagne en Skinheads. Bier Und Bockwurst.
'Wer reitet so spät durch Nacht Und Wind?'
Twee Nederlandse busjes. In het groene busje
knikkebollen de leden van The Otherside,
Neerlands meest fanatieke sixties-fanclub die
ook nog muziek maakt. In de grotere, witte bus
prijkt boven het dashboard een Je Ziet MaarPokaal. De Fatal Flower-bus. Zanger Richard
gniffelt: 'We hebben die Je Ziet Maar-trofee
gewonnen, met 41 brieven voor ons tegen 39
voor The Actor. Kunst, we hadden zelf 40
brieven ingestuurd.'
Fatal Flowers is momenteel de snelst stijgende
band van Nederland. Villa Tempo, Pandora,
VPRO, Je Ziet Maar, Music Box, het gaat
gevaarlijk hard met deze Amsterdamse gitaaren spijkerpakbrigade. Heel anders vergaat het
The Otherside. Als de band weer eens een
'gezellige gig' in den lande heeft, lijkt men al dik
tevreden. De revival-gedachte, waarbij het
viertal zweert - niet voor niets is bij wijze van
extra de Prikkellichtshow, vermaard om haar
psychedelische vloeistofprojectie, tijdens dit
toertje ook van de partij - staat vooralsnog
echte groeimogelijkheden in de weg.

Toch is The Otherside niet weg te denken uit de
Amsterdamse gitaar scene, al was het alleen
maar om hun aan waanzin grenzende muzikaal
enthousiasme, haast encyclopedische sixties
roots-kennis en vooral hun vermogen om
volstrekt authentiek 'de prille bleuheid' van
1967 naar 1985 te transplanteren. Goddomme,
het eerste dat ik na een nacht doorrijden op
Duitse bodem doe is Käsekuchen eten en weer
uitkotsen. Marienbron, Oost-Duitse grens, drie
uur te gaan over de Oost-Duitse Autobahn.
Natuurlijk zijn wij in de groene Otherside-bus te
slaperig om ons te realiseren dat de Vopo's op
de loer liggen om in speciaal ingerichte 80 kmzones argeloze westerlingen in de val van
'Geschwindigkeitskontrolles' te lokken. Vaart
minderen, stoppen in niemandsland. 'U heeft 24
km te hard gereden, dat kost u 100 DM,' rekent
een hoerapet voor. Harde valuta. De man is
onverbiddelijk. 'Es muss sein,' prevelt
Hermandad, ongetwijfeld een brave huisvader
uit de omgeving van Maagdenburg, wanneer
slaperige hoofden vanuit de bus voorstellen als
alternatieve straf ter plekke enige sixtiesnummertjes ten gehore te brengen.
'Es ist hier, kein Parkplatz'
(Oost-Duitse beambte)
Berlijn, Kreuzberg. Het gezelschap is moe,
verfomfaaid en hongerig. Er moet 'gesnackt'
worden. Drummer Lex Eliëns haalt een Kebab (3
DM) en gitarist Marcel Kruup verlangt naar
Bockwurst ‘zo vet dat het over je elle bogen
druipt'. We strijken neer in café Rampenlicht,
waar Kruup smakelijk verhaalt over de tijd dat
hij nog werkzaam was op die centrale
banketbakkerij van het HEMA-concern te
Utrecht. Daar bouwde hij een gewisse reputatie
op in het onhoorbaar (met schroevendraaier)
openen van bezette toiletten om vervolgens de
deur open te trekken. De sterke verhalen volgen
elkaar op. Kruup gooit een lepel naar een
collega en die blijft in diens hoofd steken.
Kruup duikt in vol sixties-ornaat in de gracht en
komt 'besmeurd met drollen’ op de bakkerij
aanzetten. Kruup verwart - terwijl hij kersen op
sap staat te schenken - de kale schedel van een
collega met een beker vla en moet vechten voor
zijn leven. Hollanders in Rampenlicht. Bulderend
gelach en rode ogen.
'Die worst is niet vet genoeg’
(Marcel Kruup)

Zo mogelijk nog slaperiger oogt de Fatal Flowers
meute die onderuitgezakt ligt in het huis van
ene Matthias, zanger/gitarist van voorprogramma The CHUD en organisator van de
Berlijnse ‘dates’. Harde muziek, koffie, bleke
hoofden. FF-gitarist Dirk Heuff ligt midden in de
kamer voorover op een dekentje en moet
gejonast worden voor hij uit zijn coma
ontwaakt.
'Het Berlijnse publiek is arrogant’
(Mathias, zanger van The CHUD)
Eind van de middag vertrekken de twee bussen
richting de wijk Wedding, waar de TC (Tanz
Café) te vinden is. Wat beide bands in deze
lokaliteit moeten, is eenieder bij aankomst een
raadsel. Het betreft een duur opgezette
discotheek met belendend zalencomplex,
inclusief bowlingbaan en gokhal. Zo'n honderd
belangstellenden leggen 9 DM neer om de twee
bands 'aus Amsterdam' met The CHUD in het
voorprogramma te bewonderen.
Valt er iets te melden?
The Otherside en Fatal Flowers vervullen mij
met enige chauvinistische trots door aan het
murw reagerende publiek uiteindelijk toch nog
wat enthousiasme te ontlokken. Maar als ik
eerlijk ben had deze avond net zo goed in
Barneveld kunnen plaatsvinden. Weinig Berlijn.
'In Wedding wonen die Prols'. Die Wat? 'Die
Proletarier. ZE Wörker!’
(Kalle, organist van The CHUD)
Wat is er met de Berlijnse 'Muziek scene' aan de
hand? Het lijkt gerechtvaardigd voorzichtig te
constateren dat zij die enkele jaren geleden nog
op verwarmingspijpen stonden te beuken nu
hun hart hebben verpand aan psychedelische
muziek zoals die in de jaren zestig aan
Amerikaanse suburbs ontsproot. Industriële
Tanzmusik meets Psychopunk. De meest 'hotte'
tent op dit moment is een club genaamd Risiko
in Kreuzberg, volgens de verhalen - tijd voor een
bezoekje is er niet - vergelijkbaar met het
Amsterdamse
Armageddon
/Armadillofenomeen. Mathias van The CHUD schetst: ‘De
vorige trend was trash, de meeste bands
speelden Lords Of The New Church -achtige
muziek. Nu is Psychedelica "in". De nieuwe
scene heeft een heel slechte naam.
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Veel zaaleigenaren weigeren psychedelische
bands te contracteren, ze gedragen zich te
arrogant op het podium.'
'Ik vind The Otherside te sixties en Fatal Flowers
net een Amerikaanse rockband. Ik wil iets
anders
(Mathias, zanger The CHUD)
De recente ontwikkeling wordt aardig
geïllustreerd in KOB, de zaal waar de volgende
avond wordt aangetreden, Paisley-shirts gaan
schoorvoetend schuil onder zwart leren jacks,
die in een vroeger stadium zo ultiem 'cool'
leken. Aan de muur in KOB hangen drie
zeefdrukken van de mislukte moordaanslag op
Ronald Reagan. KOB Is een groot café, zo men
wil
een
kleine
concerthal
aan
de
Potsdammerstrasse in het centrum van de stad.
Hier komen 'die Freaks'. Het is bomvol. De
Prikkellichtshow doet het zaaltje waden in een
bubbelbad van iriserende tintelingen; decor
voor The Otherside wier set in deze ambiance
mogelijkerwijs iets te hevig is. Desondanks kent
het optreden grootse momenten, zoals wanneer
Marcel Kruup zijn gitaar/zelfbevrediging act
doet in het nummer Haunted House, één van de
naar mijn mening klassieke Nederlandse
composities van het afgelopen jaar. Achteraf
hoor ik dat zanger Michel Terstegen zijn stem
spaarde voor de 'gig in Hamburg'. In de zaal viel
daar niets van te merken.
'Ich bin ein Berliner'
(Marcel Kruup)

Wat Fatal Flowers daarna ten deel valt is pure
triomf. Op het podium dat bassist Marco Braam
zo uitstekend kent aangezien hij er twee jaar
geleden tijdens een optreden met zijn
toenmalige band AWACS doorheen zakte, sleurt
de band zich van climax tot climax. Het viertal
stoomwalst over het publiek heen. En KOB gaat
gewoonweg plat. Glansrol voor Henk Jonkers
die vanachter zijn drumstel zijn bandgenoten zo
ongeveer de zaal lijkt in te willen drijven.
Opvallend
is
overigens
de
muzikale
koerswijziging die de nieuwe nummers
vertonen; soulinvloeden hebben hun intrede
gedaan, hetgeen zanger Richard Janssen
menigmaal de gelegenheid geeft tot onvervalst
'rappen'.
'Fatals! Fatals!'
(scanderend publiek)
Toegiften. The Otherside en de Flowers komen
terug om samen ‘Psycho’ te vertolken. Acht man
op het podium. De Duitsers worden waanzinnig.
Uiteindelijk zal de avond eindigen met Dylans
It’s All Over Baby Blue, waarna gitarist Dirk
Heuff twee minuten lang in z’n eentje op het
podium staat te tollen. Strompelt tegen de
muur aan, versterker blijft piepen. Klassiek R&Rmoment. Zakt door zijn knieën, loopt rood aan,
wrijft in zijn tranende ogen, slaagt er niet in zich
van zijn gitaar te ontdoen. Sigarettenrook in zijn
ogen.
‘.............’
(Dirk Heuff, gitarist Fatal Flowers)
De zaaleigenaar komt met champagne
aanzetten, Henk Jonkers moet zijn drumstokken
aan het publiek geven. Jonge helden, bezwete
lijven. Hoe vergankelijk succes is, zal de
volgende dag blijken
'Who are these guys, we think they’re fucking
briljant. From Amsterdam? We thought they
were American.'
(Twee toeristen uit Manchester)
Aan het ontbijt de volgende ochtend in het
voormalige 'Bezetztes Haus’ van CHUDdrummer Ginger, wiens haar potsierlijk groen
geverfd is lijken de Flowers eerder op een stel
padvinders, dan op de ruige r&r-band van de
avond tevoren. Dirk Heuff komt er na
tweeënhalve dag achter dat ik niet Jan Vollaard
ben en gaat vervolgens salsa-deuntjes 'jammen'
op een akoestische gitaar.

Het wordt tijd om te vertrekken. Bij het
instappen in de bus ontkurkt Pierre, de
zestienjarige FF-roadie, een overgebleven fles
champagne neemt er hoogstens twee slokken
van en giet de overgebleven inhoud met
balorige pisboog in een bouwput. De doelloze
handelingen nemen in aantal toe, we zijn nu pas
echt 'bandjes on the road'. Op het grasveld voor
de Reichstag wordt een potje gevoetbald. Nabij
dreigt Muur. Ook The Otherside-bus arriveert.
Marcel Kruup is uit zijn humeur, hij en bassist
Peter (Sergeant) Petter hebben in de bus
geslapen. Koud, koud, koud. Drummer Lex
Eliëns en de leden van de Prikkellichtshow. Arno
en Elly (vanwege hun onafscheidelijkheid al
gauw Elly en Rikkert genoemd), hebben de
nacht doorgebracht bij de bassiste van The
CHUD. Met z'n vieren in het tweepersoonsbed
van deze dame, die zich - zo beweert ze - door
haar psychiater had moeten laten overtuigen
dat ze GEEN vampier is.
'Eerst het karakter, dan de borsten en dan een
hele tijd niets'
(Lex Eliëns, drummer)
Het hele zootje posteert zich op de trappen van
de Reichstag. Uit Kruup's cassetterecorder
schallen vroege Beatle-composities. Men slaat
aan het gogo-swingen. Pret. Dan eindelijk naar
Hamburg. Consternatie aan de grens wanneer
blijkt dat het paspoort van Elly in de bus van de
Flowers ligt, die de Oost-Duitse douane reeds
gepasseerd is. Grote paniek, en uiteindelijk
opluchting wanneer blijkt dat de Flowers-bus
een honderdtal meters voorbij de landsgrens
staat te wachten. We hadden Elly reeds
opgegeven, maar een douanebeambte gaat het
paspoort halen.
Met gejoel schiet The Otherside-bus de OostDuitse corridor in. De weg van Berlijn naar
Hamburg is mooi, aanvankelijk rijden we over
een ouderwets ogende binnenweg, dan
kilometers lang midden door een Russisch
legerkamp. Middeleeuwse Star wars-ervaring.
Marcel Kruup verklaart Oost-Duistland tot ‘pas
echt sixties’.
We zwaaien naar troosteloze Trabants en
rammelende schoolbussen. Michel Verstegen
leest als opwarmertje voor Hamburg The Story
Of Pete Best, de aanvankelijke Beatle-drummer
die Ringo Starr voorafging. Sappige anekdotes
over Hamburg in de vroege jaren zestig.
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John, Paul, George en Pete hadden de dames
voor het uitkiezen. ‘Jij, jij en jij,’ bepaalt Kruup
zich denkbeeldig een keuze.
'Moet ik die vent mijn paspoort geven. Volgens
mij hebie nog geen haar op zijn lul.'
(Marcel Kruup bij de laatste Oost-Duitse
grenspost)
De straten liggen er kil en verlaten bij, wanneer
we Hamburg binnen tuffen. The Otherside heeft
reeds eerder opgetreden in het Kleckstheater ook wel ‘Neue Starclub’ genoemd - en kwam
destijds terug met verhalen over krijsende
meiden en uitzinnige taferelen. Bij aankomst
staan de mensen al voor de deur. We
herkennen meisjes die er de vorige twee
avonden in Berlijn ook bij waren, ze moeten ons
nagereisd zijn. Verderop op een pleintje staat de
fraaiste scootercollectie die men zich maar in
kan denken. Nummerborden wijzen uit
sommige bezoekers wel van heel ver zijn
gekomen. Frankrijk, Zwitserland, Denemarken.
Op het pleintje treffen de Mods elkaar. Eerlijk
gezegd maken zowel de sixties-meisjes, tieners
in Cilla Black-verfassung, als de Mods op mij een
duffe indruk. Gedragscode volgers, die hun
jeugdcultuuruniformen showen. De Flowers
vrezen het ergste, ‘slonzige Swiebertjes’ als ze
in deze modewereld zijn. The Otherside
daarentegen heeft grote verwachtingen. Het zal
allemaal vervelend uitpakken. Wanneer de
Flowers het podium betreden (zij openen de rij
voor de Zweedse garageband Backdoor Man,
The Otherside en de Britse alcoholisten van The
Prisoners) manifesteert zich een derde - jammer
genoeg minder der duffe - brok jeugdcultuur:
skinheads. Hun voornaamste activiteit bestaat
uit zuipen, pesten en provoceren. Bij het
optreden van Fatal Flowers lukt dat laatste ze
aardig. Met een dikke zultkop als leidinggevend
middelpunt van de skinheads wordt meermalen
Richard Janssens microfoon ontvreemd. 'Sieg
Heil' schalt door FF-nummers heen de zultkop
en zijn maatjes hebben zichtbaar plezier.
Nazi-groeten. Wrange gedachten schieten door
mijn hoofd; Bart Chabots verzuchtingen over
het ontbreken van HET KWAAD in de huidige
popmuziek, Nick Cave's obsessie met 'geweld
dat voortkomt uit onwetendheid en stupiditeit'.
Elitair gezeik wanneer je er zelf middenin zit. Na
een minuut of twintig geeft Fatal Flowers er
stijlvol de brui aan.
Zowaar heeft Richard Janssen zijn microfoon
weer eens ter beschikking.

Hij gaapt, peutert in zijn neus en laat
zich een 'I guess you Germans never
learn’ ontvallen. Af. Even later - te laat,
de politie eigen - komen de klabakken
de zaal in. Van Hollandse zijde wordt
'der
Dicke'
als
hoofdschuldige
aangewezen. Hij wordt samen met een
aantal soortgenoten afgevoerd, maar is
tien minuten later al weer terug in de
zaal. 'De politie lacht ons gewoon uit’
zegt een over zijn toeren geraakte
zaaleigenaar. De lol is er allang af. Bij
het optreden van het Zweedse
Backdoor Man sta ik verbijsterd te
kijken hoe de sixties-meisjes volstrekt
mechanisch staan te gogo-en, tegen het
podium geplet worden door de skins, in
snikken uitbarsten en met pathetisch
betraande gezichten onmiddellijk weer
aan het dansen slaan. Een zielige
vertoning. Net zo goed als het
belachelijk is dat Backdoor Man At The
Love-In staat te spelen terwijl hun
volstrekt bezopen Zweedse fans door
skins door de zaal worden gesleurd.
De klabakken komen vlak voordat The
Otherside begint wederom de zaal in.
Ditmaal worden de voornaamste
aanstichters van het terreur definitief
verwijderd. Een bedremmeld 'Nazi’s
Raus' ontstijgt de kelen van de tot
dusverre zo zwijgende massa. 'Geen
gezellige gig,' zegt Michel Terstegen na
het Otherside-optreden. De zaal is
hermetisch afgesloten. De skins voeren
buiten voor de deur een belegering uit.
Twee uur later, vier uur 's ochtends,
keert de rust weder. Niemand heeft nog
zin om in Hamburg te blijven, de beide
busjes zetten koers naar Nederland. Bij
grensovergang Denekamp wordt koffie
gedronken.
Het
is
zondagavond.
Fietsende
Denekampers gaan 'ter kerke'. Marcel
Kruup discussieert met Elly van de
Prikkellichtshow over 'wanneer de
sixties in de muziek beginnen'. Elly: 'In
'63.' Kruup: Tussen '67 en '69 is het pas
echt boeiend.' We zijn weer thuis.
Bron: Oor, 30 november
Engelshoven

1985, Tom

1985
12 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
25 oktober
26 oktober

LOCATIE
Pandora Festival Rotterdam
Tivoli Utrecht
Tanzclub Berlijn (Duitsland)
KOB Berlijn (Duitsland)
Kleckstheater Hamburg (Duitsland)
Gigant Apeldoorn
Witte Theater IJmuiden

"In the middel of nowhere", had het
management aangeduid toen ze ons het adres
in Drenthe doorgaven van de Amsterdamse
groep Fatal Flowers. En dat is niets teveel
gezegd. Als we het uiteindelijk hebben
gevonden, blijkt het een blubberig karrespoor te
zijn van minstens een halve kilometer lengte. En
inderdaad... aan het eind daarvan staat een wit
boerderijtje, volkomen geïsoleerd. Daar
schrijven en repeteren de vier leden van de
groep het materiaal voor de komende elpee.
Amsterdamse Fatal Flowers in het land van
Bartje. "Hier kunnen we tenminste in alle rust
werken, dag en nacht..."
Fatal Flowers: geen tijd om stil te staan...
AMSTERDAM, zaterdag
Fatal Flowers bestaat pas een jaar, maar heeft in
die korte tijd al heel wat sporten van de
muzikale ladder beklommen. Wat bijvoorbeeld
te denken van een aanbieding van een grote
platenmaatschappij al zo'n half jaar na
oprichting? De daaruit voortgekomen minielpee 'Fatal Flowers' ligt alweer een tijdje in de
winkels.
Tijd om daarbij stil te staan heeft de groep niet.
Er is een nieuwe langspeler in de maak en aan
het repertoire wordt druk gesleuteld.
"Live klinken we nu heel anders dan op die
elpee," steekt drummer Henk Jonkers van wal.
"Dat was ook meer een introductie, zo van we
bestaan en hier zijn we ongeveer mee bezig. Er
staan best leuke deuntjes op, maar het is niet
echt explosief.
Publiek dat ons eerst live hoort en dan de plaat
koopt vindt, ons op het podium veel beter, en
dat "live"-effect willen we voor de komende
elpee zien uit te diepen. De producer van onze
elpee, Craig Leon, hadden we jammer genoeg
van te voren nooit eerder ontmoet. In Engeland,
vlak voor de opnames, spraken we hem voor
het eerst. En dat bestond meer uit snel handjes
schudden en direct opnemen. Wel wisten we
dat hij werk van onder andere Blondie en The
Ramones had geproduceerd, dus veel kon er
eigenlijk niet misgaan. Maar toen we de
uiteindelijke mix van hem kregen toegestuurd,
hebber
we
die
onmiddellijk
weer
teruggezonden. Veel te mat.
Zoals het nu is geworden klinkt het echt niet
slecht maar het is nog niet wat het zou moeten
zijn".
Fatal Flowers is geen groep die zijn oren volledig
laat hangen naar de commercie en de hitlijsten.
De band wil zijn eigen gezicht, en vooral het
eigen geluid, handhaven.

Dan maar een paar platen minder verkopen
vindt men. Jonkers daarover: "We doen het
zoals we het zelf mooi vinden, dus niet een
belletje erin proppen omdat het beter zou
verkopen. Bovendien moeten we het hier wel
helemaal uitgedacht hebben, omdat we niet de
financiële middelen hebben om drie maanden in
een studio te bivakkeren. En dan heb je nog een
producer nodig voor het "objectieve,
afstandelijke oor".
Het is belangrijk dat zo'n man op dezelfde lijn zit
als waar wij mee bezig zijn. Wie het gaat
worden weten we nog niet. Het wordt heel
moeilijk en in Nederland hoeven we eigenlijk
niet te zoeken. Hier zijn niet zoveel gitaarbandproducers."
Ondertussen komen zanger/gitarist Richard
Janssen en leadgitarist Dirk Heuff - die nog even
bezig waren met het uitzoeken van een melodie
voor een nieuw nummer - bij Henk en bassist
Marco Braam zitten. Als het onderwerp teksten
wordt aangesneden, springt Richard er direct op
in: "Meestal schrijven we eerst de muziek en
dan de tekst. Dat werkt wat fragmentarisch,
want je moet de woorden gaan inpassen op de
melodielijn. De refreintjes, daar begint het mee,
die heb je het eerst. Het is wat omslachtig
misschien, maar de muziek komt gewoon
sneller. We volgen ook niet echt een duidelijke
lijn in de teksten."
Marco: "We schrijven uit onze eigen
belevingswereld. Over kleine dingen die je zelf
gebeuren en wat iedereen wel overkomt. Dat
kan echt van alles zijn."
Richard: "Ik hecht enorm veel waarde aan de
tekst. Teksten van de Simple Minds vind ik
bijvoorbeeld vreselijk. Het is zo gericht op 16jarige pubers die vanuit hun kinderkamer de
hele wereld moeten herzien.
Hup, een paar Simple Mindsposters aan de muur... dan zijn
ze toch een aardig eind op weg,
niet?
Bovendien
roepen
dergelijke teksten eerder een
gevoel op dan dat het werkelijk
ergens over gaat." De muziek
van Fatal Flowers wordt vaak
omschreven als "jaren-zestig".
Een hokje waar de band in is
geplaatst
door
de
"uitdrukkingsarmoede van de
schrijvende pers," zegt Richard
Janssen.

"Het is echt zo'n label wat je opgeplakt krijgt
omdat we toevallig een gitaarband zijn. In het
begin hebben we daar uiteraard gebruik van
gemaakt, maar het is allang niet meer van
toepassing. We gaan heus niet naar een
bepaalde studio toe, omdat daar een mengtafel
uit 1962 staat."
Marco: "We proberen niet echt bewust
muzikaal vernieuwend te zijn. We zullen dus ook
geen experimentele wegen inslaan, en dat is
een heel bewuste keuze. Bovendien, wat is
vernieuwend? Als iemand een nummer schrijft,
dat je over een jaar of vijf nog hoort, heeft 'hij in
zekere zin vernieuwend gewerkt."
Het plattelands isolement bevalt de band goed.
Niet gehinderd door de gewoonlijke sores,
werken ze in alle rust. Het management heeft
een 8-sporenrecorder, randapparatuur en een
mengtafel gehuurd. Een technicus is constant
aanwezig om testopnames te maken; een ander
haalt boodschappen. Aan alles is gedacht. En dit
allemaal om de nieuwe elpee van Fatal Flowers
een hit te laten worden. Marco Braam tot slot:
"Ik denk dat de manier waarop we ons nu
voorbereiden de enig juiste is. Je moet je niet
hoeven bezig te houden met de afwas en dat
soort onbenullige dingen. Geen kranten, niets...
alleen muziek, alleen werken!" Als we wegrijden
gebeurt waar we al bang voor waren... we
blijven steken in de modder. Fatal Flowers zet
de schouders eronder en duwt ons eruit. Want
dat is iets wat ze in die drie weken ook hebben
geleerd...
Bron: Ron Peereboom Voller & Patrick
Weerdenburg, Telegraaf 1 februari 1986

van
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De moeilijke weg omhoog van Fatal Flowers
AMSTERDAM - Er zullen altijd popgroepen
blijven die zonder veel hulp van buitenaf de weg
naar hun publiek vinden. Ook in Nederland. De
Amsterdamse formatie Fatal Flowers is daar een
voorbeeld van.
Een Grote Prijs, een gemaakt imago of een
andere vorm van massa manipulatie, lijkt de
groep niet nodig te hebben. De vier leden van
Fatal Flowers doen het voorlopig alleen met
muziek. Die muziek, vastgelegd op twee platen,
de vorig jaar uitgebrachte titelloze mini-elpee
en het onlangs verschenen Younger Days, wordt
regelmatig ten gehore gebracht op de
Nederlandse
pop
podia.
Fatal Flowers oefent en repeteert in een
voormalige inktfabriek in het hartje van de
hoofdstad. De vier muzikanten zijn nu midden
twintig. Toen de punk hoogtij vierde en met
lichte vertraging ook Nederland aandeed,
begonnen Dirk Hueff (gitaar), Marco Braam (bas
en zang), Henk Jonkers (drums en zang) en
Richard Janssen (zang en gitaar) muziek te
maken.
"Mijn eerste bandje", vertelt Richard Janssen,
"speelde alleen nummers van The Jam,
Buzzcocks en The Sex Pistols. Maar de Fatal
Flowers hebben niet zoveel meer met punk
gemeen. Die muziek blijft je toch wel enigszins
bij. Net zoals de muziek die je vroeger thuis op
de radio hoorde. "Mijn eerste plaat was
Between the buttons van de Rolling Stones. Die
heb ik bij mijn ouders uit de kast gehaald. Dat
was de enige popplaat die ze hadden. Die plaat
had ik al toen ik acht was. En in het begin alleen
maar omdat ik de hoes zo goed vond."
Afgekloven
Fatal Flowers is even goed beïnvloed door de
legendarische muziek uit de jaren zestig als door
de eerste punkgeluiden.
De groep maakt echter gitaarmuziek met beide
benen in het heden. Fatal Flowers klinkt in elk
geval niet alsof ze alleen maar enkele
afgekloven fenomenen uit de pop historie van
zolder haalt.
Maar Fatal Flowers is Nederlands, met alle
gevolgen van dien. De groep heeft dan wel een
contract
bij
de
grote
Amerikaanse
platenmaatschappij
WEA,
maar
de
mogelijkheden van de vaderlandse vestiging van
WEA zijn even beperkt als die van een
beginnend klein label in Engeland of Amerika.

Een groep als Talk Talk mag een jaar studiotijd
opmaken, terwijl Fatal Flowers in tien dagen
een elpee moet opnemen.
"Je krijgt zoveel tijd in de studio als je platen
verkoopt", zegt Richard Janssen. "De
Nederlandse markt is nu eenmaal beperkt.
Tegelijkertijd wordt een groep wel op een lijn
gezet met buitenlandse groepen die in hetzelfde
straatje zitten. Alleen wat ideeën betreft gaat
een vergelijking op. Geld is echter een grote
hindernis voor een Nederlandse groep. En geld
wordt in de popmuziek steeds belangrijker.
Luxemburg
"De Scandinavische landen en West-Duitsland
spreken internationaal toch een woordje mee.
Nederland is gedegradeerd tot de orde van
grootte van landen als Zwitserland of
Luxemburg.
Vreemd
genoeg
gebruiken
buitenlandse bands ons land vaak als
springplank
voor
Europa."
"Het is bepaald niet zo dat Nederland op
muzikaal gebied achterloopt. Helemaal niet
zelfs.
Wij zitten er altijd direct boven op. Alleen met
eigen fabricaat blijft het aanmodderen. Voor
een platenfirma is het vaak moeilijk om er veel
geld in te steken, want de kans dat het er weer
uitkomt
is
miniem.
"Ik heb het idee dat de Nederlandse radio wel
de gelijk achter loopt. Kijk eens naar een groep
als Claw Boys Claw. Die speelt vrijwel altijd voor
volle zalen. Die groep heeft ongenadig veel fans.
Op dat moment mag je op de radio toch
eigenlijk niet genegeerd worden, of ze je nu wel
of niet zien zitten.
"Dat is jammer, want als de radio popgroepen
steun zou geven, krijg je een veel leuker
popklimaat. Dan gaan ook veel meer mensen
zich ermee bezig houden. "Zie de tijd van
Gruppo Sportivo en Herman Brood. De leden
van alle Nederlandse bands, die de trekkers zijn
voor alle kleine zalen, hebben een gemiddelde
leeftijd van 25 jaar. Na die groepen komt niets.
Herman Brood was voor onze lichting een bron
van inspiratie. Blijkbaar werkt dat nu niet meer
zo."
In het clubcircuit--het circuit waar zowel Claw
Boys Claw als Fatal Flowers het van moeten
hebben--is volgens Richard Janssen de
verhouding soms een beetje zoek "

Dat is zeker het geval wanneer een zaaleigenaar
2000 gulden betaalt voor een groep waar dertig
mensen
op
afkomen",
zegt
hij.
"Volgens mij kun je dan beter geld besteden aan
de zaal zelf. We spelen vaak in zalen waarvan ik
me goed kan voorstellen dat de jeugd liever
naar de disco gaat. Er speelt dan wel een band,
maar daar is dan ook alles mee gezegd."
Zo'n zaal is vaak een kale, lelijke bedoeling,
terwijl een groep er voor veel poen speelt.
Organiseer dan eens een paar concerten minder
per maand en knap die zaal op, zodat het een
leuke tent wordt om naar toe te gaan."
Niet alleen op nationaal niveau zijn er zaken mis
met het popklimaat. Zanger Richard Janssen
maakt een vergelijking met de periode voor de
punk: de sterren zijn weer als vanouds
onbereikbaar en popmuziek heeft vooral door
de invloed van videoclip de schijn van een
bedrieglijk
sprookje.
"Wanneer je naar de hitparademuziek luistert
merk je dat de onpersoonlijkheid terug is", zegt
Richard Janssen. "Er zijn in Nederland geen
groepen die klinken als Duran Duran. Zelfs als
mensen dat geluid zouden willen nabootsen, is
het bijna onmogelijk omdat er zoveel miljoenen
achter zitten. Je kunt die nummers ook niet
naspelen.
Effecten
"Geluiden op platen kun je vaak niet meer
thuisbrengen. Gitaarspel kan klinken als dat van
Eric Clapton. Maar de geluiden van
tegenwoordig? Je moet eerst een apparaat van
een paar duizend gulden aanschaffen, wil je
ongeveer dezelfde effecten kunnen krijgen.
"Ik denk dat dat de overeenkomst is met de tijd
van voor de punk. Op een bepaald moment
waren groepen als Supertramp en Yes in hun
grootsheid afstandelijk en onbereikbaar. Zij
hadden ook heel weinig met het publiek te
maken. Ik denk zelfs dat die tijd gunstiger was.
"Genesis en Yes waren geen groepen voor de
Top 40, hoe populair ze ook waren. Dat waren
elpee groepen. Die heb je tegenwoordig niet
meer. Als je nu geen singles maakt, lig je er
meteen
uit
bij
een
platenfirma.
"Je ziet ook steeds meer bands die helemaal
geen bands zijn. Het zijn projecten. Zodra
iemand zegt: 'ik heb een project', in plaats van:
'ik heb een groep' moet je uitkijken. Het wordt
heel moeilijk voor die nieuwe supergroepen om
alles op het podium waar te maken. Het zijn nu
eenmaal geen live-groepen. De platen naspelen
is het enige wat ze kunnen doen en zelfs dat zal
niet meevallen.
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"De Rolling Stones, dat waren en zijn nog steeds
supersterren, maar ze duiken tijdens een
tournee nog altijd kleine clubs in. Nee, de enige
nieuwe ster die zoiets doet, is Prince. Ik zie die
twee van Tears for Fears nooit van hun leven
Paradiso binnenstappen om gewoon wat te
gaan spelen"
Bron: David Kleijwegt,
Algemeen Dagblad 29 november 1986

Foto’s Marc Kohn
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HENK JONKERS

DRUMS EN ZANG 1985-1990

foto Marc Kohn

- 26 -

- 27 -

- 28 -

recensie's
FATAL FLOWERS – Younger Days
Soms kan het bespreken van een Nederlandse act de recensent in een dilemma
brengen. Voor Neder-elpees betaal je evenveel harde pegels als voor de
buitenlandse en die dienen dan ook eigenlijk op één onverbiddelijke lijn
beoordeeld te worden. In het geval van de eerste elpee (na een mini-debuut
vorig jaar) van de Fatal Flowers zou je dan kunnen volstaan met de mededeling
dat de werkstukken van de in vergelijkbaar idioom opererende groepen als
Green on Red en de Del Fuegos oneindig veelzeggender en oorspronkelijker
zijn. Punt uit. Anderzijds voel je op je klompen aan dat zo’n redenering een
beetje oneerlijk is. Laten we dus even gedegen doen en vaststellen dat Vic
Maile (laatst nog Claw Boys Claw) gedegen heeft geproduceerd en dat het
geluid smaakvol is verrijkt door de incidentele toetsen van veteraan Cor
Willemse (uit de Amsterdamse R&B groep Ivy & The Terrace Tones die vorig
jaar met een aardige live-elpee debuteerden). Laten we vervolgens vaststellen
dat het merendeel van de tien songs een kop en staart hebben, dat daar
tussenin doorgaans een gedegen melodie loopt en dat ze boordevol zitten met
geleende riffs uit de 60’s. Het is ondoenlijk deze allemaal te herleiden, omdat
dit stukje dan al gauw op een uittreksel uit Oor’s Eerste Nederlandse
Popencyclopedie zou gaan lijken (en die is ook tamelijk gedegen). Beperken we
ons dus tot de uitschieters: Nowhere To Lay My Head, omdat het zo’n
gede..ehh..gedreven melodie heeft (Remember The Sandy coast?). Deep
Inside, omdat het zo sterk aan de Raspberries herinnert (maar dan uiteraard
minus de hemelse samenzang. Remember?). De weemoedige single Younger
days (met meeuwen-gekrijs), omdat het vooral door die charmante
Nederlandse tongval zo aan The Motions doet denken (Remember?) en het
stampende Here Is Your Song, omdat dit weer helemaal de tijd van de The
Outsiders en de Kjoe terugbrengt (Remember?). De grootste zwakte van deze
elpee als geheel is dat ze dit samenraapsel van invloeden niet tot een
coherente en eigen muzikale visie weten om te smeden en bovendien geen
moment uitstijgen boven vermoeide mededelingen als: you’re just another
Blackspot on another white shoe. Wat dat laatste betreft vormt het woedende
Gimme Some Truth een prachtige uitzondering. Maar dit nummer is dan ook
geschreven door John Lennon. Wordt het niet eens hoog tijd voor een
verpletterende comeback van The Ro-d-ys (Remember?)
Bron: Oor 15 november 1986, Herman van der Horst

Fatal Flowers – Younger Days
De Amsterdamse gitaargroep Fatal Flowers is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een van de beste live-formaties van
Nederland. De energie en het enthousiasme van de optredens bepalen ook de muziek op de tweede elpee van de
groep, mede dankzij de ongekunstelde no-nonsense productie van Vic Maile, die eerder dit jaar platen van de
Engelse groep Screaming Blue Messiahs en Claw Boys Claw produceerde. Younger Days – gestoken in een passende
jaren zestig hoes – bevat tien songs, die werden opgenomen in de ICP-studio’s in Brussel. De plaat is op alle fronten
een flinke vooruitgang vergeleken bij zijn voorganger. Het songmateriaal is beter, de uitvoering overtuigender. Met
name zanger Richard Janssen heeft aan kracht en flexibiliteit gewonnen, wat niet alleen tot uiting komt in de
gloedvolle voordracht van een nummer als John Lennon’s Gimme Some Truth, maar ook in de ballad Younger Days.
Eén ding is vreemd. Nu Fatal Flowers zich langzaam maar zeker begint los te maken van de Engelse en Amerikaanse
voorbeelden lijkt ineens de muziek van groepen als Shocking Blue, Q65 en Golden Earring door te klinken in hun
nummers. Zou er dan toch sprake zijn van een eigen Nederlandse pop-traditie?
Bron: Volkskrant 28 november 1986, Gert van Veen
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Erop of eronder
De tweede elpee van FATAL FLOWERS,
YOUNGER DAYS, is geen terugblik op de goede
ouwe tijd van de punk. Zoiets past totaal niet bij
de voortvarendheid en werklust van deze
gewone Hollandse band. Bezoekers van de
talloze concerten van Fatal Flowers weten dan
waar we het over hebben.
HET GING VORIG JAAR EVEN HEEL HARD met
Fatal Flowers, de onbetwiste koningen van de
Amsterdamse gitaar scene. Een bijna
onafzienbare reeks optredens, een contract met
WEA en een elpee die onder productionele
leiding van de fameuze Graig Leon werd
opgenomen in de al even fameuze Brittania
Row-studio's in Londen. Binnen de kortste keren
de lievelingen van de pers, maar de erkenning
van het grote publiek liet nog even op zich
wachten. De verkoop van het debuut bleef zo
ergens rond de 2500 hangen. Inmiddels is er
een tweede, prachtige elpee en is de groep
uitgegroeid tot een echt spectaculaire live-act.
Als het ze nu niet lukt, zit er iets goed fout in
Nederland. Een verhaal in drie etappes.
I. BRUSSEL
Het doet denken aan een James Bond film. Een
achteraf straatje in Brussel. Rijen dubbel
geparkeerd blik, een enkele voorbijganger. Niets
doet vermoeden dat er zich hier, achter de
plasticfabriek ergens halverwege de straat, een
platenstudio bevindt. De smalle steeg naast de
fabriek loopt dood op een rolluik. Piepend en
krakend gaat het omhoog en plotseling
bevinden we ons in een van de meest
geavanceerde studio's van het Europese
continent. De opnameruimtes zijn uitgerust met
hypermoderne, computergestuurde apparatuur;
de wanden behangen met platen. Een niet
gering aantal is uitgevoerd in edelmetaal. De ICP
Studio's in Brussel. Belgische acts als T.C. Matic
en Jo Lematre namen er op. Maar ook Squeeze,
The Stranglers en Echo & The Bunnymen, om er
maar een paar te noemen. Op het ogenblik is de
studio het werkterrein van de Amsterdamse
Fatal Flowers.
Samen met de Engelse producer Vic Maile
werken zanger/gitarist Richard Janssen, gitarist
Dirk Heuff, bassist Marco Braam en drummer
Henk Jonkers er aan hun tweede elpee
YOUNGER DAYS. Vic Maile voldoet geenszins
aan het beeld dat je op grond van zijn reputatie
als producer van bands als Motôrhead, Dr.
Feelgood en Screaming Blue Messiahs zou
verwachten.

Geen ruige bink met een vette bierpens en een
grote bek, maar een bedachtzaam formulerend,
heel rustig klein manneke.
De sfeer in de studio lijkt relaxed. Onderhuids is
er meer aan de hand. 'Het is nu zo'n beetje erop
of eronder', zegt Richard. 'Bij die vorige elpee
was de situatie heel anders. We hadden niks,
waren niks. Alles was meegenomen, er viel toch
niets te verliezen. Dit keer staat er veel meer op
het spel. We hebben bepaalde verwachtingen
gewekt en moeten die nu zien waar te maken.
0nbewust legt dat toch wel een grote druk op
je. Niet dat we nu zorgvuldiger spelen of beter
ons best doen, maar op de achtergrond speelt
het toch aldoor mee.'
Als echt flitsend komt het werken in een studio
niet over op de buitenstaander. Songs worden
stukje voor stukje opgenomen en het grootste
deel van de tijd lijkt te worden doorgebracht
met wachten. Als een uit Nederland
overgekomen gastmuzikant een paar nummers
voorziet van wat swingende Hammondaccenten hangen Richard er Marco languit voor
de video in de ontspanningsruimte. GORKY
PARK wordt even stopgezet en Richard legt uit
hoe ze in contact zijn gekomen met Vic Maille.
'Zo rond januari zijn we begonnen te denken
over deze elpee. We hadden een verlanglijstje
met producers, waarop Vic heel hoog scoorde.
Tweede plaats, net achter Nick Lowe, die echt
een waanzinnig hoog bedrag vroeg en dus
automatisch afviel. Nadat we Vic onze eerste
elpee en wat tapes hadden opgestuurd, kwam
het bericht dat hij wel geïnteresseerd was. Hij is
toen overgekomen naar Amsterdam, waar we
een paar dagen met hem gerepeteerd hebben
en al snel doorhadden dat hij onze man was.
'Het is echt prima werken met hem. Hij is in '64
begonnen als tape-operator, zeg maar het
knechtje in een studio, en is sindsdien
onafgebroken bezig geweest met geluid. Die
kerel brengt meer ervaring mee dan welke
producer ook. Wat ons met deze elpee voor
ogen staat is een plaat die feller, spettender
klinkt dan die eerste. Het moet allemaal wat
compacter en directer worden. Vic voelt dat
uitstekend aan. Hij is trouwens sowieso een
producer die alles zo simpel mogelijk wil
houden. Van die productiemethoden die
tegenwoordig heel erg in zijn, je weet wel, met
een heleboel galm op de drums of de gitaar,
moet hij bijvoorbeeld helemaal niets hebben.

Hij wil een geluid hebben dat echt de speakers
uitknalt, net als wij. Uit de opnameruimte komt
het bericht dat de orgelpartijen voor het
nummer NOWHERE TO LAY MY HEAD erop
staan. Het klinkt fantastisch. Een onstuimige
rocksong met een vet Booker-T orgeltje, ruige
gitaaruithalen en zoals gebruikelijk bij de Fatal
Flowers prachtige koorzang. Tevreden grijnzen
op de gezichten van zowel de groepsleden als
van Vic Maile. YOUNGER DAYS kon wel eens een
hele mooie plaat gaan worden.
II. HOOFDDORP
Een week later. De opnames zijn gereed, het
wachten is op de eind mix. Het is zaterdagavond
en in het kader van de CJP-tournee doen de
Fatal Flowers het poldergat Hoofddorp aan. Een
schamele
dertig
bezoekers
draaien
ongeïnteresseerd het hoofd om als de groep
rond middernacht het podium van de tot
jeugdhonk omgebouwde boerderij opstapt. Kan
niks worden, zo lijkt het. Dat pakt anders uit. De
groep trekt van leer alsof ze voor een
uitverkochte Ahoy-hal staat en levert een echt
fantastisch optreden af. De muziek klinkt
uitstekend, maar er is meer aan de hand. De
Fatal Flowers, die lange tijd nou niet bepaald
bekend stonden om hun spectaculaire podium
act, blijken onder de knie gekregen te hebben
hoe je een show opzet. Voorman Richard,
vroeger altijd stokstijf achter de microfoon,
banjert wild van links naar rechts over het
podium, laat zich meermalen op de knieën
vallen en duikt in het laatste nummer met
microfoon en al tussen het publiek. 'Dat zijn
dingen die je moet leren', zegt hij later over zijn
veranderde podiumgedrag. Van nature ben ik
nogal timide en in het begin had ik bij optredens
echt het idee in mijn pyjamaatje op een grote
mensenfeestje te staan. Ik durfde niets. Op een
gegeven moment doe je wat, je maakt een
bepaald gebaar of zo, en je merkt dat je dat
kunt maken, dat het publiek daar heel normaal
op reageert. Dat ga je uitbouwen en voor je het
weet hang je een hele show op.'
III. AMSTERDAM
De plaat is er. We zitten in een bruine kroeg
tegenover de oefenruimte van de Fatal Flowers.
'Ze stonden bij WEA te dansen op de tafel toen
ze de banden hoorden', vertelt Henk lachend en
niet zonder trots. 'We zijn er zelf ook dik
tevreden over. Het klinkt allemaal behoorlijk
stevig, veel meer zo als we ook op het podium
klinken.
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YOUNGER DAYS is een prachtplaat geworden.
De Amerikaanse popmuziek van de jaren zestig
vormt nog altijd de voornaamste bron van
inspiratie, maar de Fatal Flowers klinken ditmaal
stukken eigentijdser en ook eigenzinniger dan
op hun debuut. De plaat is enorm gevarieerd:
veel zwaar maar melodieus werk, wat ballads,
maar ook een verrassende cover van GIMME
SOME TRUTH van John Lennon. Is de band als
geheel met sprongen vooruit gegaan, veel en
veel beter is vooral de zang geworden. Op de
eerste elpee nog wat verlegen en braaf, nu fel
en overtuigend. Richard: 'Een studio is toch een
wat klinische omgeving. Je gaat er snel heel
netjes staan zingen. We hebben daarom
geprobeerd zoveel mogelijk naar een livesituatie toe te werken. Zo heb ik niet nummer
voor nummer afzonderlijk ingezongen, maar
alles in een keer achter elkaar door, net als bij
een optreden. Als je zo tien nummers achter
elkaar inzingt, val je op het laatst om van
moeheid. Dat hoor je ook. Je wordt schor, je
stem gaat overstaan, maar dat geeft niet. Dat
kan net dat beetje extra zijn dat een nummer
echt overtuigend maakt.' Overtuigend is een
kwalificatie die zeker van toepassing is op het
titelnummer YOUNGER DAYS. Een prachtige
melancholieke ballad, die anders dan de rustige,
ten dele akoestische muziek doet vermoeden,
werd geschreven naar aanleiding van het
tienjarig jubileum van het verschijnsel punk.
'YOUNGER DAYS gaat over van die lui die maar
niet uitgeluld raken over hoe mooi en hoe leuk
het vroeger toch wel niet was. Kijk, wij zijn
allemaal rond de 25. Als mensen van onze
generatie het over de goede ouwe tijd hebben,
dan hebben ze het over die punkperiode. Op
iedere verjaardag hoor je weer van die verhalen
in de trant van: toen had je nog eens goede
muziek, toen gebeurde er tenminste nog eens
wat. De verhalen worden ieder jaar weer iets
mooier en wilder.'
Henk: 'Toch waren dat ook wel echt spannende
tijden, hoor. Ik kan me herinneren dat ik een
keer in een week Blondie, The Clash en The Jam
heb gezien. Waanzinnig was dat.' Richard: 'Oh
Jezus, daar gaan we weer!' Over punk
gesproken, Lennons GIMME SOME TRUTH klinkt
in de versie van de Fatal Flowers behoorlijk
punky. 'Ken je het origineel?' vraagt Richard.
'Staat op IMAGINE, een wat dreinerig nummer
met een slome slidegitaar. Het leek me echt
zo'n nummer waar je iets anders van zou
kunnen maken zonder de strekking ervan
geweld aan te doen.

Het heeft een tijd op ons live-repertoire gestaan
en kreeg langzaam maar zeker iets eigens. Het is
een heel ander nummer geworden. Als we er
een andere tekst bij hadden verzonnen, had
waarschijnlijk niemand het meer herkend als
een John Lennon-song.' Een buitenbeentje op
YOUNGER DAYS is het laatste nummer, het
zacht gezegd nogal rammelende, weinig tot de
verbeelding sprekende HERE IS YOUR SONG.
Ook geen favoriet van de Fatal Flowers zelf:
'Tijdens de opnames hadden we al meteen door
dat het niets was. Maar we hadden gewoon de
tijd niet meer om er nog iets anders voor in de
plaats op te nemen. We hadden in totaal tien
dagen in Brussel. Lijkt heel wat, maar een
gemiddelde Engelse band heeft minstens het
viervoudige. Daar is in Nederland het geld niet
voor. Ondertussen moeten wij wel concurreren
met zulke groepen; onze platen liggen in precies
dezelfde bakken als die van groepen die met
een veel ruimer budget rustig een maand of
twee in een studio rondhangen. In feite een
ongelijke strijd, maar ik geloof dat we het er
met YOUNGER DAYS heel aardig vanaf gebracht
hebben. Ik bedoel, geef een band als The Cult
maar eens tien dagen om hun nieuwe elpee op
te nemen. Ik ben heel benieuwd wat daarvan
terecht zou komen.
Bron: Peter van Brummelen, Vinyl 2 1986

slaghout gebruikt bij opname Good Enough

TOURDATA TOURDATA TOURDATA
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1986
4 januari
11 januari
25 januari
1 februari
2 februari
15 februari
22 februari
24 februari
1 maart
7 maart
14 maart
27 maart
28 maart
29 maart
31 maart
4 april
5 april
11 april
12 april
19 april
26 april
28 april
29 april
2 mei
3 mei
10 mei
17 mei
18 mei
23 mei
24 mei
30 mei
31 mei
1 juni
7 juni
11 juni
14 juni
14 juni
21 juni
28 juni
28 juni

LOCATIE
Festival Groningen
School Den Haag
Akademie Kampen
Bibelot Dordrecht
Deurne
De Hoeve Hoofddorp
Gorkum
Paradiso Amsterdam (als voorprogramma Bangles)
Zolder Heusden
Spijkernisse
Dingus Venray
School Hengelo
Paard Den Haag
Drieluik Zaandam
Arotod De Meern
Simplon Groningen
't Beest Goes
Arena Rotterdam
Tivoli Utrecht
Hoogkarspel
Breekend Bree (Belgie)
Clarendon Londen (Engeland)
New Merkins Cave Londen (Engeland)
Burgerweeshuis Deventer
Festival Leuven
Buk Buk Heiloo
Popsalon Den Bosch
Boerderij Geleen
TH Delft
't Krogt Bussum
Ojee Hellevoetsluis
't Hert Joure
Festival Deurne
De Piek Vlissingen
Melkweg Amsterdam
Beekenstein Velsen
Corso Den Haag
Xana De Rijp
Festival Sittard
Herke De Stadt

1986
5 juli
20 juli
10 augustus
5 september
6 september
13 september
19 september
20 september
21 september
25 september
27 september
28 september
3 oktober
4 oktober
10 oktober
12 oktober
17 oktober
18 oktober
23 oktober
24 oktober
30 oktober
31 oktober
1 november
7 november
8 november
14 november
15 november
20 november
21 november
22 november
28 november
29 november

LOCATIE
Den Helder
Festival Lottum
Wantijpark Dordrecht
Patronaat Haarlem
Schoudermantel Odijk
Hoeve Hoofddorp
Tumult Abcoude
Bolwerk Sneek
Kermis Venlo
Noorderligt Tilburg, poster
Brakke Grond Amsterdam
Popwerk Den Bosch
Gigant Apeldoorn
Den Aert Wielsbeke (Belgie)
Eland Delft
Stadskelder Almere
Heemskerk
Bibelot Dordrecht
Stip Amsterdam
Luxor Arnhem
Slik Maastricht
Doornroosje Nijmegen
Eucalypta Winterswijk
Tagrijn Hilversum
Nohol Edam
Paard van Troje Den Haag
Drieluik Zaandam
Tuxedo Papendrecht
Vrije Vloer Utrecht
Buk Buk Heiloo
Arena Rotterdam
Beest Goes
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Foto sessie voor het Younger Days album
foto's Kooos

FATAL FLOWERS 1987
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Over de hoofden van de Fatal Flowers
Fatal Flowers. Werden onlangs het slachtoffer
van een welles-nietes-oorlog tussen critici. Zijn
zij de beste band van Nederland? In ieder geval
de meest belovende, maar wat maakt het uit. Ze
bestaan twee jaar, ontstegen aan de
Amsterdamse gitaar-school en zagen het begin
van hun victorie, toen ze tussen de blote
borsten en kunstpikken van VARA’s Nachtshow
hun nieuwste Younger Days mochten brengen.
Een hit? U zegt het.
Wie of wat moet je nog geloven als je over de
Amsterdamse Fatal Flowers leest? Zelden in de
historie is een merkwaardiger en bloeddorstiger
polemiek gevoerd over een Nederlandse band
als onlangs. Het begon allemaal met een uiterst
negatieve plaatrecensie van Herman van der
Horst. Herman stelde dat het materiaal op
Younger Days, de tweede FF-elpee, volstrekt
geënt is op de Nederpop uit de jaren zestig. Bij
al die referenties aan The Motions, The Sandy
Coast, The Outsiders en The Rodys, vergat hij de
Golden Earring te noemen. Nu net de enige
vaderlandse groep, waardoor de Fatal Flowers
erkennen wel beïnvloed te zijn. Wat denk je als
consument na zo'n recensie? Die plaat koop ik
niet, die ga ik niet eens luisteren.
Vervolgens schreef Peter van Brummelen in
Vinyl een heel ordentelijk en lovend artikel over
de band en hun nieuwe plaat. Je kon als
consument aan twijfelen aan de neersabel
manoeuvre van Van der Horst.
Er trad een korte stilte in. Naar aanleiding van
VARA's Nachtshow, waarin de Fatal Flowers hun
single, eveneens Younger Days geheten,
kwamen vertolken en naar aanleiding van een
op handen zijnde tournee verscheen op 29
december een interview in de NRC. Jan Vollaard
schreef daarin dat de Fatal Flowers zich de beste
Nederlandse rock & roll-groep mogen noemen.
'Routiniers als Normaal, Golden Earring en
Herman Brood blijven ver achter, want de pas
verschenen elpee Younger Days bevat de meest
aanstekelijke, melodieuze en opwindende rock
& roll die Nederland op dit moment te bieden
heeft.' Kopen, die plaat, denk je.
Twee weken later valt de Volkskrant vanuit de
vrieskou in je bus. Peter Koops heeft een
concert van de Fatal Flowers in Paradiso
bijgewoond en ruikt bloed. Nee, het is
overtrokken om de Fatal Flowers de beste
Nederlandse r&r-band te noemen.

De populariteit van de groep is slechts te wijten
aan de dweepzucht van de Amsterdamse gitaarscene. 'Omdat in zo'n kringetje iedereen achter
elkaar aan holt leidde dat in Paradiso tot een
flinke opkomst.' De Flowers, aldus Koops,
mankeert het aan muzikale visie, ze maken
muziek vanuit de verkeerde intentie, hun
creativiteit smoort in purisme, ze doen de
'roaring sixties' dunnetjes over en grossieren in
zouteloze
stijl-nabootsingen.
Geheel
in
tegenspraak met zijn betoog eindigt Koops met
de mededeling dat de band zeker meer in haar
mars heeft dan het gros van de Nederlandse
groepen.
Wie of wat moet je nu geloven als je over Fatal
Flowers leest? 'het lijkt wel een oorlog tussen
critici over onze hoofden heen,' zegt
zanger/gitarist Richard Janssen.
Vanwaar al die kinnesinne? 'Als Jan Vollaard in
de NRC schrijft dat wij de beste band van
Nederland zijn, dan kan je op je vingers natellen
dat Koops daar in de Volkskrant wel tegenin
moet gaan. Je wordt omhoog geschreven of
omlaag geschreven. De Nederlandse critici
mogen dan wel redelijk muzikaal onderlegd zijn,
ze bewegen zich in een veel te klein wereldje.'
Dirk Heuff, gitarist: 'Als de critici nou gewoon
eens opschrijven wat er aan de hand is: de Fatal
Flowers is een rockband die in twee jaar tijd een
stuk beter is geworden en een volledige
kandidaat aan het worden is. Daar zou ik het
mee eens zijn. Maar dat schrijven ze nooit op.'
Dirk Heuff heeft gelijk. De Fatal Flowers is niet
de beste rockband van Nederland. Maar ze
hebben wel het potentieel om het te worden.
Ze bestaan uit vier ijzersterke instrumentalisten
(naast Janssen en Heuff bassist Marco Braam en
drummer Henk Jonkers), die ongehoord hecht
samenspel bieden, prachtige melodieuze
rocksongs componeren en met hun single
Younger Days nu eindelijk eens voor een hit uit
de Amsterdamse gitaarschool dreigen te zorgen.
Diezelfde achtergrond, de Amsterdamse
gitaarschool, heeft veel te maken met de
onheldere berichtgeving over de band. Critici als
Van der Horst en Koops lijken zich in hun
artikelen over de Fatal Flowers vooral te willen
distantiëren van die scene. Hetgeen voor Van
der Horst als legitiem mag gelden; hij woont
niet in Amsterdam en maakt geen deel uit van
de incrowd. Voor Koops ligt dat anders. Richard:
'Er waren 600 mensen in Paradiso en laten
we wel wezen, dat zijn heus niet allemaal
dweepzieke gitaar-rockers die achter elkaar
aanhollen.
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Dat hij, uitgerekend hij dat schrijft, is ronduit
lachwekkend. Iedereen die in een Amsterdams
gitaarbandje zit weet wie hij na een optreden in
de kleedkamer achter de ijskast aantreft. Peter
Koops, ja die. Niet dat hij met ons ooit een
woord gewisseld heeft, hij heeft altijd een
stronthekel aan ons gehad. Daarom vind ik het
ook zo gek dat hij zegt dat wij muziek maken
vanuit een verkeerde intentie of dat wij gebrek
aan visie hebben. Hoe kan iemand die nooit met
ons heeft willen spreken weten wat onze
intentie en visie is? Journalisten als Peter Koops
zijn te lui om zelf hun oren open te zetten en
komen gewapend met één hand vol
vooroordelen en de andere vol artikelen die al
eens door anderen geschreven zijn naar je
optreden. Hij heeft zijn mening al klaar voor hij
je gezien heeft.'
Dirk: 'Als het nou eens onze intentie is om
gewoon goede songs te componeren en die zo
goed mogelijk te spelen, wat is daar dan
verkeerd aan?'
CLAW BOYS CLAW
Er speelt bij de berichtgeving rond de Fatal
Flowers nog iets anders. Namelijk een papieren
tegenstelling tussen de Fatal Flowers en de Claw
Boys Claw. Beide bands zouden met evenveel
recht aanspraak kunnen maken op de titel beste
rock & roll-band van Nederland. Is het onjuist te
veronderstellen dat Koops Jan Vollaard op de
vingers heeft willen tikken omdat hij Claw Boys
Claw prefereert (met wie hij aantoonbaar heel
wat betere banden onderhoudt dan met de
Flowers)?
Richard: 'Ik weet dat die tegenstelling tussen
ons en CBC bestaat. Mensen willen graag zoiets
creëren, Dat is leuk om over te schrijven, om
over te filosoferen. Maar die tweestrijd gaat
volslagen langs de muzikanten heen. Ik
bewonder Claw Boys Claw ontzettend. Ik heb ze
altijd de beste band van Nederland gevonden.
Als wij Claw Boys Claw tegen komen in het café,
staan we gezellig met elkaar te praten. Er is
geen rivaliteit. Dat is ook nergens voor nodig. Er
is plek zat voor twee van dat soort bands in
Nederland.'
R&B
Inderdaad. We mogen er trots op zijn dat er
twee van zulke bands in Nederland zijn die met
kop en schouders boven de rest uitsteken. En
we staan dan ook op het punt Holland op z'n
smalst te verlaten. Maar niet nadat we de heren
Van der Horst en Koops ten laatste hun oren

hebben gewassen over het feit dat ze
gewoonweg hun werk niet goed hebben
gedaan.
Beide plakten de Fatal Flowers het sixtiesstigma op. Koops heeft het over een groep die
doet 'alsof de evolutie van de pop twintig jaar
stil stond', Van der Horst over melodieën die
'boordevol zitten met geleende riffs uit de 60'
ties'.
Lulkoek. Wie de plaat Younger Days hoort, wie
de groep live ziet, bespeurt heel veel invloeden.
Maar nu juist niet diegene die men sixties
noemt. Men bespeurt Amerikaanse rock uit het
begin van de jaren zeventig, men bespeurt
songstructuren die verwant zijn met de r&b die
de Stones in hun middenperiode speelden, de
r&r van The Golden Earring, de power van ZZ
Top zoals Bart Chabot al dan niet spottend
opmerkte in De Wilde Wereld. Men bespeurt de
invloed van John Lennon (solo) in de zang, de
invloed van Jimi Hendrix in het gitaarwerk van
Dirk Heuff. Zoals de Fatal Flowers zelf
opmerken: 'In die twee jaar zijn we veel minder
Byrd-achtig geworden en veel meer als de
Golden Earring. We rocken nu. En al die
woorden als seventies en sixties, die komen
helemaal niet bij ons op. Wij zijn helemaal geen
puristen. We zijn niet mensen met gigantische
platenkasten. We luisteren helemaal niet zo
veel naar muziek.'

GENERATIE 25
En dan nu de waarheid over de Fatal Flowers.
Hun muziek vormt de weerslag van hun
generatie. Alle vier zijn ze om en nabij de
vijfentwintig jaar oud. Ze hebben de sixties
meegemaakt als kind. Onbewust. Richard: 'Je
kunt je nog herinneren hoe het was toen de
eerste jongen met lang haar door de straat liep,
je kon op je zevende She Loves You Yeah Yeah
van The Beatles fluiten. Daarna maakte je als
tiener heel bewust de punkperiode mee. Ik
werd in een band gevraagd omdat men wist dat
ik een gitaar had. Ik kon niet spelen, maar dat
gaf niet. De eerste band waarin ik zat speelde
covers van The Sex Pistols, The Jam en The
Buzzcocks. Daarvoor was ik opgegroeid met The
Rolling Stones en Bob Dylan'
Dirk: 'Als jongen van negen jaar zag ik Hendrix
op tv. Dat is me altijd bijgebleven. Dat sprak me
zo aan. Voor de rest weet ik niets van de sixties.
De Stones, ja. Op mijn veertiende ging ik van
school. Ik was een beetje moeilijk. Ik ging
werken en probeerde een bestaan op te
bouwen. Als klusjesman kwam ik binnen bij een
reclamebureau. Later kon ik daar het licht gaan
doen. Ik verdiende goed, had alles. Ik hield er
een Alfa Romeo aan over. Tot op een dag mijn
baas vroeg of ik eigenlijk wel geïnteresseerd was
in belichting. Nee, zei ik. Eigenlijk had ik gitarist
willen worden.
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Waarom doe je dat dan niet, antwoordde hij.
Omdat ik dat nooit had gedurfd. Ik heb er twee
weken diep over nagedacht en mijn baan
opgegeven. Omdat ik zo van dat Hendrix-gevoel
hield, heb ik Ferdi Karmelk (ex-Tee Set, exBrood) opgezocht. Hij was mijn buurman, dus ik
hoorde hem spelen als ik door de straat fietste.
Ik wilde les van hem hebben omdat hij dat
Hendrix-gevoel had. Heel emotioneel. Dat vond
ik het mooie van Hendrix. Als je hem hoorde
was het de ene keer mooi en het andere
moment verschrikkelijk. Van die vreselijke
uithalen die je eigenlijk niet aan kon horen, zo
gemeen waren ze. Zo wilde ik ook spelen.
Daarom heb ik me in eerste instantie ook niet
ingelaten met de punk-scene. Ik luisterde naar
gitaarhelden en vond punks heel depri en hun
muziek waardeloos. Ze stonden maar een beetje
op gitaren te raggen. Dus dat klikte niet. Later
heb ik wel in een Amsterdams punkbandje
gezeten. Krash On Poland, heette dat. Die
bestonden al in '77/'78, maar toen zat ik er nog
niet bij. Henk Jonkers speelde toen in Panic
Special, de Trôckener Keeks bestonden ook al
en The Suspenders, waar Claw Boys Claw uit zijn
voortgekomen, waren ook al bezig.'

Richard: 'Al die mensen van de zogenaamde
Amsterdamse gitaar scene zijn gewoon punks
die hebben leren spelen.
BEROEMD?
1987. Tien jaar nadat ze hun eerste schreden op
het muzikale pad hebben gezet, staan de Fatal
Flowers op de drempel van een hit notering met
Younger Days, een nummer dat Koops 'softpop'
noemt en voor één keer heeft hij gelijk. Het
betreft een song die zich verzet tegen de
verheerlijking van het verleden en niet zoals
Vinyl meldde louter de verheerlijking van de
punktijd. VARA's Verrukkelijke Vijftien zette het
plaatje op de eerste plaats, Frits Spits gaf zich
gewonnen en naar het zich laat aanzien zal deze
week ook Countdown van Veronica overstag
gaan. Richard: 'De vraag is: waarom heb je een
single nodig? Omdat je zo graag met je kop op
tv wilt? Of omdat een hit nodig is om te
overleven? Bij ons is een hit meer middel dan
doel. Middel tot het maken van een nieuwe
elpee. Dat moet dan de elpee worden die ons
op ons best laat horen. Dat is voor ons
belangrijker dan beroemd worden. Ik heb
reserves tegen beroemdheid. Veel van de
facetten van roem haat ik. Als het betekent dat
je voor sporthallen vol meisjes van dertien moet
spelen, zoals Doe Maar destijds, dan kap ik er
meteen mee. Groupies? Nee, die hebben we
gelukkig niet.'

Richard: 'Dat bedoel ik nou. Als je op een avond
in VARA's Nachtshow staat vind ik dat eigenlijk
niet zo bijzonder, maar wel dat de avond daarna
bij ons optreden de hele zaal afgeladen is. Eén
avondje op tv, dat scheelt je vijf keer zoveel
mensen.
Dirk: 'Sinds de single op tv is geweest komen er
wel clubjes grietjes de kleedkamer in. Maar niet
van die groupies die hun slipjes al tijdens het
optreden naar je toe werpen.
FULL TIME
Het succes van de Fatal Flowers kan voor het
grootste gedeelte op de rekening worden
geschreven van hun ondernemingsdrift. Twee
jaar geleden vertrokken Richard Janssen en
Henk Jonkers gezamenlijk naar Londen om daar
een band te zoeken. Ze zetten advertenties in
de Melody Maker en NME en oefenden met
Britse muzikanten. Hun reden van vertrek was
dat ze het in Nederland niet meer zo zagen
zitten. Het bleek dat het leven als muzikant-opzoek-naar-een-band in Engeland financieel niet
haalbaar was. Teruggekomen in Nederland
ontmoetten ze Marco Braam en Dirk Heuff.
Fatal Flowers was een feit. Ze maakten
onmiddellijk de onderlinge afspraak full time
met de band bezig te zijn, allemaal evenveel tijd
in te steken, dezelfde ambities na te leven.
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Richard: 'Je ziet het ook aan de Claw Boys Claw,
die hebben een tijdlang het principe gehuldigd
dat alles voor de gezelligheid moest zijn én
vooral niet serieus. Op een gegeven moment
zijn ze omgeslagen en er echt tegenaan gegaan.
En dan zie je dat ze met hun capaciteiten
onmiddellijk
het
zalen-circuit
kunnen
overwinnen. In Nederland moet je echt voor je
muziek leven, wil je iets bereiken. Je kunt niet
met mensen spelen die er andere inspiraties of
bezigheden op na houden. De overgave moet
voor alle deelnemende muzikanten gelijk zijn. Je
moet er alle vier, zoals wij, even diep inzitten.
Ze zitten er alle vier even diep in. Henk Jonkers,
die van achter zijn drumstel als de motor van de
groep fungeert en drumt als een hengst die op
de merrie moet, bassist Marco Braam met zijn
wapperende haren en sterke achtergrondvocalen, Dirk Heuff met zijn spetterende solo's
en Richard Janssen, wiens schuchtere, haast
verdwaalde,
podium-aanwezigheid
meer
intrigeert dan hij zelf beseft. In 1985 maakten ze
hun platendebuut met een mini-elpee, stonden
op Pandora en verwierven zich het predicaat
'veelbelovend'. Een jaar later worden ze door
hun platenmaatschappij WEA in staat gesteld
een nieuwe plaat op te nemen.
Producer was Vic Maile (bekend van Screaming
Blue Messiahs, Dr. Feelgood en Claw Boys Claw),
die zich het makkelijkst liet strikken. Het is
grappig om te horen wie de andere gegadigden
waren. Serieuze onderhandelingen hebben
plaats gevonden met Mick Ronson (de band
kende hem van een tripje naar Engeland), Nick
Lowe, Paul B. Cutler (Dream Syndicate) en
George Kooijmans.
DEGELIJK
Younger Days is een mooie elpee geworden die
precies aantoont waartoe de Fatal Flowers in
staat zijn. Toegankelijker en rockiger dan
voorheen, maar beslist niet de ultieme Fatal
Flowers-plaat. Zeker, er staan schitterende
nummers op, zoals het melancholieke Ballroom
(mijn favoriet) en Blackspot (ironisch genoeg
geschreven naar aanleiding van en uit woede
over een recensie van dezelfde Herman van der
Horst over de laatste elpee van Claw Boys Claw).
Toch klinkt Younger Days mij te degelijk in de
oren om van een wereldplaat te spreken. Ik
weet dat omdat ik ze live heb gezien.
Richard; 'We zijn meer r&r geworden, die stap is
met Younger Days gezet. Het komt
waarschijnlijk omdat wij twee jaar lang een r&rleven hebben geleid.

We hebben in die periode tweehonderd keer
opgetreden. Tweehonderd maal in een busje
stappen, onderweg niets anders dan
pompstations zien, uitstappen en ergens in een
zaaltje ons best doen om vervolgens diep in de
nacht weer terug naar huis te rijden. Dat is een
routine aan het worden en het gevaar bestaat
dat we té ingespeeld raken en té degelijk
worden. Wij zullen daarmee afrekenen op onze
volgende elpee. Degelijkheid mag nooit
risicoloosheid inhouden en ik ben me er van
bewust dat je in dit beroep in een stadium kunt
geraken waarin alle inspiratie in één klap dood
slaat. Daarom zouden we, na die derde elpee,
het liefst een poosje uit Nederland weg gaan.
Gewoon helemaal ergens anders op nul
beginnen. Na het interview gaan Dirk Heuff en
Richard Janssen op weg naar de mensa. Daar
eten de studenten en de
paupers van Amsterdam. Omdat ook zij
nauwelijks geld te verteren hebben en hun
oefenruimte daar vlak om de hoek is, komen ze
er al twee jaar bijna elke dag. Richard: 'Dat merk
je nu van het succes. Na die nachtshow is het
keukenpersoneel ons
gaan herkennen.'
Vervolgens mompelt hij voor zich uit: 'Vet stuk
in de OOR, single op de radio, ik hoop dat ze ons
niet gaan hypen.'
Bron: Oor, Tom Engelshoven 24 januari 1987
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Deep Inside 12"promo Atlantic records USA

Radio Nederland promo LP met
live versie van For Christs Sake
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Fatal Flowers
Het gaat ons niet om de snip in de knip
In Hilversum, de hoofdstad van medialand, gaf
de Amsterdamse band Fatal Flowers een
concert.
Plaats
van
handeling
het
jongerencentrum De Tagrijn. De groep verkocht
de zaal vrijwel uit en toonde daarmee aan dat
platensucces geen bindende voorwaarde is voor
volle zaten. Als exponent van de Amsterdamse
gitaarmaffia heeft Fatal Flowers een uitstekende
live-reputatie opgebouwd en is daarom een
uitgelezen band voor de Music Maker-serie 'Live
in Nederland'.
Jongerencentrum De Tagrijn in Hilversum maakt
zich op voor een concert van de Amsterdamse
formatie Fatal Flowers. Het is vroeg in de avond,
of beter nog, laat in de middag. Een flink aantal
fietsen verraadt de aanwezigheid van minstens
evenveel jongeren. En dat is opmerkelijk zo
vroeg. De fietsen buiten vormen het bewijs van
gonzende bedrijvigheid binnen. De Tagrijn moet
een oud schoolgebouw zijn geweest. Trappen
leiden naar een verzonken entree, die op zijn
beurt weer uitkomt op een lange gang, waaraan
een tweetal lokalen ligt. Uit de ene ruimte
walmen gekruide geuren de gang op, uit het
andere klinkt gerinkel van glaswerk, het
monotone getik van biljartballen en het
nerveuze ratelen van een flippermachine. Daar
tussendoor het onverstaanbare gegons van
mensenstemmen. Geen concertzaal. De deur
leidt naar de Hilversummer dreven en die
vormen niet de aanleiding tot onze visite.
Aangezien het niet valt aan te nemen dat Fatal
Flowers in de keuken van JC De Tagrijn zullen
spelen onderwerpen we de gang aan een nieuw
onderzoek. Blijkt dat we twee deuren over het
hoofd hebben gezien. Deuren zonder klink, die
normaal gesproken alleen voor een kast worden
gezet. Deze geven toegang tot een trap die weer
vanzelf eindigt in een concertzaal van
middelgrote omvang.
De zaal biedt de gebruikelijke aanblik voor een
concert. Zenuwachtig rondrennende roadies,
een vloer bezaaid met flightcases, snoeren,
standaards en versterkers. Van de bandleden
geen spoor. Maar eenmaal manager Jan
opgespoord wordt de zoekactie geopend. Het
duurt wel even voor we de groep hebben
gevonden. Het gebouw kan voor een
onbekende een waar labyrint zijn, met
trappetjes, verscholen deuren, kleedkamers met

drie verschillende ingangen en een veelvoud
aan donkere hoeken.
Aan de soundcheck is de band nog niet toe, dus
is iedereen zijn weegs gegaan.
Uiteindelijk komen we weer in de eetzaal
terecht, waar Richard (Janssen) en Henk
(Jonkers) rustig een potje zitten te schaken, in
afwachting van hun diner, wat weer eens
bestaat uit macaroni-garni. De keuzes in de
jongerenkeukens blijken beperkt: macaroni met
tomatensaus of naturel. Terwijl de band zich
tegoed doet aan het gebodene klinken boven de
doffe tonen van een basgitaar. Ludo Wiegering,
de tijdelijke invaller voor de vroegtijdig
uitgevallen bassist Marco Braam, maakt van de
gelegenheid gebruik nog even het repertoire
door te nemen. Wiegerink komt normaal
gesproken uit voor het Amsterdamse
gezelschap de Landlords, maar verstrekt sinds
anderhalve dag de gelederen van Fatal Flowers.
"We hadden het optreden ook af kunnen
zeggen," verklaard Richard Janssen. "Maar dat
vonden we toch een beetje lullig, omdat we al
eens eerder een optreden hier hebben moeten
laten schieten, in verband met ziekte van Dirk
(Heuff-gitaar)."
En JC De Tagrijn zou nu helemaal niet blij zijn
geweest met een afzegging. Fatal Flowers staat
in de belangstelling en bijkans borg voor een
volle bak. Het Amsterdamse trio, was een
kwartet met Marco Braam, is een grote
aanwinst gebleken voor het vaderlandse
zalencircuit. Binnen twee jaar groeide de
Flowers uit tot een van de meest gevraagde
bands van ons land. "Ik zou ze vanaf nu tot en
met september vier keer in de week weg
kunnen zetten", vertrouwd de manager van de
groep ons toe. Maar het is hem niet gegund.
Fatal Flowers besluit in ieder geval een maand
te stoppen met optredens en intussen op zoek
te gaan naar een nieuw bandlid. Het een heeft
overigens niets met het andere te maken.
Richard Janssen vertelt: "Het is tijd om de
balans op te maken. We bestaan nu twee jaar.
Er is veel gebeurd met de band, zeker de laatste
tijd. We hebben niet te klagen over werk en we
zouden nu heel gemakkelijk op ons succes
kunnen teren en het geld ophalen. Ik denk dat je
jezelf daarmee voorbij loopt en uiteindelijk de
deksel op je neus krijgt. Nederland is maar een
klein land met een beperkt aantal zalen. Na zes
maande sta je alweer in dezelfde tent en ik vind
dat je dan eigenlijk met iets nieuws moet
komen, anders is het publiek zo op je
uitgekeken. Wat dat betreft hebben die grote
internationale acts het een stuk makkelijker.

Die kunnen met één repertoire en steeds
dezelfde show de hele wereld rond. Het
grootste compliment dat mensen ons nu
kunnen geven is voor mij dan ook dat we beter
klinken dan een optreden van enkele maanden
daarvoor. In Nederland kun je niet teren op een
eenmalig succes, omdat je gewoon te vaak in
dezelfde zalen terecht komt. We vonden het
ook tijd worden om de routine van het elk
weekend spelen te doorbreken. Je wordt snel
meegesleurd in een maalstroom van reizen,
spelen, rusten en repeteren. Ik geef toe dat het
moeilijk is om een punt te bepalen waarop je
moet zeggen: tot hier en niet verder. Het is zo
makkelijk om gewoon maar door te gaan. Je
start een band met de ambitie om zoveel
mogelijk te spelen en als het eenmaal zover is
moet je toch de rem erop zetten om ook nog
iets over te houden voor de toekomst.
Gitaarmaffia
Fatal Flowers bestaat twee jaar en is een
exponent van wat ook wel wordt genoemd: De
Amsterdamse Gitaarmaffia. Dit is een
verzamelnaam voor een aantal bands,
waaronder ook Claw Boys Claw (in Friesland
Klun Boys Klun) die simpele gitaarrock maken.
Eerlijke muziek, die gretiger aftrek vindt in 's
Hollands zalen dan de door Hilversum
gepredikte tendentieuze confectiepop. In het
hol van de leeuw onderschrijven de Flowers die
stelling nog eens door De Tagrijn bijna uit te
verkopen. Wie zei ook weer dat het
Nederlandse clubcircuit geen toekomst heeft?
De Flowers en CBC (in Friesland KBK) bewijzen
het tegendeel. "Gisteravond hebben we voor
het eerst een zaal uitverkocht", onderschrijft
Richard Janssen, woordvoerder, componist,
zanger en gitarist. Even terug naar de
gitaarmaffia. Vanwaar die benaming, dit even
voor de niet-Amsterdamse lezers? "Dat van die
gitaar klopt wel, maar maffia? Ach, het beestje
moet een naam hebben. Er waren op een
gegeven moment enkele Amsterdamse bands,
die simpele gitaarmuziek gingen maken. Men
herkende weer een trend en daaronder werden
wij ook gerangschikt." Diezelfde groep bands
had ook maar een doel: zo snel mogelijk en zo
vaak mogelijk spelen. Het verhaal gaat dat
Richard en Henk, de harde kern van de Flowers,
in dat streven zelfs hun biezen hebben gepakt
en naar Londen vertrokken.
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"Ach, je kent dat wel: je bent jong en... We hadden
een advertentie gezet waarin een Hollandse
ritmesectie, ik speelde nog bas, in Engeland
probeerde aan de bak te komen. We zijn er een
dag of tien geweest, en al gauw werd duidelijk dat
de Engelse situatie aanzienlijk slechter was dan de
Nederlandse. De oefenruimte alleen al kostte 80
gulden per dag. We vonden ook niet de juiste
mensen en zijn daarom maar snel teruggekeerd.
Ach, het is niets om een groot verhaal aan op te
hangen. We beschouwden het als een vakantie en
we zijn het een en ander aan de weet gekomen. "
Terug in Nederland probeerde het duo een band
te formeren die muziek wilde maken a la Dream
Syndicate. Met de komst van Marco Braam en Dirk
Heuff vielen de laatste stukken van de legpuzzel
op de goede plaats. " Het viel niet mee om
mensen te vinden die dezelfde muziek willen
maken. De meeste muzikanten hadden van een
groep als Dream Syndicate nog nooit gehoord.
Eenmaal compleet stonden we al na twee weken
op een podium. Wij zijn niet van die jongens die
oeverloos in een repetitieruimte blijven
rondhangen. Als je maar door blijft repeteren
bestaat het gevaar dat de verwachtingen te hoog
worden opgeschroefd. Zo hoog, dat de
werkelijkheid van een podium alleen maar tegen
kan vallen. Wij hebben hooguit twee weken
gerepeteerd en stonden al te spelen".
Punk
Het klinkt gek, anno 1987, maar het is nog steeds
te danken aan de punk dat groepen als Fatal
Flowers zijn ontstaan. Richard Janssen daarover: "
Ik speelde in een bandje dat covers speelde van de
Buzzcocks en de Sex Pistols. Het was een tijd
waarin iedereen het podium op mocht, of-ie nou
kon spelen of niet. Je pakte een instrument of een
microfoon en je gaf alles wat je had. Dat deed ik
ook. Spelen kon ik niet, maar dat gaf geen donder,
want niemand kon spelen. En als je eenmaal op
een podium had gestaan had je de smaak te
pakken. Wie weet, als de punk er niet was
geweest hadden wij hier niet gestaan, denk ik."
Terwijl Richard zich vooral ontwikkelde als
songschrijver, deed Dirk Heuff zijn best om
elementaire licks onder de knie te krijgen. Een
smakelijk verhaal, want hij schakelde Ferdi
Karmelk (ex-Brood) in die de basisbeginselen
moest bijbrengen. "Ik belde hem op om te vragen
of hij les gaf. Nee, zei hij. Maar ja, hij woonde bij
mij in de buurt dus ik bleef aan zijn kop zeuren.
Uiteindelijk kreeg ik hem zover dat hij me een keer
wilde ontvangen. Die eerste keer vergeet ik niet
gauw meer. Hij ging zitten, speelde een
razendsnelle lick en vroeg: Kun je die naspelen?

Ik zei: Kom nou. Speelde weer een lick, en weer
een, en weer een. Maar ik kon dat allemaal niet.
Wat kun je dan wel? vroeg hij toen. Ik durfde toen
nauwelijks meer iets te laten horen.Maar hij nam
het meteen op, op zo'n klein recorder net zo een
als waarmee jij dit gesprek opneemt. Later, we
waren door gemeen- schappelijke interesses
vrienden geworden, liet hij wat ik had gespeeld
aan me horen. Shit, zet af man. Daar kan ik niet
naar luisteren. Maar Ferdi zei: Als je eenmaal
hiernaar kunt luisteren en tegelijkertijd mij recht in
de ogen kunt blijven kijken, dan ben je al een stuk
verder. Hij had gelijk. Ik wilde zoiets nooit meer
horen en ben me toen echt in de gitaar gaan
verdiepen. Maar eigenlijk wilde ik dat hij me licks
zou leren. Daar begon hij niet aan. Ik moest eerst
arpeggio’s doen, dan zou ik die loopjes vanzelf wel
leren. Later ging ik me breder oriënteren. Meer
leren over de roots. Vroeger luisterde ik naar een
solo van Freddy King en dacht: Jezus, die man
speelt net als Clapton. Wist ik veel.
Mini-elpee
Stond Fatal Flowers na drie weken op het podium;
na drie maanden lag de eerste productie van de
band in de winkels, een mini-elpee. Geen
pretentieus project, maar gewoon een plaat die
dienst moest doen als visitekaartje.
Richard Janssen: "Het was een hit-and-run job."
Het management, Syndicate of Melodies, uit
Amsterdam had ons zien optreden in een klein
café. Je weet wel zo'n klusje van 700 gulden.
Aangezien het management dankzij The Thought
wel een potje kon breken bij producer Greg Leon
zagen ze kans ook de Flowers een paar dagen in de
studio kwijt te kunnen. Achteraf valt er natuurlijk
ontzettend veel aan te merken op dat plaatje. Te
sof en te wollig vooral. Maar wat wil je; we
kwamen dinsdagavond in London aan en waren na
vijf dagen weer thuis. De meeste jongens van de
band hadden ook helemaal geen studio-ervaring
en ik had nooit meer dan zestien sporen bij elkaar
gezien.
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De producers, Greg Leon, was een hele
aimabele man, maar die wist ook niet wat we nu
precies bedoelden of wilden zeggen. Veel
sprake van produceren was er dan ook niet, ook
al omdat de tijd ontbrak. Het was meer een
vorm van registeren. We hebben er nooit spijt
van gehad. Dankzij de plaat kwamen we op het
Pandorafestival terecht, terwijl we tussentijds
voorprogramma's deden bij The Thought.
Zo kregen we de aandacht die we nodig hadden
en werden we geboekt door zaaleigenaren, die
ons een keer hadden gezien. Daarbij is er een
intensief
contact
tussen
boekers
en
concertzalen, die elkaar op de hoogte houden.
We kregen een kans en konden plotseling veel
spelen. Ik denk dat we, dankzij de mini-elpee
wel een keer of tweehonderd hebben
opgetreden, al valt het moeilijk aan te tonen dat
het alleen door die plaat komt. We kregen ook
veel aanbiedingen dankzij mond-op-mondreclame.
Ook zijn we altijd een goedkope band geweest.
Ik weet niet wat we nu kosten, maar vorige
week was het in ieder geval nog 1250 gulden.
We hebben bewust de prijs laag gehouden,
omdat we in het begin zoveel mogelijk wilden
spelen. Wat heeft het voor zin om al meteen
een hoge drempel op te werpen en je daardoor
uit de markt te prijzen? Het is echt niet zo
moeilijk in Nederland om veel te spelen. Wat
wel moeilijk is, is op een gegeven moment een
sprongetje maken, om weer in wat grotere
zalen terecht te komen. Daar heb je TV en pers
voor nodig. Die kregen we dankzij de plaat en
het optreden van het Pandora-festival. De band
is gegroeid door die vele concerten. Door het
vele spelen konden we tijdens repetities werken
aan nieuw materiaal. Dat zou tenminste moeten
kunnen, al komt het er niet altijd van, omdat er
altijd toch weer dingen zijn die tijdens een
concert misgaan".
Materiaal
"Nee, we schrijven onze songs niet vanuit een
sessie-idee. Meestal kom ik aan met een
afgerond geheel. Ik geloof niet dat er via een
jam goede ideeën tot stand komen. Je kunt
aankomen met een leuk loopje, maar vaak
gebeurt er verder niets. Vijf minuten later is het
nog steeds een leuk loopje. Daar ga ik dan een
melodie overheen zingen, want je moet toch
wat. Daar kun er nog wat aan vastplakken maar
in mijn ogen is dat geen song en dat zal het
nooit worden ook.

Ik ga meestal uit van een melodie, waarvan de
band dan een arrangement maakt. Dat werkt
het beste. Een sessie loopt toch altijd uit op
uitkauwen van clichés, of er komen heel
gekunstelde songs uit".
De juistheid van die stelling hebben de Flowers
aangetoond met de elpee Younger Days: een
juweel van een plaat met eerlijke, evenwichtige
songs. De knapen hebben het rock & roll hart op
de juiste plaats zitten. Younger Days is het
antwoord op de vraag waarom zoveel andere
bands het niet redden. Fatal Flowers laat in een
ruk een heel leger vakbekwame muzikanten
achter zich. Het is een goede band en geen
optelsom van een aantal virtuoze muzikanten,
die het geduld niet kunnen opbrengen tot een
eenheid te groeien.
Richard Janssen: "Wij zijn van een andere
generatie. Een heleboel van die oudere
muzikanten hebben liever een 'Snip' in de knip
dan dat ze langere tijd investeren in een goed
product. De meeste van die jongens hebben
ook, soms maar heel eventjes, geproefd aan het
succes en die doen het ook gelijk niet voor
minder. Die gaan niet nog eens in een kroegje
staan spelen, laat staan een langere tijd met een
band repeteren. Je komt heel veel zo'n houding
tegen van; "Nou jongens, dat heb ik nou wel
eens gezien." Dan denk ik; dat dat dan wel zo
kan zijn, maar wat is er dan nog over?
In Amsterdam ben je tegenwoordig iemand als
je talloze schnabbels hebt. Dat is een hele
individualistische benadering. Daarbij stellen die
mensen ook hele hoge eisen aan elkaar. Je moet
minstens zo goed kunnen spelen, om mee te
mogen doen, anders kom je er al helemaal niet
tussen. Wij houden ons daar verre van.
Trouwens: we kunnen helemaal niet zo goed
spelen, dus komen we niet eens in aanmerking.
Die gasten zijn dan ook nog eens vet aan de
dope en aan de drank, omdat ze hun zich allang
niet meer uit de muziek halen en dus moeten
vluchten in andere middelen. Wij zijn dan wel
een jonge band, maar niet zo jong dat we niet
weten wat er aan de hand is. Misschien als ik nu
negentien was geweest, dat ik ondertussen
allang even naar de WC had gemoeten en dan
niet om m'n broertje uit te laten. Wat ze volgens
mij in Nederland nog niet helemaal doorhebben
is dat je met vier goede muzikanten nog geen
goede band hebt. Om de twee maanden komt
er weer een nieuw project, met vrijwel dezelfde
namen, maar een kleine wijziging.

Allemaal beesten op hun instrumenten, maar
dat wil toch nog helemaal niet zeggen dat er
ook nog wat interessants uitkomt. Ik snap ook
niet zo goed dat men dat nog steeds niet
doorheeft. Als je toch om je heen kijkt, de
bladen leest en naar Music Box kijkt, dan weet
je toch ondertussen wel wat er gaande is. In de
film Let it Be van de Beatles komen stukjes voor
waarin die gasten wat aan het jammen zijn.
Daarin hoor je echt wel dat ze geen virtuoze
zijn, en toch is iedereen het erover eens dat de
Beatles geniaal waren. Ze deden gewoon nooit
meer dan wat ze konden".
Vijftig gulden
Een ‘snip’ in de knip zit er voor de Flowers niet
in. De bandleden houden vrijwel niets over aan
een optreden. Gastmuzikant Cor Willemse
(Hammond C 3, twee Lesleyboxen en een
Yamaha CP 70) steekt nog honderd gulden in de
tas. De bandleden doen het voor de helft. Alles
wat we verdienen gaat terug in de bandkas.
Inmiddels hebben we in het centrum van
Amsterdam een vrijwel perfecte oefenruimte,
waarin we een Fostex 8-sporen hebben staan.
Daardoor kunnen we nu onze eigen demo’s
maken en dat is ook weer een enorme
vooruitgang. Wat denk je wat het opmaken van
een redelijke demo kost? Als we vanaf het begin
alles in onze zak hadden gestoken, hadden we
geen recorder gehad en niet zo’n fijne
oefenruimte. Wij streven er niet naar om rijk te
worden van onze muziek.
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Eerder schaffen we nog een 16-spren machine
aan om misschien zelfs ook nog onze eigen
platen te kunnen maken. Op die manier kom je
uiteindelijk toch waar je wezen wilt. Zie het
voorbeeld van de Golden Earring, die in het
bezit is van een eigen studio en daardoor geheel
onafhankelijk is.
Ook de groepsgeest van de Earring spreekt
Janssen c.s. enorm aan. “ Het lijkt mij echt veel
aantrekkelijker een keer in het jaar een tournee
te houden langs de grote zalen en dan tijd over
houden om met andere dingen bezig te zijn. Het
is creatief ook interessanter omdat je dan nog
wat maanden over hebt om je blik enigszins te
verruimen en nieuw materiaal te schrijven. Ik
bewonder die band in meer dan een opzicht. De
Earring is al twintig jaar bij elkaar en nooit in de
verleiding gekomen om dan weer met die en
dan weer met die samen te gaan spelen. Ik vind
het knap als je in staat bent twintig jaar met
dezelfde mensen muziek te maken en denk dat
het resultaat uiteindelijk beter is dan met steeds
verschillende combinaties. Er is ook nog een
wezenlijk verschil met bijvoorbeeld een andere
veteraan uit het Nederlandse zalencircuit;
Herman Brood. Brood speelt om te overleven,
maar loopt daarbij het grote gevaar langzaam
maar zeker z’n aantrekkingskracht op het
publiek te verliezen.
Daarbij zijn al die groepswisselingen volgens mij
niet goed. Steeds die verschillende muzikanten
maken de kans dat er even een goede
combinatie ontstaat, zoals bij de Wild Romance
het geval was, uiterst klein. Maar als er weer
even de vier juiste mensen op het podium
staan, spat het gelijk als een gek. Komen er
weer andere mensen in zo’n band, zakt het
weer in.”
De zalen
Fatal Flowers is maar matig tevreden over het
vaderlandse zalenbestand. Volgens Richard
Janssen zijn er maar weinig gelegenheden
waarin een optimale situatie voor livemuziek
wordt gecreëerd. Het Paard van Troje, De
Tagrijn, De Effenaar en enkele andere vormen
positieve uitzonderingen. “ Men denkt dat het
genoeg is als er een podium staat en bier uit een
kratje wordt verkocht. Het bezoek aan een
jongerencentrum wordt niet aantrekkelijk
gemaakt. Mensen gaan er alleen heen als ze een
bepaalde groep willen zien, maar niet om een
gezellig avondje uit te gaan. Het komt nog veel
voor dat een zaal een podium heeft en bier
verkoopt en daar houdt het dan mee op.

Wat me erg irriteert is dat die zalen wel volop
bands programmeren, liefst twee keer per
week. Dan maar wat meer concurrentie, maar
als een zaal twee keer in de week een band
neerzet en daar komen gemiddeld zestig
mensen op af, dan is er wezenlijk iets mis.
Ondertussen kost zo’n band tussen de duizend
en tweeduizend gulden.
Dat haalt zo’n
jongerencentrum er natuurlijk nooit uit, met als
gevolg dat zo’n groep al die subsidie opslokt.
De meeste jongerencentra krijgen subsidie
omdat ze uiting moeten geven aan
jongerencultuur en dus zetten ze maar zo’n
band neer. Maar de grap is dat de jongeren
wegblijven. Vaak komt juist een oudere
leeftijdsgroep op de concerten af. Waar ben je
dan mee bezig? Waar ben je dan mee bezig?
Een jongerencentrum dat vol staat met
dertigers en vaak nog oudere stafleden. Daarbij
komt nog dat de meeste bands bestaan uit
muzikanten die erbij studeren, of, nog erger,
werken en dus het geld helemaal niet nodig
hebben. Zij souperen dan een stuk subsidie op,
die voor heel andere doeleinden gebruikt moet
worden. Ik vind trouwens toch dat mensen die
voor hun hobby in een bandje spelen, niet
moeten zeiken dat er twee keer per week
opgetreden moet worden. Dat is allemaal leuk
en aardig, maar het wordt wel verpest voor de
groepen die wel alles op de muziek zetten. Het
is toch zo makkelijk. Programmeer een keer in
de week een professionele band. Maar ja, het
systeem zit nu eenmaal absurd in elkaar en
daardoor botsen weer allerlei belangen. Een
gemeente laat toch ook geen stadhuis
ontwerpen door een arts die in zijn vrije tijd
architectuur studeert? Als het bij ons zover
komt dat er vanaf twee uur een hele organisatie
draait, beginnend met de opbouw van de PA tot
en met het afbreken twaalf uur later en er staan
twintig man in de zaal, dan wordt het toch tijd
om enkele afwegingen te gaan maken. Ik denk
dat een jongerencentrum in de eerste plaats
een leuke tent moet zijn, waar de mensen graag
naar toe gaan en als dat is gelukt moet men
eens gaan denken aan het programmeren van
een band. In veel gevallen is het nog de
omgekeerde wereld.”
Een goed voorbeeld is De Tagrijn, waar al vroeg
een gezellige drukte is en tegen de tijd dat het
concert begint de zaal afgeladen vol is. Een
discotheek met een jockey achter de tafel die
verstand heeft van muziek en het publiek vast
opwarmt voor optredens later die maand. Het
lange wachten op de Fatal Flowers, pas om half
twaalf beklimt men het podium, in dan niet
eens onaangenaam.

Om te praten is er dan nog tijd genoeg. Wat te
denken van de reacties die de band na het
verschijnen van Younger Days heeft gekregen.
Fatal Flowers werd geroemd en geprezen, met
de grond gelijkgemaakt, en viel zelfs met de
titelsong een top 40 notering ten deel. Richard
Janssen en Dirk Heuff zijn er gewoon onder
gebleven. “Ja, wat moet je dan?. Wat moeten
we met een onzinnige discussie of Fatal Flowers
al dan niet de beste band van Nederland is op
dit moment? Het curieuze is dat die plaat al
sinds september uit is. Na de release wisten we
niet eens zeker of we wel een plaat hadden
uitgebracht. Er gebeurde helemaal niets.
Maanden later verschijnt er een eerste recensie
en we worden gelijk de grond in geboord. Nou,
denk je dan, dat wordt uitverkoopbakkenwerk.
Of het nu door de single kwam of door een
optreden in de Nachtshow, in ieder geval begon
het ineens te lopen. De single verkocht goed en
de elpee begon ook te lopen. Tussentijds liepen
de zalen ineens goed vol en er slaat een soort
hysterie toe. Nou goed, het zal allemaal wel
waar wezen, maar al had iedereen ons de
kloterigste band van Nederland genoemd, wij
spelen exact hetzelfde en we gaan gewoon
door. Wij zijn niet zo afhankelijk van die
meningen. We hebben een oefenruimte, we
hebben tijd, een redelijke live-reputatie en we
schrijven nog steeds nummers. Dus moeten er
wel hele rare dingen gebeuren wil de band als
een kaartenhuis in elkaar storten. Nu gaat het
eventjes erg goed en wij zijn helemaal niet bang
dat het verkeerd gaat. We trekken volle zalen,
maar dat is een beetje een novelty-effect. Een
heleboel mensen komen naar ons kijken die
benieuwd zijn en vinden er misschien niets aan.
Die vallen weer af en straks is alles weer
genormaliseerd.
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Ik ben blij dat we een goed management
hebben, die als een soort buffer fungeert. Zij
verzorgen
de
contacten
met
de
platenmaatschappij en wij hoeven ons alleen
druk te maken over de muziek. Het is nu al zo
dat je teveel afgeleid wordt van waar het
eigenlijk om gaat. Met televisie, radio gaan er
weken voorbij dat we niet een keer kunnen
repeteren.”
Productie
Producer Vic Maile mag in dit verhaal niet
ongenoemd blijven. Hij heeft de band feilloos
aangevoeld en direct op tape gezet wat direct
moet klinken. “ En dat is bij ons bijna alles. Vic
heeft twee dagen de repetities bijgewoond,
adviezen gegeven en sommige dingen helemaal
omgegooid. Het was verfrissend een
buitenstaander erbij te laten die ons van
adviezen kan voorzien. Wij zijn geen band die
allerlei technische foefjes wil toepassen. We
spelen simpele rock & roll en daar horen geen
getriggerde drums of synths bij. Niet dat we
puristen avant la lettre zijn, maar effecten en
randapparatuur zijn aan ons gewoon niet
besteed. Er is niet eens een galm of een reverb
gebruikt. Vic nam alles heel droog op en perste
het geheel later weer door een compressor.
Daardoor heeft de plaat wel lekker veel bounce
gekregen. Net als wij vindt Vic het belangrijk dat
op een plaat niet alleen de instrumenten te
horen zijn, maar ook de mensen die ze
bespelen. Zoals een Keith Richards overal te
horen is aan zijn stijl. Te vaak hoor je
tegenwoordig achterin de mix een gitarist die
blijkbaar zich in het zweet heeft staan werken,
maar daarvan is niets meer te horen.”
Nu Younger Days alweer enkele maanden in de
winkel ligt, zullen belanghebbenden al
voorzichtig aan een opvolger denken. Maar de
Flowers laten zich niet gek maken.
“Als Nederlandse bands of een elpee mogen
maken, krijgen ze over het algemeen net
voldoende tijd om tien songs op te nemen. In
Engeland en Amerika zeggen de maatschappijen
rustig; “Er moet een nieuwe plaat komen.
Hoeveel nummer hebben jullie? Drie: ga de rest
dan maar in de studio schrijven.” In Nederland is
zo’n situatie ondenkbaar en misschien is dat
maar gelukkig ook. Net als bij optredens willen
we niet in een routine vervallen. Dus elk jaar
plaat, single, plaat, single enzovoorts. Wij
schrijven nieuwe songs en als we tien nummers
waarover wij tevreden zijn helemaal hebben
uitgewerkt, dan pas gaan we opnemen.

Zo hebben we het met Younger Days ook gedaan. Alles stond vast, de
partijen waren uitgeschreven, de arrangementen waren gemaakt en
dus konden we de plaat snel opnemen. Het merendeel van de songs is
ook live prima te spelen, zeker nu we tijdelijk een toetsenman erbij
hebben.”
We zijn bij de technische gegevens beland en Dirk en Richard worden
nu wat lacherig. “Dat zal wel een heel kort lijstje worden in de Music
Maker. We gebruiken niet zoveel opzienbarende apparatuur.”
Inderdaad is de opsomming snel gepiept. Het optreden laat op zich
wachten, maar een concert van de Fatal Flowers loont dubbel en
dwars die moeite. Tijdens de soundcheck klonk al verschillende keren
de Mel London-klassieker Messin‘ with the Kid. Het concert opent met
een oude blues, die uit de luidsprekers wordt gespuwd. Robert
Johnson of Leadbelly denk ik. Fatal Flowers maakt er geen geheim van
waar de roots liggen. Eenmaal terug in de auto schuif ik snel de
cassette in de recorder en luidkeels “Younger Days zingend reis is
huiswaarts. Eindelijk weer eens een band gezien waar je een goed
gevoel aan overhoudt.
Bron: Andy Bos, Music Maker april 1987

FATAL FLOWERS
LINE-UP
Richard Janssen - zang, gitaar
Dirk Heuff - gitaar
Geert de Groot - bass
Henk Jonkers - drums
DISCOGRAFIE
Fatal Flowers (mini-LP)
Younger Days
Mensen houden van bloemen
Niet geheel verrassend is de van Nederlandse bodem afkomstige openingsact op Pinkpop.
Fatal Flowers zijn in principe meer dan deze "spitsafbijter" waard. Hiervan getuigd enkel al de
Edison award die ze onlangs in ontvangst mochten nemen. Naast Claw Boys Claw is Fatal
Flowers ongetwijfeld de meest belovende Nederlandse live-band. De grootste optimisten
noemen de band de "Golden Earring van de toekomst".
"Veelbelovend" was de meest gehoorde opmerking naar aanleiding van het vorig jaar
verschenen plaatdebuut van Fatal Flowers. Op deze mini-LP is een band met een eigen
gezicht te horen. Opwindende gitaarrock, mooi van opbouw, puur en sfeervol.
Het is bijzonder hoopvol te weten dat er weer een heerlijke live-band het podiumcircuit in
Nederland is opgetreden. Hun muziek is een "overcoat" uit de jaren zestig, een aantal
nummers uit dit schitterende hit verleden sieren het repertoire van Fatal Flowers. Op zich zou
dit de nodige kritiek kunnen uitlokken, hetgeen totaal overbodig is als men eenmaal heeft
gezien en gehoord op welk een frisse manier deze nummers worden vertolkt. Onlangs traden
de "Fatal Flowers" op in onze zuidelijkste provincie. Met name het optreden in De Boerderij
te Geleen zal de bezoekers van dit optreden lang bijblijven. Fatal Flowers is immers
uitstekend in staat om het publiek wild te draaien, getuige hiervan waren de maar liefst drie
"encores" die ze het publiek als afsluiter voorschotelden.
Gezonde agressie
Ondanks de onafzienbare reeks optredens blijven de jongens van Fatal Flowers onuitputtelijk.
Hun muziek is gezond agressief bezit een soort lef, hetgeen als een vuurbal op het publiek
overslaat. Al eerder werd de gitaarstijl van Dirk Heuff als zeer expressief betiteld waarbij
verwezen wordt naar Hendrix en The Allman Brothers. Dit agressieve gitaarspel en de stevige
beat van bass en drums geven de muziek een hard en rockachtig jasje.
Younger Days
De laatst gedoopte LP van Fatal Flowers heet "Younger Days". De hierop hoorbare songs zijn
in de zestiger-jaren stijl gebaseerd, echter verder uitgediept en verbreed. De productie
hiervan was in handen van Vic Maile, de doorgewinterde Engelse rock-producer die in het
verleden betrokken was bij plaat projecten van o.a. The Who en The Kinks. Overigens is hij
ook degene die Claw Boys Claw heeft geproduceerd. Concluderend mogen we vaststellen dat
Fatal Flowers op niet mis te verstane wijze op weg is Nederland in te palmen. Dit is
gegarandeerd het product van vele optredens, veel en lang repeteren, constant werken aan
nieuwe nummers en alternatieve arrangementen. Fatal Flowers presenteert zich als een band
met perspectief, toekomstvisie en talent. Het fanatisme van Fatal Flowers zal zich op ieder
podium manifesteren en vestigen.
Op Pinkpop zal de band worden aangevuld met een gastspeler Cor Willemse, de "Hammondman", die eerder veelvuldig te horen was met de bekende Rhytme & Blues lvy & The
Terracestones. Het vette Hammond geluid zal een extra dimensie geven aan het optreden.
Bron: Daan Prevoo Pinkpop Special '87

PINKPOP FESTIVAL 8 JUNI 1987
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1987
3 januari
9 januari
10 januari
15 januari
17 januari
22 januari
23 januari
24 januari
30 januari
31 januari
6 februari
7 februari
13 maart
14 maart
15 maart
18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
27 maart
9 april
11 april
16 april
17 april
19 april
20 april
23 april
24 april
25 april
26 april
29 april
1 mei
2 mei
3 mei
9 mei
10 mei
15 mei
16 mei
23 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

LOCATIE
Nirwana Lierop
Effenaar Eindhoven
Paradiso Amsterdam
Popsalon Den Bosch
De Koog Noord-Scharwoude
Vera Groningen
Paard van Troje Den Haag
Bibelot Dordrecht
Doornroosje Nijmegen
Boederij Zoetemeer
Tagrijn Hilversum
Para Breda
Noordwijk
Nederland 3 Kwistenheul
?
Lorre Delft
Zalen Schaaf Leeuwarden
Patronaat Haarlem
Vrije Vloer Utrecht
Mafcentrum Maasbree
Jonosh Heusden
Mejeriet Lund (Zweden) 19 december 1987
Iduna Drachten
Foto Jenny Drayden
?
Troll Hoorn
De Boerderij Geleen
Kapellen (België)
Schijndel
Azotod De Meern
Delfzijl
Oude ULO Leek
Media Eeklo (België)
Laken (Belgie)
Deja Vu Weiteveen
De Pomp Veenendaal
Hoorn
Lochristi (België)
Velsen
Koersel (België)
Turnhout (België)
Earizen Nijland
Anti-Apartheid festival Amersfoort
R17 Grootebroek
KRO Den Bosch
Heinekeszand
POC Weesp
De Hoeve Hoofddorp
festival Casteren

1987
5 juni
6 juni
8 juni
12 juni
13 juni
19 juni
20 juni
28 juni
3 juli
4 Juli
5 juli
11 juli
1 augustus
2 augustus
8 augustus
15 augustus
16 augustus
4 december
? december
? december
? december
11 december
12 december
13 december
16 december
17 december
18 december
19 december

LOCATIE
Luilak Aalsmeer
Unitas Wageningen
Pinkpop Festival Baarlo
Ut Stekkie Doesburg
De Kreun Bissegem (België)
Stoba Echt
Hengevelde
X-Ray Zwolle
Berenei Rotterdam
Bolwerk Sneek
OOC Venlo
Festival Balen (België)
Tienen (België)
Oostmalle (België)
Ignition Spijkenisse
Waterpop Wateringen
Seapop Petten
Overpelt (België)
Bad Segeberg (Duitsland)
Grosse Freiheit Hamburg (Duitsland)
Bistensee (Duitsland)
?
?
?
Goteborg (Zweden)
Sanvikken (Zweden)
? (Zweden)
Mejeriet Lund (Zweden)

TOURDATA TOURDATA TOURDATA
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Foto sessie voor het Johnny D. Is Back! album
Foto’s door Winston Harry
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FATAL FLOWERS 1988
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Terug uit Woodstock
Jullie zijn moeilijk te interviewen, weet je dat?
‘Ja, dat weet ik.’
The Fatal Flowers zijn terug. Terug uit
Woodstock waar ze samen met Mick Ronson de
elpee Johnny D. Is Back, ontegenzeglijk hun
beste, opnamen.
Waarom zo wantrouwend?
'Wantrouwend is wel zo safe.’
Johnny D. Is Back klinkt anders knap gedurfd. Er
wordt harder gerockt dan van The Fatal Flowers
verwacht kon worden, maar ook wordt
gewaagde pathetiek geboden van een onNederlands hoog gehalte.
Einde februari stonden ze voor een fotosessie in
de schrale kou aan een Amsterdamse gracht.
Ze? The Fatal Flowers en Mick Ronson, die ter
oriëntatie voor een weekje Nederland uit de
States was overgekomen. Gezamenlijk zaten ze
country deuntjes (o.a. Streets Of Baltimore) te
spelen, toen ik ze in hun oefenruimte opzocht.
The Fatal Flowers leken gespannen. Ronson (exMott The Hoople, ex-Bowie’s Spiders Of Mars)
maakte de gereserveerde indruk die een
gedistingeerde rocker op leeftijd past.
'Nederlandse bands klinken live altijd wel hard,
maar op de plaat komt de intensiteit doorgaans
weinig uit de verf, hoe denk je dat probleem aan
te pakken,' was de vraag. 'Dat is precies waar
we het deze hele week over gehad hebben,'
luidde het antwoord en Ronson trok er een
verbeten gezicht bij.
WOODSTOCK
Drie dagen later vlogen The Fatal Flowers en
Ronson naar New York, waarna per auto de 120
kilometer naar het landelijke muzikantendorpje
Woodstock werd overbrugd. Ze werden
ondergebracht in een door Ronson gehuurd
huisje, waar de maaltijden verzorgd werden
door een eveneens door Ronson ingehuurde
dame. Vijf weken lang, zeven dagen per week,
met een spaarzame onderbreking (waarover
later meer), reden ze elke ochtend rond tienen
naar de Nevessa-studio van Chris Andersen, extechnicus van Todd Rundgren, die zijn
voormalige woonhuis tot opnamelokatie had
omgebouwd. Daar werkten ze dagelijks tot tien
uur 's Avonds, samen met Ronson en een aantal
door Ronson geronselde gastmuzikanten uit de
omgeving (waarover eveneens later meer).
Richard Janssen, zanger-gitarist, tekstschrijver
van alle songs op één na (Too Free) zegt:

'Woodstock zelf is heel klein, er wonen een paar
duizend mensen, de bebouwing ligt verspreid
door het hele dal, maar het dorpje zelf, daar kun
je in vijf minuten doorheen lopen.'
Henk Jonkers, drummer, samen met Janssen
componist van de meeste songs (hij schreef de
tekst van Too Free): 'Het lijkt er een beetje op
Scandinavië. Een Dal. Als je boven staat zie je
allemaal bos, en beneden allemaal bomen en
houten huizen, iets anders mag er niet gebouwd
worden.
Een beetje zoals Canada er hij Lucky Luke uit
ziet?
'Precies zoals Canada er bij Lucky Luke uit ziet.'
Henk: 'Er wonen daar veel muzikanten. De
mensen van The Band wonen er, die traden ook
wel op in de omgeving, daar zag je dan
aanplakbiljetten van: Rick Danko en zo. En die
bassist van Peter Gabriel, die kale, Tony Levin,
die zijn nog een keer tegengekomen. Nou ja, en
John Sebastian (ex-Loving Spoonful-TE) woont
er en Bob Dylan heeft er een huis.'
Die lui willen daar nog wet eens jammen?
'In het dorpshuis, ja.'
Moesten jullie niet mee jammen, dan?
Richard Janssen: 'Ben je gek, we zijn maar één
avond naar het dorpshuis geweest. Het klinkt
weinig opwindend, maar we hebben
voornamelijk als kluizenaars geleefd. Opnemen
is opnemen, het enige wat daar leuk aan is is
het opnemen zelf maar verder is het zo saai als
de neten. Het verschil met vorige keren dat we
opnamen is dat we toen, registreerden, en nu
creëerden. De meeste nummers groeiden daar
in de studio naar hun definitieve vorm. Dat hoor
je misschien vooral af aan de ingetogenere
nummers (bijvoorbeeld het zes minuten
durende There Were Times-TE).
In Nederland hadden we die nooit zo op de
plaat gekregen. Want Nederland is het land van
Doe Maar Gewoon Dan Doe Je Al Gek Genoeg.
Terwijl nu juist een man als Mick Ronson er
steeds maar op blijft hameren dat platen maken
een kwestie is van overdrijven. Je moet alles
overdrijven, omdat het anders een vlakke
vertoning wordt. Dus als je iets pathetisch wilt
doen, dan moet je dat ook gewoon doen. En
niet met in je achterhoofd van oh, oh, wat
zullen de mensen er weer van denken. Het feit
dat je los bent van je directe omgeving, geeft je
een enorme creatieve vrijheid.
Je kon de nummers ter plekke elke wending
geven die je wilde, en dan is zo’n muzikanten

dorpje natuurlijk helemaal makkelijk, want je
trekt bij wijze van spreken zo een la kwalitatief
hoogstaande gastmuzikanten open.'
Henk Jonkers: 'Zo ging het dus ook met John
Sebastian. John Sebastian, dat was de buurman.
Die woonde achter de studio. Samen met Chris,
de eigenaar van de studio, maakte hij een
radioprogramma. Dus 's avonds als wij klaar
waren met opnemen, moesten zij nog een
programma in elkaar monteren. We hadden die
man al vaak rond zien lopen, maar wisten bij
god niet wie hij was. Wij wisten helemaal niet
dat Sebastian in het dorp woonde. Op een
gegeven
moment
wilden
wij
een
mondharmonica in het titelnummer. Toen zei
Mick: Dat kunnen we wel aan John vragen,
misschien heeft die wel zin. Toen hoorden we
pas dat John-de-buurman van z'n achternaam
Sebastian heette.'
Richard:
'Idem
dito
voor
de
achtergrondzangeres, Ann Lang. Die was
vroeger op tournee geweest met Joe Cocker en
zit nu thuis met de kinderen, dus op pad kon ze
niet meer. Maar die wilde graag zingen. En de
kwaliteit die je dan krijgt ligt ook meteen op
hoog niveau. Als zo'n zangeres binnenkomt heb
je natuurlijk een bepaalde sound in je hoofd,
melodieën, harmonieën. En dat vertel je haar,
en dan is het ook onmiddellijk raak. Als wat je in
je hoofd hebt ook in één keer gerealiseerd
wordt, dan is dat wel kicken.'
GUERRILLA-SHOOTING
Spaarzaam waren de onderbrekingen in het
opname-proces. Wanneer Mick Ronson met zijn
eigen band moest optreden lag het werk stil.
Henk Jonkers: 'Ik ben een keertje met hem mee
geweest naar Connecticut, daar speelde hij in
een achteraf-tentje met Ian Hunter. In het
voorprogramma speelde een band met de
toetsenist van Dire Straits en de bassist van Billy
Idol. In een zaaltje ter grote van De Stip.'
Een andere onderbreking was het weekend
waarin The Fatal Flowers naar New York reden
om daar op Time Square en Second Avenue een
video te 'schieten'. Richard: 'Daar hebben we 's
avonds en 's nachts gedraaid. Typisch guerrillashooting, heel snel zodat niemand het merkte.
We hadden de camera opgesteld in een busje
en dan reden we daar de hele tijd rond, zagen
een rustig plekje, sprongen uit de bus, filmden
wat en net op het moment dat er mensen of
politie aankwam sprongen we de bus weer in en
gaven plankgas.'
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JOHNNY D.
En waarmee kwamen onze jongens van Jan de
Wit begin april terug uit het land van Uncle Sam
en onbegrensde mogelijkheden? Met een
verrassende plaat, die - in muzikaal opzicht rijpheid en experimenteerzucht verraadt. Geen
standaard rockplaat als voorganger Younger
Days, maar een fascinerend spel van uitersten
(heel hard en heel zacht), die onderling met
elkaar werden verbonden door een centraal
tekstueel thema. De schaduwzijde van de rock &
roll, verpersoonlijkt in de gestalte van de oude
rocker Johnny D.
Johnny D. is natuurlijk niet John Denver. Noch
John Densmore, en 'helemaal niet' - zoals de
verslaggever stellig meent - Richard Janssen, zijn
geestelijke vader.
Van het eerste (titel)nummer tot het laatste
(Dear Friends, waarin Johnny D. vanuit de hemel
constateert dat zelfs zijn begrafenis slechte
recensies oogst) gaat het om de andere kant
van de medaille die de rockster van weleer in
betere tijden kreeg opgespeld: de loze roem, de
kritiek, een knagend naderen van de
vergetelheid, onechte vrienden, liefdeloze
groupies, failliete illusies.
Richard Janssen: 'Johnny D. is het soort popster
dat niet meer in deze tijd past. Hij is niet echt
een loser, maar een winnaar is hij al lang niet
meer. Een loser is iemand die heel veel
zelfmedelijden heeft, en dat heeft hij niet.'
Een soort kruising tussen Alex Chilton en James
Dean?
'Bijvoorbeeld. Maar er hebben heel veel mensen
model gestaan voor Johnny D. En hoe meer
mensen model staan, hoe groter het archetype
wordt.'
Ik vind Johnny D. erg op Richard Janssen lijken.
Volgens mij is hij Richard Janssen.
'Nou, dat is hij niet.'
Waarom zitten er in Johnny D. dan zoveel
elementen die op jou van toepassing zijn?
'Het is natuurlijk onzin te ontkennen dat er in
elke tekst wel een aantal autobiografische
elementen zit.'
Veel, heel veel autobiografische elementen. En
duidelijker aantoonbaar dan voorheen.
'Ja, maar tegelijkertijd zit er ook een extreme
hoeveelheid dingen in die ik uit mijn duim het
gezogen. Alleen: het is natuurlijk niet duidelijk
welke dat zijn. Dat blijft...eh...mijn geheim...'
Foto’s door Frans Jansen
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In Dear Friends heb je het over een zekere Frank
'heading for the booze, he always hated me,
why I never knew, but I'm sure that even my
funeral is gonna get a bad review'. Dat is bijna
letterlijk wat je vorig jaar in een OOR-interview
over een bepaalde Volkskrantrecensent zei.
'Dat zou kunnen ja. Mijn inspiratie put ik
natuurlijk uit de dingen die ik zelf meemaak, ja
er dan blaas je dat op en verzint er wat bij.'
Dat Johnny D. niet je autobiografie is, begrijp ik
ook wel. Ik weet dat je het vervelend vindt op je
uiterlijk beoordeeld te worden. Johnny D. heeft
bepaald last van opdringerige dames, jij ook. Zit
je daar mee?
'Dat is een groot woord. Maar je maakt maffe
dingen mee, en die gebruik je als
aanknopingspunt voor je teksten. En kijk, het
leven is ontzettend oninteressant, en zelfs als je
in een redelijk bekende band speelt in
Nederland, dan heb je nog een vrij
oninteressant leven. Dus wat doe je: je isoleert
de interessante en rare aspecten, je blaast ze op
en je verzint er van alles bij. Dan heb je
tenminste iets. En de schaduwzijde van de rock
& roll... dat is natuurlijk wat het aantrekkelijk
maakt. Gewoon is maar gewoon, daar heeft
niemand iets aan. En als je het bizarre opzoekt,
zul je altijd dingen meemaken die je zelf niet
leuk vindt. Maar vergeet nooit: je hebt ze zelf
opgezocht. Zonder dat zouden wij weinig reden
hebben om te spelen.'
SCHADUWZIJDE
Oneerbiedig gezegd is het duo Henk Jonkers en
Richard Janssen het best te vergelijken met een
stoomwals. Wat er in hun koppen zit, moet
gerealiseerd worden. Allemaal volgens het
principe what you give is what you get. Wie de
carrière van The Fatal Flowers analyseert, kan
niet om hun bewonderenswaardig koppige
maar soms haast wereldvreemde wilskracht
heen. Het is niet altijd even makkelijk hun
gepantserde dadendrang te volgen. In het
verleden hebben mensen - binnen en buiten de
band - het daar moeilijk mee gehad. Bassist
Marco Braam stapte niet voor niets vorig jaar op
het moment van doorbraak (Edison, hit met
Younger Days, Pinkpop-optreden) uit de band
om zich te laten vervangen door Geert de Groot
en het feit dat gitarist Dirk Heuff langdurig
overspannen was, zal alles te maken hebben
met het feit dat bij The Fatal Flowers altijd druk
op de ketel staat.

Foto door Frans Jansen
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Ook deze 'schaduwzijden in het eigen
rockbestaan' lagen aan de bakermat van Johnny
D. Is Back.
Richard: 'Het is niet echt een vrolijke plaat
geworden en dat is logisch omdat het ook niet
zo'n vrolijke tijd is geweest. We hebben door al
dat gedoe meer dan een half jaar niet kunnen
spelen. Dat was geen prettige adempauze.
Anderhalve maand op Ibiza noem ik een
prettige adempauze, een jaar in je oefenruimte
zitten niet. Het was niet bepaald kicken, nee.
Dat heeft wel consequenties gehad voor de
plaat. A: het is niet leuk wat je meemaakte, B: je
bent geen band die elke week op het podium
staat, maar je zit te klooien in een oefenruimte,
en hebt alle tijd dingen op te nemen, te
experimenteren, en dan kom je op het soort
nummers uit dat op Johnny D. Is Back staat. Niet
nummers die je even bij een soundcheck hebt
staan te bedenken. Dat is de technische kant
ervan.
In 1985 verkondigden ze dat een band beginnen
in Nederland makkelijk was. Je nam gewoon een
uitkering en ging vijf dagen per week met elkaar
in de oefenruimte zitten. Nu lopen de mensen
van een grote platenmaatschappij heel hard
voor ze en nemen ze een plaat op in Amerika 'hoewel het muzikantenbestaan en de
hoedanigheid van uitkeringsgerechtigde nog
steeds hand in hand gaan.'
Richard Janssen: 'Ik vind het niet zo bijzonder
wat wij gedaan hebben. Wat is er nu bijzonder
aan vier gasten met een uitkering die de hele
dag in een oefenruimte zitten.'
Het is bijzonder dat je steeds een doel bereikt,
dat er nog steeds groei in de band zit. Dat je in
staat bent een groot publiek te bereiken.
'Dat laatste vind ik inderdaad leuk. Er wordt in
Nederland nog steeds gedacht dat als je bekend
bent, je compromissen moet sluiten en binnen
de kortste keren uitgekakt bent. Maar dat is
dominee praat. Ouderlingengelul van mensen
die nog nooit zelf een keuze hebben moeten
maken. Veel bands die wij kennen, die kunnen
ons gewoon niet begrijpen. Die zeggen: The
Fatal Flowers zijn bekend, die hebben hun ziel
aan de duivel verkocht. Domme dogma's die
alleen vol te houden zijn door mensen die zelf
nooit voor de keuze zijn gesteld. Dat zijn
mensen die zeggen: als een platenmaatschappij
mij een aanbod doet, dan doe ik het niet. Dat
kun je makkelijk zeggen als je nooit zo'n aanbod
krijgt. Als er werkelijk een bedrag wordt
genoemd, dan wordt het pas echt.'

Herman Brood vindt dat Nederlandse bands aan
zaterdagsvoetbal doen. Te weinig aanvallend
spel. Te weinig wil om nummer een te zijn.
'Wij doen wel aan aanvallend spel. Het verschil
zit 'm erin dat wij vleugelspelers zijn en Herman
Brood een typische midvoor. Maar dat
Nederlandse bands ontmoedigd zijn, en
daardoor zo weinig aanvallend spel ten toon
spreiden, begrijp ik wel. Want Nederland is
gewoon een kloteland wat muziek betreft. Dat
is zeker waar, het wordt hier nooit serieus
genomen, vandaar dat het niet makkelijk is om
het serieus aan te pakken. Want je wordt van
alle kanten als een soort halve gek gezien. Kijk,
het is nu 1988 en nu kun je zien dat bands als
wij en Claw Boys Claw toch wel een zekere

bekendheid hebben, die een jaar of tien geleden
bands als Gruppo Sportivo en Vitesse hadden.
Maar toen die mensen op het toppunt van hun
roem waren liepen ze ook al zeker zes jaar de
popscene mee. En het heeft tot nu geduurd,
zeker tien jaar, dat er eindelijk weer eens bands
uit zeg maar het alternatieve circuit doorbreken.
Dus die ontmoediging kan ik me wel
voorstellen.'
In hoeverre kunnen jullie je het veroorloven dat
Johnny D. Is Back flopt?
Richard: 'Wat betreft onze platenmaatschappij
kunnen we ons dat misschien niet veroorloven.
Maar persoonlijk wel. Maar ik zit er niet echt om
te springen.'
Bron: Oor 7 mei 1988, Tom Engelshoven
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Nevessa studio’s Woodstock- opname Johnny D. Is Back! album

Woodstock- opname videoclip Johnny D. Is Back!
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Woodstock
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Fatal Flowers
Mede door een enthousiaste recensie in Amerika's belangrijkste popblad Rolling Stone
bleek platenmaatschappij WEA bereid om voor de nieuwe Fatal Flowers-lp een
fatsoenlijk budget ter beschikking te stellen. Daardoor kon een hartenwens van de
groep in vervulling gaan: een plaat opnemen in de VS met ex-Bowie gitarist Mick
Ronson als producer. Het uiterst aangenaam klinkende resultaat ligt sinds enkele
weken in de winkels en een uitgebreide promotietoernee is inmiddels van start
gegaan. Hoog tijd dus om Fatal Flowers en producer Mick Ronson uitgebreid aan het
woord te laten.
AUDITIES
Ruim een jaar geleden sierden Fatal Flowers onze voorpagina. Het waren roerige tijden
voor de Amsterdammers. Hun snelle doorbraak wekte nogal de nieuwsgierigheid van
de popcritici die zich massaal op de groep wierpen. Resultaat was een weinig ter zake
doende discussie of de groep al dan niet de beste band van Nederland was. Roerige
tijden ook, omdat bassist/medeoprichter Marco Braam net om persoonlijke redenen
de band verlaten had. Reden om het gesprek met Richard Janssen (zang/gitaar), Henk
Jonkers (drums) en de nieuwe bassist Geert de Groot daar te laten beginnen.
Jullie hebben destijds voor een nieuwe bassist half Amsterdam op auditie gehad, geloof
ik.
Richard: "Nou, eerst niet. We hadden een advertentie gezet met de tekst
'Amsterdamse band zoekt met spoed bassist met veel tijd. Muzikale invloeden
variërend van Rolling Stones tot Dream Syndicate', maar daar kregen we maar twee
reacties op. Een jongen schrok zich lam toen hij in de oefenruimte kwam en zag dat wij
het waren, want hij was een echte fan. Toen bleek dat hij niet zo'n goeie bassist was
hebben we toch maar een advertentie gezet met 'Fatal Flowers zoeken een bassist' en
daar kregen we 60, 70 reacties op uit het hele land. Het gros van de mensen blijkt dan
toch niet geïnteresseerd te zijn in de muziek die je maakt, maar alleen in hoeveel werk
je hebt en wat het betaalt. Dat zochten we dus duidelijk niet, dus aan de telefoon
vielen er al veel af. Toch hebben we er nog een stuk of dertig op auditie laten komen.
Geert was daarvan de allereerste die langskwam, op maandagochtend. Met hem
hebben we toen maar twintig minuten gespeeld. Een week en dertig bassisten later
hebben we hem gebeld en nog een keer gespeeld en was de zaak snel beklonken."
Geert, hoe was dat om auditie te doen?
Geert: "Ik had nog nooit auditie voor iets gedaan, ik dacht: ik ga gewoon maar eens
kijken, dus voor die eerste auditie was ik niet zenuwachtig. Voor die tweede was ik
toen wel shaky. Ik had daarvoor eigenlijk nooit in een popband gespeeld, maar tijdens
die audities klikte het meteen. Fatal Flowers kende ik alleen maar van de radio van het
hitje 'Younger Days', maar ik bleek wel min of meer dezelfde roots te hebben:
Aerosmith, Rolling Stones, Led Zeppelin. En bovendien heb ik nog een tijd bas les
gehad van Freddie Cavali." (Gitarist Dirk Heuff heeft een tijdlang gitaarles gehad van
een andere Brood-coryfee, Ferdy Karmelk, red.)
Voor jou was het dan meteen in het diepe, want Fatal Flowers speelden veel en voor
behoorlijk volle zalen.
Geert: "Voordat ik bij de Flowers kwam was ik al gewend me bezig te houden met de
andere facetten van muziek maken, hoe het eruit ziet bijvoorbeeld. Daar heb ik wel
wat aan gehad. Toch stond ik er bij de eerste paar optredens als een hark bij en was ik
al blij als ik m'n partijen foutloos kon spelen. Toen ik dat eenmaal onder de knie had
ben ik gaan kijken welke ruimte ik had om me te bewegen. Dat duurde wel een tijdje,
maar omdat die optredens zo kort achter elkaar zaten leerde ik snel."
Wat is eigenlijk de rol van toetsenist Cor Willemse, die sinds de lp 'Younger Days' ook
live meedoet?
Richard: "Fatal Flowers is een viermans-band, dat is een vast gegeven, dus is Cor geen
vast groepslid. Hij schrijft ook niet mee aan de nummers, maar hij helpt wel met het
arrangeren en repeteert gewoon met ons mee. Daar hebben wij vrede mee en hij
ook."
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Ik heb door de jaren heen al die andere dingen
uitgesloten en niks anders aangepakt, alleen die
muziek. Van een computer begrijp ik
bijvoorbeeld
helemaal
niks."
Richard: "Wanneer je met zo'n mentaliteit
begint en je hebt nog geen plaat uit, dan is er
alleen dat ene uurtje per week op het podium
waarin je kunt laten zien wat je bedoelt. Dus
dan is het ook nu of nooit."

'NU OF NOOIT' HOUDING
Jullie zijn de afgelopen jaren een dankbaar
onderwerp voor popjournalisten geweest. Hoe
komt
dat?
Richard: "Ik denk omdat we in een heleboel
dingen afwijken van de bestaande normen,
vooral op organisatorisch gebied. We vormen
een nogal gesloten gemeenschap, dat wekt
blijkbaar nieuwsgierigheid op. Sommige mensen
hebben het idee dat er in onze oefenruimte
vijfjarenplannen hangen. Dat soort waanideeën
bestaan echt. Men vraagt zich af hoe het nou
kan dat zo'n bandje uit Amsterdam plotseling in
Amerika zit. Ook interessant voor journalisten is
natuurlijk het feit dat we eigenlijk de eerste
band uit de independent-scene zijn die het
zover geschopt heeft. Maar toen we vier jaar
geleden begonnen kenden we geen enkele
journalist."
Toch zijn jullie vrij snel doorgebroken. Hoe is dat
gegaan?
Henk: "Toen we een paar weken bezig waren
hebben we met een portastudio en een
mengtafeltje een demo gemaakt om wat
optredens te versieren. Die hebben we onder
andere aan de eigenaar van Café De Pieter in
Amsterdam gegeven. Die vond ons heel goed en
gaf het bandje door aan iemand van de VPRO.

Zo stonden we de week daarop al in de Wilde
Wereld. We bestonden eigenlijk nog
nauwelijks."
Richard: "Het is natuurlijk wel prettig als je als
band in het begin al een push krijgt, maar
daarna moet je het wel vol houden en dat is wat
juist zo moeilijk is. Het is niet zo'n probleem om
als beginnende band een beetje aandacht te
krijgen, maar wel om dat vast te blijven houden
omdat er geen industrie achter zit die dat kan
ondersteunen. Als je in Engeland één keer op de
voorkant van de NME hebt gestaan heb je
meteen een contract, maar als je hier een keer
gepushed wordt door de Wilde Wereld is er
niemand die daarop inhaakt en moet je het
gewoon weer zelf doen."
Jullie hebben toch altijd veel kunnen optreden.
Richard: "We hebben het gewoon op de
ouderwetse manier gedaan: veel spelen en
mond-op-mond-reclame,
vooral
door
zaaleigenaren. De eerste tijd stuurden we niet
eens demo's."
In die tijd schoven jullie ook alles al opzij voor de
muziek, een soort 'nu of nooit'-houding.
Geert: "Dat is ook heel belangrijk. Eigenlijk is dat
waar mensen naar komen kijken. Je wilt laten
zien waar je goed in bent en dat is in ons geval
muziek maken.

EIGEN STUDIO
Jullie hebben een eigen studio in de oefenruimte
gebouwd.
Richard: "We hebben telkens het geld dat we
overhielden met de band daarin gestopt. De
advertenties achterin Music Maker waren altijd
een rijke bron van instrumentarium. We hebben
veel tweedehands gekocht en zo is de
oefenruimte langzaam uitgebouwd tot een
bescheiden 8 sporen-studio. Dat werkt heel
prettig. Wanneer je aan het repeteren bent
klinkt het al gauw goed door het behoorlijke
volume. Maar als je het dan gaat afluisteren dan
hoor je vaak dat dingen veel simpeler kunnen."
Henk: "Bovendien krijg je veel meer inzicht in
het opnameproces. Hoe vaak maak je niet mee
dat een technicus zegt: 'sorry, ik kan maar één
koptelefoonmix maken'. Nu weten we dat het
maar een kleine moeite is om er drie te maken."
Inmiddels is jullie oefenruimte onder de naam
DDL-studio (afkorting voor De Domme Lul) ook
nog eens uitgegroeid tot één van dé
independent-studio’s van Nederland. Voor de
Thuiswerk- en Onafhankelijken-pagina’s krijgen
we erg veel demo’s en platen opgestuurd die
daar zijn opgenomen.
Richard: "Het is gewoon maar onze oefenruimte
en er staan totaal geen hightech spullen, maar
we hebben er twee goeie technici werken:
Martin Cramer en Luc Suèr. Dat zijn jongens die
al jaren meedraaien en altijd vanuit de muzikant
denken. Ik denk dat een hoop bands ook op de
sfeer daar afkomen. De studio is niet opgezet
om er zoveel mogelijk geld uit te halen. Het is
onze oefenruimte en wanneer we die niet
gebruiken wordt hij als studio verhuurd. Martin
en Luc nemen ook alleen maar dingen op die ze
leuk vinden. Maar het viel me wel op hoeveel
behoefte er blijkt te zijn aan een simpel 8sporen studiootje waar je gewoon demo's op
kunt nemen. Dat blijkt toch behoorlijk goed te
kunnen lopen.
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MICK RONSON
Toen 'Younger Days' een succes bleek te zijn
moesten jullie beginnen te componeren voor de
nieuwe lp. Gaf dat een extra druk?
Richard: "Nee, want componeren kun je toch
niet dwingen. Dat komt of dat komt niet.
Bovendien gaan we eigenlijk continu door met
schrijven van stukjes. Alleen op een bepaald
moment maken we het af."
Wanneer is het idee gegroeid om van de plaat
een doorlopend verhaal te maken?
Richard: "Na een nummer of vier, vijf. Op een
gegeven moment merkten we dat het er
onbewust was ingeslopen. Als je dat eenmaal
hebt, stimuleert dat wel bij het schrijven. Je
schrijft dingen die je anders misschien niet
geschreven zou hebben. Het is overigens geen
echt doorlopend verhaal of een concept. Ik heb
een aantal situatieschetsen aan één verzonnen
hoofdpersoon Johnny D. opgehangen"
'Ziggy Stardust' van David Bowie is ook zo’n
plaat. Hoe reageerde Mick Ronson daarop?
Richard: "Ja, dat was wel een aardige
samenloop van omstandigheden. Hij heeft de
teksten gelezen toen ik hem vroeg of hij het
Engels wou controleren. Hij zag het wel zitten,
zei hij."
Waarom hebben jullie Mick Ronson als producer
gevraagd?
Henk: "Mick Ronson was voor mij een held van
vroeger. Hij heeft aan de beste platen van
Bowie en Lou Reed meegewerkt en hij is een
muzikant. Dat is veel prettiger dan iemand die
technisch producer is en alleen maar weet hoe
een mengtafel werkt. Bovendien is Mick wat ze
in Amerika een songproducer noemen: in al die
bands waar hij vroeger in heeft gespeeld heeft
hij altijd de songs gearrangeerd. En wat ook
belangrijk is: hij weet hoe je een harde
gitaarband op moet nemen."
Richard: "De meeste Engelse en Amerikaanse
producers zoals hij zijn enorm gespecialiseerd
en hebben veel meer ervaring dan hun
Nederlandse collega's. Er zijn in Nederland best
mensen die technische kwaliteiten hebben,
maar er zijn er maar weinig die kunnen zeggen
dat ze met Bowie, Lou Reed in de studio gezeten
hebben en dat ze al 20 jaar in een band spelen.
Nou is Mick Ronson misschien wel een extreem
voorbeeld, maar mensen als Vic Maile zijn ooit
begonnen als tape-operator in een beroemde
studio, zijn langzaam opgeklommen tot
producer en hebben in die tijd al die grote
namen aan zich voorbij zien komen.

Dat soort ervaringen zijn heel belangrijk voor
een producer."
Op een gegeven moment deed het gerucht de
ronde dat John Hiatt jullie zou gaan produceren.
Henk: "Dat was een idee van Atlantic in
Amerika. John Hiatt heeft een tape met de
nummers gehad maar hij had nauwelijks tijd
want hij moest op tournee om zijn plaat te
promoten. Dat zou dan betekenen dat we met
een technicus op zouden nemen en dat hij af en
toe langs zou komen. Bovendien zou het zijn
eerste productieklus zijn. Het was een vaag
verhaal, maar dan vangt iemand dat hier op en
komt het meteen op de radio."
Wat was de rol van Mick Ronson tijdens de
voorbereidingen en de opnamen?
Richard: "Veel nummers zijn wel ongeveer
gebleven zoals ze in de ruwe vorm waren, maar
bij een paar zei hij dat het net niet uitgesproken
genoeg was. Hij probeert dan in de muziek een
beetje de extremen naar boven te halen. Als je
in een band zit probeer je toch vaak dingen weg
te moffelen. Je zegt al gauw: 'dat loopje doen
we mooi achter in de mix met een galmpje
erop'. Mick Ronson zegt dan: “dat is een loopje
en dat zul je horen ook” en dan gaat het knal
hard voorin de mix. Zo hebben we 'There were
times' op zijn aangeven een stuk uitgesprokener
gemaakt. We zijn het refrein gaan moduleren en
toen kwam hij met een karakteristiek loopje en
daarmee zijn we aan de slag gegaan. Hij
stimuleert dat en geeft aan hoe extreem je kunt
worden. Op een gegeven moment denk je dan:
het is zwaar aangezet, maar beter dat het
duidelijk en extreem is dan halfzacht. Zijn
favoriete manier van werken is op die manier
samen dingen uitvogelen.
En doordat we nu meer tijd hadden dan bij de
vorige lp zijn we veel meer aan leuke dingen
toegekomen en dat kun je horen. De plaat is
veel meer dan alleen een registratie."
Jullie hebben ook een aantal sessie muzikanten
gebruikt.
Henk: "Ja, onder anderen John Sebastian van de
Lovin' Spoonfull. Hij speelt mondharmonica in
een paar nummers. Mick belde hem gewoon op
of hij zin had om op een plaat mee te doen en
even later stond hij voor de deur. De zangeres
die alle koortjes gedaan heeft heet Ann Lange.
Ze heeft vroeger bij Joe Cocker gezongen en is
nu huisvrouw in Woodstock.

Ze vond het heel leuk om mee te doen en dat
kun je horen ook."
BUITENLANDSE STUDIO'S
Jullie hebben je eigen platen ook altijd in het
buitenland opgenomen. Waarom?
Henk: " Bij die mini-lp is het bij toeval zo gegaan.
Daarna bleek het altijd mogelijk om het in het
buitenland te doen. Ik vind het wel zo prettig
want je zit dan in een totaal andere omgeving.
Je hebt geen andere dingen aan je hoofd dan
opnemen.
Maar is dat in bijvoorbeeld Groningen ook niet
zo?
Richard: "Als wij met Mick Ronson in Groningen
hadden opgenomen, dan was er toch wel
behoorlijk vaak bezoek en telefoon geweest. Je
moet gewoon weg zijn van wat met je dagelijks
leven te maken heeft om je op het opnemen
van de plaat te kunnen concentreren."
Hoe zag de studio eruit waarin jullie de nieuwe
lp 'Johnny D. Is Back!' hebben opgenomen?
Henk: "De Nevessa-studio is het vroegere huis
van technicus Chris Andersen, de man die veel
platen van Todd Rundgren opnam.
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Een grote hoge woonkamer is de opnameruimte, de overdekte veranda is de
controleruimte en de Lesliebox staat in de slaapkamer.
Er stond een Tannoy-afluistering een Stephans of Stevans 24-sporenrecorder
en een vrij simpele tafel, die hij automatiseerde met een Atari computer. Het
was een heel bescheiden studio, zeker geen super-Wisseloord met
bubbelbaden, sauna's en dat soort dingen. Dat hoeft ook helemaal niet, als de
sfeer maar goed is."
Richard: "Ik denk dat je het kunt vergelijken met Zeezicht, iets kleiner zelfs
nog. Het was er relaxed werken. Mick Ronson's dochter liep gewoon door de
studio en zo. Er hing een zeer los sfeertje."
Hadden jullie je eigen instrumenten meegenomen?
Richard: "Ik had m'n Telecaster bij me, Geert z’n Jazz Bass en Dirk z'n
Stratocaster, maar hij heeft vooral op de Gibson Les Paul en de Telecaster van
Mick Ronson gespeeld. Voor de gitaarversterking stond er een Music Man en
verder nog wat losse kasten. Een basversterker stond er niet: Geert heeft
alleen maar over de DI gespeeld. Voor Cor Willemse stond er een Hammond
B3. De Steinway piano is in een andere studio opgenomen.
Henk: "Mick had mij beloofd dat er een Gretsch, een Ludwig en een Majestic
set zouden staan. Toen we daar kwamen stond er alleen een Pearl, maar wel
een goede. Er zaten van die witte jazz-vellen op. Die gebruik ik normaal nooit,
maar die klinken wel lekker helder. Verder hebben we de drums soms met
wat samples aangedikt."
Hoe hebben jullie de basis opgenomen?
Henk: "Vrij snel. Mick vindt het opnemen van de basis vrij saai werk. Hij laat je
ook niet met een clicktrack opnemen. Ik dacht bij sommige nummers: een
clicktrack is hier een makkelijke oplossing, want dan is het tenminste strak.
Maar dan probeerde ik het een keer en dan zei hij: 'dat is niks, dat ben jij niet
meer'. Het resultaat is niet super strak, maar er is niemand die zich daar aan
stoort. Waar we bijvoorbeeld weer wel goed op gelet hebben is de bass-drum
in de ballade 'There Were Times'.
Hebben jullie voor 'Moving Target' een phaser gebruikt?
Richard: "Nee, dat zijn twee wah wah-gitaren die maar één noot spelen. Een
daarvan is helemaal achter op de kam gespeeld en wordt niet aangeslagen,
maar meer met het plectrum geveegd. Daardoor krijg je veel boventonen en
lijkt het op een phaser. We hadden eigenlijk eerst een mondharp in
gedachten, maar dit is eigenlijk wel zo leuk."
De plaat heeft een beetje een seventies-sound gekregen.
Henk: "Het is vrij natuurgetrouw opgenomen, er is geen hyper modern
drumgeluid aan te pas gekomen en geen vette synthesizers." Geert: "De
prioriteit bij de opname van de partijen lag bij de juiste intentie en niet of het
super strak was. Dat is misschien wel seventies."
Richard: "Vorig jaar waren we een sixties-band. We dachten: er moet wel een
beetje progressie inzitten!"
Bron: Music Maker, Jan van der Plas
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Mick Ronson
Mick Ronson straalt een vriendelijke
bescheidenheid uit, die je al snel doet vergeten
dat hij de gitarist/arrangeur/co-producer is op
popklassiekers als David Bowie's 'Ziggy
Stardust', 'Transformer' van Lou Reed, 'Night
out' van Ellen Foley én de man is achter de
recente comeback van Dalbello. Om nog maar
te zwijgen van zijn gitaarwerk bij o.a. Bob Dylan,
Van Morrison, T-Bone Burnett en Ian Hunter.
Met hetzelfde enthousiasme waarmee hij over
zijn werk met Bowie praat heeft hij het even
later over het optreden van de Nederlandse
groep Bad to the Bone die hij de avond voor het
interview heeft zien spelen in de Amsterdamse
Sleep-Inn.
Het is eind februari wanneer ik Mick Ronson
ophaal bij de oefenruimte van Fatal Flowers aan
de Brouwersgracht. De groep repeteert daar
een aantal dagen onder zijn leiding, voordat het
hele gezelschap naar het dorpje Woodstock
vlakbij New York afreist om daar de nieuwe
plaat op te gaan nemen. Hoewel de sneeuw
naar beneden dwarrelt, stelt Ronson voor maar
naar zijn hotel te gaan lopen. "Ik doe verder niet
aan sport, dus daarom doe ik in een stad alles
zoveel mogelijk lopend. Het is maar een klein
eindje," aldus de goed geconserveerd ogende
veertiger.

Dat dat kleine eindje zo'n beetje aan de andere
kant van de stad blijkt te zijn deert niet,
aangezien Ronson zich - zoals veel Engelsen een meester betoont in 'the noble art of
conversation'. In rap steenkolen Engels vertelt
hij over Woodstock, waar hij de laatste jaren
met vrouw en dochter woont.
"Het is een gezellig dorpje met zo'n 7000
inwoners. Het ligt zo'n 50 kilometer van het
terrein waar ze destijds het Woodstock-festival
gehouden hebben. Het is er heel gemoedelijk, je
hoeft je huis niet op slot te doen als je weggaat
en zo. Er wonen veel muzikanten; Dylan heeft er
een huis, de meeste ex-leden van The Band
wonen er, Todd Rundgren woont er in de buurt
en nog een paar muzikanten. Ik ben door m'n
werk als producer natuurlijk veel van huis, maar
ik kom daar altijd graag terug."
Eenmaal bij het hotel aangekomen kijkt Mick
Ronson even op zijn horloge en verontschuldigt
hij zich voor het feit dat hij nog een paar
telefoontjes moet plegen. "Wanneer ik in
Europa ben laat ik m'n horloge altijd op de
Amerikaanse tijd staan. Dan weet ik ten minste
of ik daar iemand kan bereiken of niet." Een
kwartiertje later kunnen we - inmiddels weer op
temperatuur door een stevige bel whisky - van
start gaan.

BOWIE
In Nederland kennen we je vooral als gitarist in
David Bowie’s Spiders from Mars. Hoe ben je
destijds
bij
Bowie
terecht
gekomen?
Ik heb nooit auditie gedaan, ik heb hem gewoon
leren kennen ergens rond 1970. Bowie was toen
niet zo bekend, hij had een paar jaar daarvoor
een hit gehad met 'Space Oddity, maar dat was
alweer een tijdje geleden. Ik kwam af en toe bij
hem over de vloer en toen hij een keer een
gitarist nodig had voor een radio-optreden
vroeg hij of ik zin had om mee te doen. Dat
klikte en sindsdien ben ik bij hem blijven
spelen."
Op platen uit die tijd word je altijd apart
genoemd als arrangeur en soms als co-producer.
Wat was precies je rol in die tijd?
"Ik organiseerde de band, deed de muziek
repetities en schreef de orkest-arrangementen.
Ik heb in m'n tienerjaren viool gespeeld en had
dus een klassieke achtergrond. Die viool had ik
bij de opkomst van Duanne Eddy al ingeruild
voor een gitaar, maar hij het uitschrijven van die
partituren kwam die kennis me goed van pas.
Op die manier heb ik ook samen met David aan
Transformer van Lou Reed gewerkt, waarvoor ik
dan wel de credits als co-producer kreeg."
Wat is achteraf bezien je favoriete plaat uit die
periode?
’Pin-ups' (de plaat van Bowie met allemaal jaren
'60 covers, red.). Die plaat was heerlijk om te
doen, want dat waren de nummers die David en
ik als tiener altijd al hadden willen doen. Ik ben
begonnen met gitaarspelen door Duanne Eddy
en kort daarop kreeg je The Beatles, The Stones,
The Yardbirds. De beste muziek is die muziek die
je zo gek krijgt dat je zelf een instrument wilt
pakken. Met 'Pin-ups' stonden we daar
plotseling zelf al die nummers op te nemen.
Waarom kwam er vrij kort daarna toch een eind
aan
jullie
samenwerking?
"David en ik zijn nooit echt uit elkaar gegaan,
maar meer uit elkaar gegroeid. Op een gegeven
moment wilde David een tijdje wat anders gaan
doen. Hij had toen plannen voor een
theaterstuk op Broadway en hij wilde voorlopig
niet meer op tournee. Op dat moment kreeg ik
de kans om een solo-lp te maken en dat heb ik
toen gedaan. En daarna was ik steeds met
andere dingen bezig."
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Wat vind je van Bowie’s tegenwoordige werk?
"Zijn laatste lp vond ik niet best. Maar iedereen
maakt weleens een slechte plaat, nietwaar?
'Let's Dance' vond ik fantastisch."
Je hebt daarna een tijd met Bob Dylan getoerd
in The Rolling Thunder Revue. Hoe kwam je hij
hem
terecht?
"Dat is wel een mooi verhaal, eigenlijk. Hij deed
in die tijd van die surprise-gigs in kleine bars. Op
een dag speelde hij in New York in een club
vlakbij waar ik woonde en aangezien ik hem nog
nooit had zien spelen en zijn werk ook niet zo
goed kende ging ik maar eens kijken. Op een
gegeven moment gooide de portier van die tent
me eruit, omdat ik er volgens hem veel te
vreemd uitzag. Ik droeg toen nog plateauzolen
en ik had me opgemaakt. Op een gegeven
moment kwam ik wel weer binnen, maar toen
werd ik er weer uitgegooid. Terwijl ik tegen de
portier schreeuwde dat ik toch weer opnieuw
binnen zou komen, al was het door het raam,
kwam Dylan op ons af. Eind van het liedje was
dat ik een tijd met hem heb staan praten en dat
hij aan het eind van de avond vroeg of ik zin had
om met hem op toernee te gaan. Ik zei
natuurlijk 'ja', maar ik hoorde een hele tijd niks
van hem. Totdat Dylan op een vrijdagavond
opbelt en zegt: 'kun je zondag repeteren?
Volgende week op toernee.' Ik heb hem dus
eigenlijk per ongeluk ontmoet, maar dat soort
toevalligheden maken het leven leuk,
nietwaar?"
FATAL FLOWERS
Na die tournees met Dylan ben je je steeds meer
op produceren gaan toeleggen. Hoe is eigenlijk
het contact tussen jou en Fatal Flowers tot stand
gekomen?
"Zo'n drie jaar geleden zat ik een tijdje in
Londen. Fatal Flowers traden daar op en hun
manager Peter Dispa belde me op met de vraag
of ik misschien interesse had om ze te
produceren. Ik ging naar een van hun optredens
kijken en vond ze erg goed. Hun image sprak me
erg aan en ze speelden rechttoe rechtaan rock.
Ik had toen net die plaat met Lisa dal Bello
gemaakt en was tijdenlang voornamelijk met
computers en synthesizers bezig geweest. Zij
waren een echte band met gitaren en lang haar
zoals The Rolling Stones en dus weer iets heel
anders als waar ik toen mee bezig was.

Die uitdaging stond me wel aan en we hebben
er die avond nog over zitten praten. Maar na
dat optreden zijn we elkaar uit het oog verloren.
Fatal Flowers gingen terug naar Nederland en ik
ging naar Italië en aangezien ik geen
management had was er geen kantoor waar ze
me konden bereiken. Voor hun begon de tijd te
dringen en daarom hebben ze voor 'Younger
Days' een andere producer gezocht (Vic Maile,
red.). Uiteindelijk hebben ze me voor deze lp
wel kunnen vinden."
Is het voor jou niet lastig om zonder
management
te
werken?
"Ja, zeker wel, het is een moeilijke business als
je op een manier werkt die onzichtbaar is voor
het grote publiek. Wanneer je een tijdlang geen
grote internationale hits gehad hebt dan denkt
men dat je gepensioneerd bent. Maar niets is
minder waar, ik doe een heleboel dingen maar
steeds in verschillende landen. Ik heb in Canada
The Payolas geproduceerd en die plaat was daar
driedubbel platina, een soort nationaal
volkslied, maar die deed in de VS niks. Een paar
maanden geleden heb ik met David Lee Hayes
een country plaat gemaakt en die staat nu hoog
in de Amerikaanse countrycharts. Maar toen ik
met Dalbello 'Whomanfoursays' gemaakt had
en die lp in de VS nauwelijks verkocht,
begonnen mensen in New York aan me te
vragen of ik nog steeds muziek maakte. I had
been working me balls off!!"
ENERGIEK
Hoe moet de nieuwe Fatal Flowers plaat gaan
klinken?
"Ruig, sober en eenvoudig te begrijpen. Ik hou
ervan dingen op een simpele manier te doen,
zonder dat een normaal mens er honderd keer
naar moet luisteren voordat hij snapt waar het
overgaat. Als muzikant moet je proberen nietmuzikanten te bereiken. Het is heel plezierig om
te zien dat je niet je muziek iemand vrolijk kunt
maken, daarvoor hoeft die muziek ook helemaal
niet clever te zijn. Ik ben niet tegen dingen als
jazz-fusion, maar dat gaat voor de meeste
mensen ver boven hun pet. Veel muzikanten die
merken dat het publiek niet op hun muziek
reageert, draaien zich om en beginnen op het
publiek te kankeren. Terwijl het hele eieren eten
met muziek juist is dat mensen voor andere
mensen spelen. Muziek maken is een manier
van communiceren. Daarom begin ik productie
meestal met het versimpelen van een aantal
dingen op de demo.

In sommige nummers voeg ik er ook een
pakkend melodietje aan toe. Verder vind ik het
bij Fatal Flowers van belang dat het een hele
energieke plaat wordt."
Hoe breng je de energie die een band als Fatal
Flowers live uitstraalt over op een plaat?
"Het is voor alles een kwestie van houding. Ik
wil dat de bandleden zich trots voelen op wat ze
doen en een soort 'nu of nooit' houding hebben.
Verder is het heel simpel: je kijkt naar de goeie
punten die ze hebben en die probeer je nog wat
aan te zetten, terwijl je de slechte kanten
probeert kwijt te raken. Bij Fatal Flowers zijn de
goede kanten dat ze simpele dingen willen
spelen en dat ze een echte rock 'n roll band zijn.
Je kunt zien wat ze doen, ze gebruiken geen
trucs, en zo wil ik ze ook opnemen. Ze zijn een
gitaarband en dus heeft het geen zin om ze te
laten klinken als een keyboardband. Ik wil geen
dingen gebruiken die ze niet zelf op het podium
gebruiken, want dan ben je bezig het publiek te
bedriegen. Bij Fatal Flowers begin ik met het
opnemen van drums, bas, twee gitaren, orgel en
niet te vergeten de zang. Pas dan ga ik luisteren
naar wat erbij moet. Veel producers beginnen
met drums en bas en brengen dan lagen met
keyboards aan, waarna er uiteindelijk geen
ruimte meer is voor de gitaren. Je moet eerst de
karakteristieke dingen van de band opnemen en
dan pas de extra's. Daarbij is het ook belangrijk
dat je zo vroeg mogelijk de zang op de band
hebt staan. Vaak wordt er zoveel tijd
gespendeerd aan het opnemen van de muziek
dat er nauwelijks tijd is voor het inzingen, terwijl
de zang juist zo belangrijk is. Een andere reden
om de zang al vroeg op te nemen is dat je
precies weet waar je wel en vooral waar je geen
ruimte hebt voor extra dingetjes."
In hoeverre moet voor jou een take technisch
perfect zijn?
"Het moet voor mij op een emotionele manier
goed zijn. Het moet de juiste overtuiging
hebben.
Jimi
Hendrix
speelde
soms
verschrikkelijk vals, maar wat hij deed was wel
heel overtuigend. Waar je natuurlijk wel
rekening mee moet houden is dat je een plaat
maakt die geluidstechnisch vergelijkbaar is met
de rest van de platen die uitkomen, want
iedereen luistert veel meer met 'hifi-oren' dan
vroeger. Maar dat is niet zo'n probleem met de
apparatuur die je in de gemiddelde studio tot je
beschikking hebt.
Waar ik sterk in geloof is het idee van 'optreden
in de studio'.
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Ik heb een hekel aan het stoppen van de tape
tijdens een nummer. Als de gitarist speelt, dan
speelt hij het hele nummer en niet alleen de
solo. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de zang. Ik
ben er ook geen voorstander van om uren
overeen bepaald stukje inzingen te doen. Het
wordt dan wel technisch perfect, maar
tegelijkertijd wordt het emotieloos. Ik zet dan
liever een paar versies naast elkaar, waar ik de
beste passages uit kies. Van alle platen die ik
gemaakt heb zijn de meest opwindende
momenten toch altijd die in een keer, bijna per
ongeluk op de band gezet zijn."
PRINCE
In wat voor studio ga je Fatal Flowers opnemen?
"In de Nevassa-studio in Woodstock. Het is een
gewoon woonhuis waarin een 24-sporen
recorder is neergezet met wat randapparatuur.
Gewoon 'the usual stuff', niks extra's. Ik geloof
niet zo in goede of slechte studio's. Het gaat er
niet om wat er staat, maar om wat je er doet. Ik
heb mensen in de beste studio's van de wereld
zien gaan en er met verschrikkelijke platen weer
uit zien komen en andersom. The Eurythmics
hebben een aantal van hun mooiste platen
opgenomen met een 8-sporenrecorder. Ik ben
pas in die nieuwe studio van Prince geweest en
daar staat eigenlijk niks bijzonders. Ik bedoel,
het is best een mooie controlekamer en er staat
weliswaar een custom-built mengtafel, maar het
is geen uitzonderlijk goed spul. Een hoop
mensen zullen ervan zeggen dat het troep is wat
hij heeft staan. Maar als je dan zijn platen hoort.
. ."
En het is voor jou natuurlijk prettig om terwijl je
aan het werk bent eens een maandje thuis te
zijn.
"Zeker, maar vergeet niet dat het belangrijk is
dat je daar ongestoord kunt werken. In steden
als New York raak je snel afgeleid, in Woodstock
is behalve het opnemen van een plaat weinig te
doen."
Ken je behalve Fatal Flowers nog andere
Nederlandse
bands?
"Nee. . .Eh. . . Was Golden Earring niet uit
Nederland? 'Radar Love' is een van mijn
favoriete liedjes. Oh ja, gisteravond ben ik naar
een band wezen kijken....eh....Bad to the Bone,
die vond ik fantastisch! Ze hebbende juiste
mentaliteit: get on stage and do it, gewoon de
boel vermaken. Als je hen ziet wil je zelf ook
gitaar gaan spelen
Bron: Music Maker, Jan van der Plas
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Rock and Roll Star 12” promo – Atlantic records USA

- 66 Johnny D. Is Back! Longbox CD – Atlantic records USA

Johnny D. Is Back! Promo pakket – Atlantic records USA

USA hoes Johnny D. Is Back!
Atlantic records USA
Rock and Roll Star cd-single promo – Atlantic records USA
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Kuttend en klotend naar de top
Vijf dagen per week repeteren in De Domme
Lul, vier optredens per weekend. Maar toen…
het verre Amerika. De bloei van The Fatal
Flowers
En toen nam dat management, The Syndicate of
Melodies, Bas Westerweel, die nieuwe
presentator van TopPop, mee naar een concert
van The Fatal Flowers. Achteraf had Bas bekend
dat hij had genoten. Van de muziek, van de
show, van het toegestroomde publiek. Alsof-ie
naar een buitenlandse band had staan kijken ...
…en toen Dave Marsh van het gezaghebbende
Amerikaanse blad Rolling Stone die vorige Fatal
Flowers elpee Younger Days in handen kreeg,
was hij zo enthousiast dat hij een juichende
recensie schreef: "Who says that Dutch can't
rock. .. '
Rock 'n' roll in Nederland: The Fatal Flowers
maakten in drie-en-een-half jaar tijd drie elpees.
Scoorden bescheiden hitjes met hun single
Younger Days. Wonnen vorig jaar een Edison.
Namen hun meest recente plaat Johnny D. Is
Back! op in de Verenigde Staten onder de
productionele leiding van rock 'n' roll-held Mick
Ronson.
Hun optredens
hebben een
'bezettingsgraad van negentig procent', om met
het management te spreken. En: The Fatal
Flowers gaan buitenlands voetbal spelen.
Kortom...
Even vooraf: in dat huis waarin ik woon, hebben
The Fatal Flowers hun oefenruimte. Ze zitten er
langer dan ik. Veel langer, denk ik, want op de
deur naar dat zompige hok staat: 'Lekker kutten
en kloten in De Domme Lul'. En ik kan me niet
voorstellen dat jongens van boven de
vijfentwintig zoiets nog op hun deur schilderen.
Wij huisbewoners kankerden wel eens dat die
gasten zo luidruchtig repeteerden. Soms
schrokken we midden in de nacht, of zeg maar
gerust in de vroege ochtend, geïrriteerd wakker
van klapperende deuren of vallende speakers.
En dan wisten we: The Fatal Flowers hebben
Emmer-Compascuum of Kerkrade plat gespeeld.
En persoonlijk vond ik het een beetje flauw dat
ik in de krant moest lezen dat Mick Ronson een
week lang in De Domme Lul had gewerkt. Ik
bedoel, ik had 'm ook wel willen ontmoeten.
We zagen de groep meerdere malen van
bezetting veranderen, en iedere keer weer
verbaasde het ons dat die nieuwkomers binnen

een paar weken diezelfde grauwe huidskleur
kregen als drummer Henk Jonkers en zangergitarist Richard Janssen. "Drugs?" vroeg een
kennis een keer geheimzinnig, toen hij The Fatal
Flowers richting Mensa zag sloffen. Ik schudde
m'n hoofd, trok een ernstig gezicht en zei alleen
maar: "Vijf dagen per week repeteren in De
Domme Lul. En dat al jaren lang."
En nu worden ze opgestuwd in de vaart der
volkeren. Wij huisbewoners hebben dan wel
altijd gevonden dat The Fatal Flowers dat succes
verdienen. Maar we kunnen het ons nog niet
helemaal voorstellen, vier van die schuchtere,
haast verlegen jongens in Topos of in het verre
Amerika...
Zondag 27 juni vertrekt The Fatal Flowers
richting Gent. Met een beetje verbeelding heeft
de tocht iets weg van een zegepraal. Langs de
kant van de weg staan uitbundige Nederlanders.
Ze juichen, zingen en brullen dat er aangevallen
moet worden. Nederland onthaalt 'ons'
Nederlands elftal. In het rode verhuurbusje zit
iedereen met de neus tegen het raam geplakt.
"Ze staan de verkeerde kant op te juichen,"
grinnikt de drummer. "Verkeerde hobby
gekozen," zegt de zanger.
Onze A2-tocht mag dan wat schril afsteken bij
die van de voetballers, maar toch... We worden
vervoerd in een riante bus met stoelen die je
helemaal naar achteren kan klappen. Richard
Janssen grinnikt haast verontschuldigend. Sinds
het verschijnen van Johnny D. Is Back! wordt het
muzikantendom van The Flowers iets
gerieflijker. Succes in Holland betekent dat je als
band iets meer eisen kan gaan stellen. Een fles
Jack Daniels in de kleedkamer. Of een
eenvoudige maaltijd na afloop van het
optreden. En don't forget to mention andere
mensen die apparatuur sjouwen en opbouwen.
Want wat is rock 'n' roll in de polder: zeulen met
loodzware kisten tussen een feestvierende
menigte van wie de meeste zullen roepen dat je
vanavond weer 'te gek' was. Maar de armen uit
hun mouwen steken: ho maar! The Fatal
Flowers werkt al jaren met dezelfde technici en
roadies. Vrienden van het eerste uur, vrienden
uit een tijd dat ze gezamenlijk afreisden naar
Appelscha in een tochtige Mercedes bus. "Eh,
nee," zegt Janssen. "Nee, nee! Ik vind het niet
raar dat zij nu eerder van huis moeten om onze
spullen op te bouwen.

Vinden ze zelf ook niet. leder zijn werk. En, zij
kunnen leven van onze optredens, wij hebben
nog steeds een uitkering. En toen Luc Suèr, onze
geluidstechnicus, begon, had hij nauwelijks
verstand van techniek. Maar nu kan bij de
grootste Pa’s aan. Toen wij vorig jaar op
Pinkpop speelden zat hij wel achter de knoppen,
en als The Fatal Flowers ophoudt te bestaan kan
hij overal terecht."
Maar dan heb je het wel zo'n beetje gehad met
de extra faciliteiten van een rockband in
Nederland. Want van wereldberoemd in Almelo
is alleen Doe Maar even een beetje rijk
geworden. Het levert nauwelijks geld op. Want
wat houden The Fatal Flowers aan een optreden
over? Hooguit achthonderd gulden. En die
verdwijnen in de kas van een stichting, waarin
de band en de spullen die in De Domme Lul
staan zijn ondergebracht. En er moet nog veel
worden afbetaald.
Richard Janssen liep ik eind jaren zeventig al een
keer tegen het lijf. Hij was bassist in The Pilots,
een groep die zeer bekwaam was in het
imiteren van de toen populaire Engelse modband The Jam. De drummer van die groep, ene
Marcel stond toen nog model voor een
aflevering in de HP-serie De Nieuwe Tieners. In
een andere groep, Midnight to Six, een band
met een zekere status binnen de Amsterdamse
grachtengordel, leerde Janssen de drummer
Henk Jonkers kennen. En toen hebben ze samen
The Fatal Flowers opgericht.
Ze hadden hun tijd mee. De media, en met
name de popjournalisten, waren amechtig op
zoek naar een nieuwe muzikale stroming
waarmee ze zich konden identificeren. Die
meenden ze te ontdekken in wat met een groot
woord de Amsterdamse Gitaarschool werd
genoemd. Andere journalisten spraken van een
heuse sixties revival.
Het enige wat bands als Claw Boys Claw, Blue
Murder en The Fatal Flowers met elkaar
gemeen hadden, was hun bezetting (gitaar, bas,
drums en zang) en hun enthousiasme. The Fatal
Flowers werd binnen een paar maanden
ingelijfd door The Syndicate of Melodies, dat de
groep in het voorprogramma liet spelen van de
toenmalige subtopper The Thought. De
platenmaatschappijen, al in een krimpende
markt op zoek naar sterren, deelden contracten,
Claw Boys Claw ging naar Polydor, The Fatal
Flowers en Blue Murder naar WEA.
Nu, drie jaar later, maakt alleen The Fatal
Flowers tot ieders volle tevredenheid platen.
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Maar Johnny D. Is Back! heeft helemaal niks
meer te maken met sixties of wat voor
gitaarscholen dan ook. Johnny D. is een plaat
met kinderkoren, mondharmonica's en veel
keyboardpartijen van Cor Willemse, de vaste
gasttoetsenist van The Fatal Flowers. Maar nu
heb ik weer ergens gelezen dat die plaat heel
duidelijke verwijzingen heeft naar de rock 'n' roll
van David Bowie, Mick Ronson en Lou Reed uit
de beginjaren zeventig. Nou ja...Uiteindelijk
schrijven platenmaatschappij en management
het succes van de groep toe aan de extreme
perfectie en de haast maniakale werklust van
met name Janssen en Jonkers. Richard Janssen:
"Op zich is het niet zo bijzonder wat we doen.
Vier jongens met een uitkering, die vijf dagen in
de week repeteren. Ik bedoel, voor iedere
andere baan moet je ook vijf dagen per week
werken. En wij hebben dan ook nog het leukste
beroep ter wereld. Daar wil ik wel keihard voor
werken. Af en toe repeteren is niet voldoende.
We ontwerpen onze eigen hoezen, we maken
onze eigen clips. We werken onze nummers uit
op goeie demobanden, en eh, ik moet eerlijk
zeggen dat ik al dat gedoe wat bij zo'n bandje
komt kijken ook wel heel prettig vind. Daardoor
blijf je jezelf een beetje relativeren. 't Is leuk om
te voldoen aan het cliché beeld van sex, drugs
and rock 'n' roll, maar eh, wij treden drie, soms
vier keer per weekend op. Dan kun je niet van
ieder optreden een feest maken. Vrijdags
zuipen, zaterdags zuipen, zondags zuipen, dat
hou ik niet vol.
"In Nederland zijn wij redelijk populair, ja. En
dus, eh, komen er vrij veel slijmballen op je af.
Dan is het wel handig als je wat afstand kunt
nemen, anders zouden we misschien in dezelfde
fuik lopen als die deelnemers aan de
Soundmixshow.- 'je bent een fantastisch artiest!
Nederland moet trots zijn op een talent als jij.'
Als je daarin wegzinkt, wat blijft er dan van je
over als het allemaal wat minder gaat? Dan, eh,
daar gaan de teksten op Johnny D. Is Back! ook
over."
Walking down the road, fingers pointing at your
back
Feel the tension growing, feel the rope around
your neck
(Uit: Moving target)

WEA Heeft Rock & Roll Star, de eerste single van
het Johnny D. album al weer losgelaten. Het
plaatje flopte binnen een paar weken. Het gekke
is, de plaat kreeg redelijk wat airplay, werd
Parkeerschijf bij de VARA, er was wat exposure
op televisie. Kijk, niemand in Hilversum stak z'n
nek uit voor die plaat, niemand zag er echt een
sure hit in, maar de plaat had mogelijkheden.
Alleen die jongens van Veronica pikten 'm niet
op. Nou, en dat betekent dat je niet in de
Nederlandse Tipparade komt, dat de
detailhandel je plaat niet inkoopt, kortom een
failure.
Coen Bais is artist & repertoire manager van
WEA en uit dien hoofde is hij verantwoordelijk
voor The Fatal Flowers. Een vriendelijke man,
die zich in tegenstelling tot veel van z'n collega's
nauwelijks bedient van platenjargon. Terwijl hij
z'n auto het parkeerterrein van 'een lekker
rustig Hilversums restaurantje' opstuurt, vraagt
hij of ik wel eens naar de Avondspits luister.
"Zelden," zeg ik. Ik bedoel 'nooit'. Maar dat
maakt Bais niets uit. In dat programma, legt hij
uit, hebben ze een Steunfonds. Een luisteraar
kiest in de uitzending drie singles die hij wil
'steunen'. Rock & Roll Star zit nu al zes dagen in
dat Steunfonds. Waarmee hij maar wil zeggen:
het broeit rond The Fatal Flowers.
Het publiek voelt dat. Rock & Roll Star is 'n
ijzersterk
uptempo
rocknummer,
maar
commercieel is het niet. Bais had er heel serieus
rekening mee gehouden dat die plaat zou
floppen, maar om markttechnische redenen
besloot hij toch juist dát nummer uit te
brengen. Hij wilde de oude hardcore fans laten
horen dat The Fatal Flowers nog steeds dezelfde
left-wing band is als vroeger. Hij verontschuldigt
zich voor het platenjargon, maar ik begrijp hem
wel, hè. Die strategie heeft zich nu al bewezen,
de oude fans hebben massaal de elpee gekocht.
En in Nederland wil massaal zeggen: met zijn
achtduizenden. Johnny D. heeft nu al de
verkoopcijfers van de vorige elpee Younger Days
geëvenaard. De volgende single die WEA gaat
uitbrengen wordt het veel commerciëlere,
rustiger nummer Moving Target. Om het
jongere publiek, de lezer van de Hitkrant, te
bereiken. Om als het even kan wel een hitje te
scoren.
Bais wil met The Flowers naar het buitenland.
En dat zal ook wel lukken, denkt-ie. Johnny D.
wordt gereleased in Amerika, in Japan, in
Engeland, in Denemarken.

Bij WEA is iedereen enthousiast over die plaat.
Tot in Mexico en Brazilië aan toe. Maar de
promotie budgeten in die landen zijn afhankelijk
van de prestaties van de band in Nederland.
Bais zegt: "Als wij hier verkopen, zal onze
maatschappij in Amerika meer geld losmaken
om The Fatal Flowers door de States te laten
toeren. Ik hou er niet van om over bedragen te
praten, maar met Johnny D. hoeven we ook niet
meer de illusie te hebben dat we die ooit in
Nederland terug kunnen verdienen. Om een
band rendabel te maken, moet je de grenzen
over." Die Younger Days-elpee deed het in de VS
goed bij de alternatieve radio.
Zonder
promotie of niks zijn er daar tienduizend
exemplaren verkocht. Net zoveel als in
Nederland, maar voor daar peanuts. Als hij
voorzichtig gokt, denkt Bais dat de VS goed is
voor minimaal 25.000 Johnny D’s. Hij zegt: "ik
persoonlijk zou dat dus heel leuk vinden, maar
ik gun het die band nog meer... want god... ik
heb die jongens een keer opgezocht in
Scandinavië toen ze daar op tournee waren.
Bijna lege zalen, beschimmelde matrassen tegen
de muur voor de geluidsoverlast en, eh, in de
kleedkamer stond een pan macaroni met wat
rooïge kleurstof.. omdat dat zo voedzaam is."
Gent is een beetje verregend, maar de
ontvangst is allerhartelijkst. De vriendelijke
Belgen staan al klaar met schalen vol broodjes.
Terwijl de mannen van het Syndicate of
Melodies met papieren, geld en de contractueel
verplichte 'kisten' bier aan de slag gaan,
verkleedt The Fatal Flowers zich in de
provisorisch ingerichte kleedkamer. Bart, de
gitarist van een andere Amsterdamse band,
Tröckener Kecks, zal de laatste nummers mee
gaan spelen. Enthousiast komt de gastgitarist
met messcherpe Spaanse puntlaarzen aanlopen.
Omdat-ie eruit wil zien als 'een echte Flower'.
En daarom verwisselt hij zijn boerenruitjes
hemd voor een zwart shirt en dito broek.
The Fatal Flowers is, zo horen ze van een
piepklein meisje met punkhaar, de absolute
trekker van het festival. Ondanks de
aanwezigheid van België ‘s trots Won Ton Ton
en de fossiele grootheden van The Pretty
Things. "Iedereen komt voor U." Ze zegt het zo
overtuigend dat ze wel namens de gehele
Gentse bevolking moet spreken.
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En ze hebben 'iedereen' niet teleurgesteld. Dat
optreden in Gent was - als je muziek probeert te
omschrijven klinkt dat gelijk zo lullig hogeschool rock n' roll, energiek en dynamisch.
The Fatal Flowers heeft in de afgelopen drie-eneen-half jaar bewezen dat ze goeie songs
kunnen schrijven. Zulke bands kom je hier in de
buurt niet veel tegen. Neem bijvoorbeeld die
geflopte single Rock & Roll Star. Daar zit alles in.
Beukende drums en vibrerende baspartijen die
natrillen in je buik, gitaarsoli zo ijl dat het lijkt of
iemand met een fileermesje in je trommelvlies
peutert, die nasale, bijna parlando zang van
Janssen, en op een moment dat je het niet meer
verwacht een drumroffel en dan een
meerstemmig refrein, dat je na één keer horen
kan meezingen.
Jonathan he's a rock and roll staaaaar
Didn't make it but that's the way things aaaare
That's the way things aaaaare
pampampampam That's the way things are.
Ik heb ze wel eens gezien dat ik dacht dat ze een
beetje routineus te werk gingen. Dat je bijna
voelde dat het het zoveelste concert was, maar
over het algemeen geven ze je het gevoel dat je
echt een avond uit bent. Janssen is de ietwat
onderkoelde, een beetje zwoele frontman. René
van Barneveld, de nieuwe gitarist, klimt bijna in
de hals van z'n gitaar als hij soleert, Geert de
Groot, de bassist, beent met grote passen over
het podium en de drummer, Henk Jonkers...
fysieker drummers zijn er niet. In Gent had-ie
een rood back light en wat je zag waren slierten
haar, maaiende armen en veel, heel veel rood
oplichtende zweetspatten. Kortom België
genoot, de band moest twee of was het nou
drie keer terugkomen voor een toegift.
Om acht uur 's avonds is het voor The Fatal
Flowers afgelopen. Wat rest is de 'eenvoudige
maaltijd'. Maar ze willen nog niet naar huis.
Eerst nog The Pretty Things zien spelen, die
gepland staan om half elf. Henk Jonkers is al
snel uit het zicht verdwenen. Richard Janssen
laat zich interviewen door een Gents vrij
radiostation. In een monoloog met veel eh's en
ah's geeft hij af op de doorsnee diskjockey in
Nederland, die er maar niet voor te porren is
om wat meer rock 'n' roll te draaien. De VPRO
vindt hij oké, de VARA is ook redelijk, maar
verder vindt-ie het allemaal niks op de
vaderlandse zenders. Overdag pulp en 's
avonds, ja, 's avonds draaien ze wat
progressievere muziek om hun geweten te
sussen.

Geert de Groot en René van Barneveld
wandelen met een biertje over het
festivalterrein. Ze zitten nog maar kort bij de
groep. De Groot prijst zich gelukkig. Vorig jaar
nog zolderkamermuzikant en nu is-ie in Amerika
geweest om een elpee op te nemen en treedt
hij iedere week wel een paar keer op.
Van Barneveld toont zich wat sceptischer.
Officieel heeft hij de status van invaller. Na het
Amerika-avontuur haakte de oorspronkelijke
Fatal Flowers-gitarist Dirk Heuff af, omdat hij de
prestatiedrang van de band iets te groot vond
worden. En Van Barneveld weet nog steeds niet
of hij zich wel een typische Flower voelt. Hij
vindt de band te gek, dat staat voorop, maar hij
speelt ook nog in een andere groep, The Urban
Dance Squad, een soort van hiphopband met
veel scratch, een rapper, een funky bass en veel
hard-rock gitaarlicks. Een obscure band. En daar
houdt bij wel van. 'n Beetje rommelen in de
marge. Hij is er nog steeds niet uit of hij zich wel
helemaal lekker zal blijven voelen in een band,
die duidelijk binnen een bepaald rock 'n' rollidioom opereert, en bovendien, de Flowers gaan
nu zo hard dat er dingen gebeuren waar Van
Barneveld zich, ehhhh, niet zo gemakkelijk bij
voelt. Hij heeft ooit met zichzelf afgesproken dat
hij never zou gaan playbacken. Nou, uiteindelijk
is hij toch meegegaan naar TopPop, maar toen
The Flowers in dat radioprogramma Hollands
Glorie moesten optreden, heeft hij bedankt.
Playbacken in een radioprogramma, dat zag ie
echt niet zitten.
Het is een van die spaarzame zomerse dagen en
wij zitten binnen. Richard Janssen zit grinnikend
voor het televisietoestel van z'n vriendin. We
kijken naar Bingo, het Belgische equivalent van
TopPop. The Fatal Flowers playbacken Rock &
Roll Star. En dat is alles wat erover te zeggen
valt, The Fatal Flowers playbacken Rock & Roll
Star. 't Is jammer, zegt hij, dat hij de opnamen
van hun optreden bij de TROS niet kan vinden,
dat was echt te gek geweest. Voordat ze op
moesten, werden ze met z'n vieren helemaal
stijf gescholden door het aangerukte
frisgewassen
discopubliek:
'Vuile
herrieschoppers' en 'Laat je haar knippen
smeerlap'. Maar tijdens de opnamen waren ze
een en al enthousiasme en verdrongen ze zich
opgewekt om toch maar in beeld te komen.

Janssen: "We leveren een constante strijd
tussen ideaal en realiteit. Mijn ideaal? Huhhh, ik
zou wel drie maanden met The Fatal Flowers en
Mick Ronson in de studio willen. Maar om dat te
bereiken, moet je eerst beroemd zijn, haha ha,
dan moet je meewerken aan programma's als
TopPop enzo, want verder... Ik heb helemaal
geen bezwaar tegen een cultstatus, integendeel.
Als wij in Engeland zouden wonen, net als
bijvoorbeeld The Jesus and Mary Chain, dan was
er niks aan de hand. Zo'n band verkoopt nog
altijd genoeg platen om van te kunnen leven,
die komt in independent charts of wat dan
ook...
"In Nederland zit er een enorme discrepantie
tussen wat er zich in de clubs afspeelt en wat er
op de radio of televisie te horen is. Er zijn zat
goeie bands in Nederland, zat, maar wat zie je
op televisie? Imca Marina in Turkije of Albert
West in god-mag-weten- waar. Ik wil niet
klagen, ons gaat het behoorlijk voor de wind,
maar stel je hebt een band en je maakt in eigen
beheer een plaat. Hoe breng je zoiets onder de
aandacht? Met een beetje mazzel krijg je een
recensie in de OOR, maar wat voor oplage heeft
dat blad? 10.000? Dat is toch niks! Zeg dat wij
twee keer per week spelen, dus gemiddeld zien,
eh, achthonderd mensen ons per week spelen.
Als je dat een jaar zou volhouden heb je een
publiek van vijftigduizend mensen bereikt. Maar
binnen het half jaar heb je alle clubs gehad en
dan moet je dus weer met een nieuwe show
komen."
En dan komt het, het loflied op de Verenigde
Staten waar de rock 'n' roll veel meer
ingebakken zit in de samenleving. Het land waar
je Chuck Berry hoort als je de autoradio aanzet,
waar alle deelnemers aan een pop quiz gewoon
weten dat dat introotje van The J. Geilsband is
en waar een cult band als Georgia Satellites niet
alleen naast George Michael in de hitparade
staat, maar ook nog een keer een miljoen elpees
verkoopt. Janssen: "Ik vind het idioot, als je naar
de TV kijkt, als je naar de radio luistert, dan zie
je, dan hoor je dat wij Nederlanders goed
kunnen voetballen, dat we goed zijn in
beeldende kunst, de Hollandse cinema wordt
ontdekt, maar we zouden dus geen goeie
muziek kunnen maken. Geloof jij het?"
Bron: Jan Eilander, HP 6 augustus 1988

TOURDATA TOURDATA TOURDATA

- 71 -

1988
22 april
23 april
24 april
29 april
5 mei
6 mei
7 mei
12 mei
13 mei
14 mei
20 mei
21 mei
22 mei
27 mei
28 mei
29 mei
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
10 juni
11 juni
12 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
24 juni
25 juni
26 juni

LOCATIE
Tivoli Utrecht
Koepelkerk Purmerend
Elckerlye Luttenberg
Beest Goes
Bevrijdingspop Haarlem
Boerderij Zoetermeer
Spuugh Vaals
Gotenburg (Zweden)
Orebro (Zweden)
Oslo (Noorwegen)
Paard van Troje Den Haag
Amphitheater Leek
Noorderligt Tilburg, poster
Burgerweeshuis Deventer
LVC Leiden
Vera Groningen
Luxor Arnhem
Fuu Swalmen
Nederland 3 Kwintsheul
Den Deel Deurne ('s middags)
Festival Keldonk
La Rochelle Roggel
Bekesteinfestival IJmuiden
Openluchtfestival Einighhausen
Metropool Hengelo
Paradiso Amsterdam
Buk Buk Heiloo
Nieuwe Pul Uden
Beest Goes
Festival Bolsward
Hot Rockfestival Gent (België)

Recensie concert Burgerweeshuis Deventer 27 mei 1988

1988
1 juli
2 juli
9 juli
30 juli
20 augustus
21 augustus
27 augustus
2 september
3 september
4 september
8 september
11 september
22 september
24 september
3 oktober
22 oktober
14 oktober
20 oktober
21 oktober
3 november

LOCATIE
Tagrijn Hilversum
Willem II Den Bosch
Hedon Zwolle
Waakzaamheid Koog ad Zaan
Waterpop Wateringen
Bospop Weert
Festival Arendonk (België)
Bonkelaar Sliedrecht
Puddingpop Leusden
Pop Park Rotterdam
Doornroosje Nijmegen
Bosch Popwerk Den Bosch
IJsbaan Den Haag
So What Gouda
Paradiso Amsterdam
(Richard, Eddie Cochran avond)
Para Breda
LVC Leiden
Unitas Wageningen
Willem II Den Bosch
US Blues Club New York (Amerika)
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1989
28 januari
4 februari
6 februari
9 maart
22 april
27 april
28 april
30 april
16 juni
30 juni
1 juli
8 juli
9 juli
13 juli
14 juli
22 juli
6 augustus
13 augustus
26 augustus
6 oktober
7 oktober
12 oktober
13 oktober
14 oktober
20 oktober
21 oktober
26 oktober
28 oktober
3 november

LOCATIE
Bliksem Brummen
Willem I Arnhem
Noorderligt Tilburg
Paradiso Amsterdam
(Last Night Of The Syndicate)
Willem II Den Bosch
Eland Delft
Parkzicht Rotterdam
Paradiso Amsterdam
Tivoli Utrecht
Nohol Edam
Bibelot Dordrecht
Festival Bergum
Hal Broek op Langendijk
Waakzaamheid Koog aan de Zaan
Sater Leidschendam
Dijkpop Andijk
Tuinfeest Nirwana Lierop
Feesttent Margraten (met Mick Ronson?)
Twente-Festival Enschede
Fenix Sittard
Kasteel Alphen a/d Rijn
Melkweg Amsterdam
Kobus Zeeland
Patronaat Haarlem
Willem II Den Bosch
Sjiwa Baarlo
Nighttown Rotterdam
Sporthal Gistel (België)
Vrije Vloer Utrecht

Nieuwe Lente,
Nieuwe Lichting
Onder het 'kuttend en klotend naar de top', zoals op hun oefenruimte staat
kunnen The Fatal Flowers ook gerust hun vele bezettingswisselingen rekenen.
Vooral na het vertrek van gitarist Dirk Heuff rammelde het flink en was het
onzeker wie zijn plaats zou innemen. Intussen draait echter de 17 jarige Robin
Berlijn voortreffelijk mee. Claw Boys Claw was aanzienlijk zuiniger met
bezettingswisselingen, tot afgelopen februari maar gelijk de helft van de hand
opstapte. Een kennismaking met de nieuwe garde in Hollands topgroepen
'Vorig jaar blokte hij nog voor het eindexamen mavo in Zoetermeer. Nu reist de
17-jarige Robin Berlijn stad en land af met de Fatal Flowers. Dominant aanwezig
op het podium: waanzinnig goed en zonder grillen. Wie is Robin en hoe heeft hij
dat geflikt?
'Ik ben zo rond m'n tiende begonnen. Ik geloof dat ik voor nog minder dan een
geeltje een akoestische gitaar heb gekocht. In de tweede klas van de middelbare
school kwam ik in m'n eerste bandje, waar we een mengelmoesje speelden.
Gitaarles heb ik nooit gehad omdat ik zo ontzettend de schurft heb aan iemand
die je vertelt van zo en zo moet je het doen. Ik deed het altijd voor m'n lol.
Daarom is het schoolgaan ook het dieptepunt in m'n leven geweest. In oktober
vorig jaar stapte Robin de audities binnen met de woorden: Hallo, ik ben jullie
nieuwe gitarist.. 'Er waren er ongeveer dertig. Elke dag kwamen er twee langs in
de oefenruimte die een uurtje meespeelden en wat soleerden. Een week later kon
ik terugkomen voor een dag en heb wat nummers gespeeld. Pas dagen daarna
hoorde ik dat ik was aangenomen. Niet echt de gelukkigste dagen van m’n leven.'
Berlijn werd niet gelijk voor het publiek gegooid maar kreeg ruim tijd om in de
oefenruimte de songs onder de knie te krijgen. Verhalen als zou hij het hele
repertoire al uit z'n hoofd kennen wuift hij weg. 'Ik kende de elpees: je hoort wat
daar gebeurt zodat ik een deel van de nummers kon spelen.' Is zijn muzikale
smaak veranderd sinds hij de Flowers is gaan versterken? 'M'n ouders hadden
elpees van de Beatles: dat vind ik de ultieme band. Ik was net tien toen John
Lennon werd doodgeschoten, met al die heisa daaromheen. Ook luisterde ik veel
naar Chuck Berry, Carl Perkins en Gene Vincent. Na een paar jaar werd ik vrij ziek
van de drie akkoorden van de rockabilly en ging ook luisteren naar Jimi Hendrix en
Led Zeppelin. Op dit moment vind ik de Pretenders erg goed, niet alleen het
gitaarwerk maar vooral de songs van Chrissie Hynde. Nu luister ik trouwens ook
veel naar punk platen omdat ik bij Henk Jonkers in huis woon; ik heb nog geen
kamer. Vooral de punk van eind jaren zeventig vind ik erg goed: Johnny Thunders
bijvoorbeeld.' Grappig, die rockabilly-connectie, want zijn voorganger Dirk Heuff
streek neer bij Jump! Dickie Jump! (trouwens binnenkort een nieuwe plaat schijnt
af te leveren). Bassist Geert de Groot wil zijn mening over de nieuwe kracht wel
kwijt: 'Het gaat steeds beter, het kost altijd even tijd voordat iemand is ingewerkt.
Hij pikt snel nummers op en komt ook met heel goede eigen songs. En het is
alleen maar een voordeel dat hij zeventien is: hij is onbevooroordeeld en heeft
geen demotiverende dingen meegemaakt als bands die afbreken en zo.' Zanger
Richard Janssen is ondertussen ook binnen komen wandelen. Mag ik vragen wat
hij van Robin vindt? 'Nee, ik vraag jou toch ook niet hoe jij je vriendje vindt?'
"Waanzinnig goed, zeg ik. 'Nou okay. En trouwens, zo'n relatie heb ik nou ook
weer niet met hem.'
Bron: Oor 20 mei 1989, Baukje Burggraaf

TOURDATA TOURDATA TOURDATA

- 74 -

- 75 -

Foto’s Maaike Uijthoven

- 76 -

Foto’s Maaike Uijthoven

- 77 -

VPRO radio Nozems-A-Gogo 2 augustus 1989
Some Day
Fons: Some Day, The Fatal Flowers live in de studio. 'How loud can you go?' Ik
praat even met Richard Janssen, zanger/gitarist. Richard welkom
Richard: Hai
Fons: 'How loud can you go?'
Richard: Nog een stuk harder denk ik
Fons: Jullie worden echt steeds heavier he. Of is dat mijn indruk alleen?
Richard: Ja ik ben er zelf bij, dus ik denk dat we wel een stuk heavier worden
ja. Je moet met je tijd mee he.
Fons: Jullie zijn een van Nederlands topgroepen, toch wel, sinds de laatste
paar jaar. Eigenlijk heeft het ontbroken aan een duidelijk platencontract he.
Jullie zitten zonder of is daar verandering in gekomen?
Richard: Nee, ondanks allerlei berichten die dus rond gaan hebben we geen
platencontract. Ook niet in Amerika of zo. Dat is helemaal niet zo. We gaan
wel een plaat maken. Hoe die gefinancierd word is nog niet helemaal
duidelijk. Maar ik denk dat we hem eerst gaan maken en daarna gaan
licenseren. Daar komt het een beetje op neer.
Fons: Een zelfde plan loopt bij de Urban Dance Squad
Richard: Ja, dat is vrijwel identiek zou je kunnen zeggen ja.
Fons: Hoe kan dat nou dat Nederlandse bands, die hier aan de top staan,
maar niet aan een platencontract in eigen land kunnen komen?
Richard: Nou, kijk het is niet helemaal zo dat we er niet aan kunnen komen in
eigen land. We kunnen er in eigen land wel aankomen, alleen kunnen ze niet
genoeg betalen gewoon. Dus dat is een beetje het punt. Je kunt hier altijd, of
althans in onze situatie zijn er verschillende maatschappijen hier in Nederland
geïnteresseerd. Maar ja, die komen dan met zulke bedragen op tafel. Daar
kun je echt internationaal nog geen deuk in een pakje boter mee schieten.
Fons: Zijn jullie misschien te veeleisend of ligt het echt aan de
platenmaatschappijen?
Richard: Nee, ik vind ons helemaal niet veeleisend. We zitten altijd nog zwaar
onder de internationaal gangbare budgeten. Dus wat dat betreft zijn we
helemaal niet veeleisend. Dat de budgeten waar Nederlandse maatschappijen
mee komen, dat die niet toereikend zijn. Dat is het denk ik meer.
Fons: Jullie zijn eigenlijk net terug, of eigenlijk al weer twee weken, van de
New Music Seminair in New York. Daar hebben jullie gespeeld. Hebben jullie
daar nog interessante contacten gelegd?
Richard: Nou Henk heeft Joe Ramone ontmoet. . .
Fons: Ah, dat is nooit weg natuurlijk
Richard: . . .en de zanger van de oude band The Dictators is in de kleedkamer
geweest.
Fons: Nee, maar ik bedoel vanuit de business
Richard: Ja, maar zo kan je ongeveer de New Music Seminair wel aardig
typeren denk ik. Ja, God wat het allemaal voorstelt. Het is natuurlijk allemaal
'fantastic' en 'great' en na een week of vier kom je er eigenlijk pas achter wat
al die dingen dus eigenlijk betekenen. En dan hebben wij nog een
internationaal management wat zo wie zo al contacten heeft met die
mensen. Want voor andere Nederlandse bands die daar naar toe gaan zonder
management is het een vrij nutteloze zaak lijkt me.
Fons: Maar ik begrijp van jou dat het nog even afwachten is?
Richard: Nou, die plaat komt er in ieder geval. We gaan voor zover ik het nu
kan zien over twee, drie weken de studio in. Dus wat dat betreft is het niet
afwachten. Maar op welk label die uitkomt dat is afwachten ja.
Fons: Oké, bedankt Richard. Ik loop even naar jullie nieuwe aanwinst, dat is
Robin Berlijn. Gitarist, 18 jaar oud.

Robin, ik kom even naast je zitten hoor. Hoe is het nou om ineens vanuit de
tienerkamer het rock en roll-circus binnen gesleept te worden? Want je hebt
nooit eerder echt in een band gezeten he?
Robin: Dat is wel leuk ja.
Fons: Meer niet, "dat is wel leuk ja"
Robin: Wat wil je horen, ik bedoel. Te gek, kicken.
Fons: Een lang gekoesterde jongensdroom die eindelijk in vervulling is
gegaan?
Robin: Zo kun je het wel zeggen ja.
Fons: Oké, ik zou zeggen speel nog een nummer.
She's Doin' Fine
Fons: She's Doin' Just Fine, dat was een partijtje klere hard, mijn oren zitten
echt half dicht op dit moment. Daarvoor hoorde je trouwens 'Some Day'. Twee
nieuwe nummers en die komen wellicht voor op de nieuwe, laten we zeggen
tegen het eind van het jaar te verschijnen LP van The Fatal Flowers. Als alles
goed gaat.
Bron: Fons Dellen interviewde Richard en Robin

New York 1989
Foto’s Michel Schoots
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Powerplay studio's Zürich
opname Pleasure Ground album
foto's Henk Jonkers
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RICHARD JANSSEN

ZANG EN GITAAR 1985-1990

Foto Maaike Uijthoven

FATAL FLOWERS
'Hoe bekender je wordt, des te groter wordt de
druk'
De Bloei Van Een Bandje
Toen
platenmaatschappij
WEA
haar
Nederlandse stal ophief, kondigde zij niet
zonder trots aan dat er voor de Fatal Flowers
een uitzondering zou worden gemaakt. Want in
tegenstelling tot de meeste Nederlandse
artiesten was dat een band met internationale
allure en mogelijkheden. We zijn inmiddels
anderhalf jaar verder. De internationale allure
van de Fatal Flowers is - met het aantrekken van
de l9-jarige gitarist Robin Berlijn - alleen nog
maar gegroeid, zoals te horen is op de nieuwe
elpee Pleasure Ground. De enige manier waarop
de Flowers een en ander echter hebben kunnen
bewijzen, was door zelf een studio af te huren
en op eigen kracht de strijd tegen de elementen
en de bodem van de financiële put aan te gaan.
'De WEA-stal bleek er een zonder voer,' trekt
zanger/gitarist Richard Janssen de metafoor
door. 'Het was een beetje een papieren tijger. Er
was helemaal geen budget. De A&R-afdeling
was officieel opgeheven. Dus kreeg men ook
geen geld meer van WEA International om aan
eigen artiesten te besteden. WEA Nederland
wilde ons graag houden, omdat ze het idee
hadden dat ze ons misschien bij een andere
WEA-maatschappij onder zouden kunnen
brengen. Maar dat liep niet echt. Dus op een
gegeven moment hebben wij gezegd: wij willen
nu gaan opnemen. Hebben jullie niks, dan willen
we weg. Nou, daar deden ze totaal niet moeilijk
over.'
Heb je vervolgens geen andere maatschappij
gezocht?
'Daar zijn we natuurlijk wel mee bezig geweest.
Maar dat liep erg moeizaam. Nederlandse
maatschappijen hadden gewoon geen geld om
de plaat die ons voor ogen stond te betalen.
Gezien het aantal platen dat je hier doorgaans
verkoopt, is een ton - wat onze vorige elpee
gekost had - ook eigenlijk heel veel geld. Maar
wij hadden geen zin om een stap terug te doen.
Hadden jullie zelf wel een ton in je achterzak?
'Verre van dat. Dat is natuurlijk ook een drempel
waar iedereen op stuit en over struikelt. In ons
geval heeft ons management, Flying Dutchman,
het risico genomen om te investeren. Een risico
dat in Nederland te weinig genomen wordt.

Ga hier maar eens naar een financier toe en zeg:
ik wil een halve ton hebben, want ik wil een
plaat van een Nederlands bandje gaan maken.
Dan lig je meteen vierkant op straat. Voor Flying
Dutchman heeft het gelukkig goed uitgepakt,
want zij hebben het geld inmiddels volledig
terug. We konden alleen niet afmixen voor de
deal rond was dat Phonogram Nederland een
gedeelte van de plaat betaalt en Phonogram
Duitsland een nog veel groter gedeelte. Het
begint nu een beetje te komen dat Europese
maatschappijen ook Europese bands gaan
tekenen. Zodat ze elkaars bands beter gaan
promoten. Tot nu toe hadden ze natuurlijk wel
allemaal dezelfde moedermaatschappij, maar
eigenlijk waren het allemaal hele kleine
eilandjes. Ik denk dat ze met het oog op 1992
beginnen in te zien dat ze Europa ook als één
grote markt kunnen beschouwen.'
Heeft die centralisatie niet tot gevolg dat er
straks een heleboel lokale artiesten zonder
contract komen te zitten?
'Ik denk eerder het omgekeerde. Ik denk dat de
grotere acts door heel Europa gedistribueerd
zullen worden, en dat de kleinere acts, die in
eerste instantie voor de lokale markt getekend
zijn, doorgroeimogelijkheden krijgen. Nu is
Nederland het plafond. Met als gevolg dat er
minder geld beschikbaar is.'
STRESS
In de beste Flowers-traditie vonden de
uiteindelijke opnamen plaats in het buitenland.
In dit geval de Zwitserse Powerplay-studio, waar
Europe indertijd de basis legde voor haar Final
Countdown. Overdubs, zoals de gastbijdragen
van René van Barneveld in Arthur Conley's
Funky Street en de achtergrondkoortjes van exMai Tai Mildred Douglas, werden gedaan in
Studio 150. Dit met uitzondering van het
titelnummer, waarvoor in de eigen oefenruimte
nog het een en ander op de band werd gezet.
Aangezien er van enig niveauverschil met de
rest van het materiaal amper sprake is, rest de
vraag waarom er niet meer is opgenomen? 'Om
gitaren op te nemen heb je meestal niet meer
nodig dan een Marshall-kast en een goede
versterker, waar je een goedkope microfoon
voor zet. Gitaren zijn in wezen gewoon
gecultiveerde defecten. Het zijn versterkers die
oversturen terwijl ze niet hadden moeten
oversturen, elementen die op een bepaalde
manier klinken omdat ze slecht geworden zijn,

microfoons die goed klinken voor gitaar omdat
ze maar een beperkt spectrum van het geluid
oppikken. Ga zo maar door.'
Over gitaren gesproken: jullie speelden eerst
met Dirk Heuff maar omstreeks het uitkomen
van Johnny D. Is Back scheidden jullie wegen.
Terwijl jullie eerder de zaak nog vijf maanden
plat hadden gegooid omdat hij de groeiende
populariteit niet aankon.
'Blijkbaar waren die vijf maanden niet lang
genoeg. Toen we weer gingen optreden werd
het duidelijk dat we de zaak geforceerd hadden.
Hoe bekender je wordt, hoe groter de druk
wordt en hoe stressbestendiger je moet zijn.
Het is maar net hoe je het opvat. Als je dingen
als optreden, reizen, interviews doen, iets
moeten maken of een plaat op tijd af hebben
interessant of leuk vindt, dan is het best op te
brengen. Maar als je bepaalde aspecten minder
vindt, dan wordt het al moeilijker.
Kon je het je als professioneel ingestelde
muzikant veroorloven om de band een aantal
maanden plat te gooien?
'Misschien ben ik dan toch niet zo professioneel.
Als ik vind dat het zo moet, dan gebeurt het
gewoon. Dat is meer typerend voor de manier
waarop wij werken, dan het soort
professionalisme waarmee je uiteindelijk
persoonlijk weinig opschiet en waarmee je snel
alleen komt te staan. Als je al zo'n over-lijkenmentaliteit nodig hebt, dan moet je die eerder
naar buiten dan naar binnen richten.'
Dus de overweging om een andere gitarist te
zoeken speelde niet al aan het begin van die vijf
maanden gedwongen pauze?
'Nee, Dirk was gewoon lid van de band. En als
hij vijf maanden nodig heeft, dan wacht je
daarop. Hebben we toen ook gedaan, en
vervolgens besloten dat het voor ons aller
gezondheden beter was om te stoppen. Op het
moment dat Dirk uit de band ging, zaten we
alleen midden in de toer en moesten we verder.
Nu zit ik niet zo heel erg in de muzikanten
scene, dus op dat moment kende ik maar twee
gitaristen die het zouden kunnen. De ene was
Wouter Planteijdt van Sjako!, maar die had
teveel verplichtingen elders. René van
Barneveld (ex-Gaga nu Urban Dance Squad HvdH) daarentegen wilde ons wel even uit de
brand helpen.'
Heeft René ‘s affiniteit met funk invloed gehad
op de funky uitstapjes die op deze plaat staan,
zoals de cover van Arthur Conley's Funky Street?
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Dat nummer heeft jarenlang bij mij aan de muur
gehangen. Het had een blazersriffje dat -als je
het op gitaar speelt - voor hetzelfde geld een
Led Zeppelin-riff had kunnen zijn. Omdat René
gewoon invaller was, hebben we met uitwerken
gewacht en zijn we tijdens die toer ook niet
gaan schrijven of dingen uit gaan proberen in de
oefenruimte. Want als René na een poos weg
zou gaan, moest je dan de riffs die hij bedacht
had wel gebruiken of niet? Moest je die dan ook
de volgende gitarist weer laten spelen? Of moet
je alles weer weggooien en opnieuw beginnen?'
MOTIVATIE
Met de komst Robin Berlijn kon die knoop
worden doorgehakt. Op zoek naar een band was
deze 19-jarige Snarenplukker, die de stelling
'Hendrix is de Bijbel voor alle gitaristen' hoog in
het vaandel draagt, net vanuit Zoetermeer naar
Amsterdam verhuisd, en onder het motto
'waarom zou je niet meteen bovenaan
beginnen' had hij op het antwoordapparaat van
het management de boodschap ingesproken dat
hij zichzelf de beste keus achtte, als de Fatal
Flowers naar een permanente gitarist op zoek
zouden gaan. Of hij zichzelf een serieuze kans
toedichtte? 'Natuurlijk! Als je er van tevoren al
van uit gaat dat het niks wordt, heb je te weinig
motivatie,' zegt de man in kwestie overtuigend.
Een duidelijker bewijs dat de vereiste instelling
meer karakter- dan leeftijdsgebonden is konden
de Flowers niet krijgen. Dus werd Robin, nadat
andere audities niet het gezochte resultaat
hadden opgeleverd, verzocht te blijven. Dat gold
ook voor de van David Bowie, Mott The Hoople
en lan Hunter bekende gitarist, die de vorige
elpee Johnny D. Is Back aan het vinyl had helpen
toevertrouwen.
'Bij Younger Days waren we al op zoek naar een
bekende muzikant, die zich iets meer met de
andere kant van het platen maken bezig hield.
We hebben toen ook nog geprobeerd James
Williamson op te sporen. Toen we op een
gegeven moment in een oud busje op de
bonnefooi naar Londen gingen om twee
optredens te doen hebben we Mick Ronson
gebeld. Mensen als Ronson blijken heel
makkelijk te bereiken. Daar verbaasde ik me
toen nogal over. Want het is natuurlijk iemand
die heel ver van je bed afstaat. Ik denk dat
Nederlandse bands dat gewoon vaker zouden
moeten doen.'
Praat je dan niet meteen over een gigantische
onkostenpost?
'Het is in het algemeen zo dat producers zich
best naar je budget willen schikken.

Foto Rob Marinissen

Oké, als je een Dave Edmunds wilt, krijg je te
horen: dit kost het, graag of niet. Meestal praat
je dan al over twee keer het platenbudget dat jij
te besteden hebt, dus dan houdt het op. Maar
een heleboel andere producers willen wel even
mee rekenen of het voor hen rendabel is. Over
het algemeen zijn het niet zulke langlopende
projecten, zit je maar een week of twee in de
studio. Dat is voor zo iemand ook nog wel te
overzien.'
Waarom heb je deze elpee opnieuw met Mick
Ronson opgenomen?
Met Johnny D. had ik het gevoel dat we ergens
naar toe aan het werken waren, wat we niet
volledig hebben kunnen afmaken. Door
omstandigheden en door tijd. Onze bassist
Geert de Groot zat net bij de band en het kostte
nogal wat tijd voordat hij zich helemaal in had
gewerkt. Dirk was er niet. Dus in wezen kwam
het erop neer dat drummer Henk Jonkers en ik
alles gemaakt hebben. Als je met zijn tweeën
met akoestische gitaren, of af en toe met zijn
drieën, iets laag voor laag op een band moet
opbouwen, krijg je heel andere muziek dan
wanneer je met zijn vieren in de oefenruimte
naar de plaat toe hebt zitten werken. Vandaar
dat ik dacht: dit moeten we nog een keer
proberen. Er kan meer uitkomen, uit de
samenwerking tussen Mick en de band.'

Wat is zijn invloed in het geheel dan geweest.
'Mick is gewoon een klankbord, om die term
maar eens te gebruiken. Niet iemand die
continu op het mengpaneel staat om zijn
mening door te drukken. Ach, een goede
producer merk je eigenlijk alleen op het
moment dat hij er niet is.'
SPONTAAN
Waar herken je een goede band aan?
'Mijn eerste echte liefde als jongetje van een
jaar of elf waren toch wel de Stones. Alle
elementen van goede pop of rock - een
bepaalde spanning, iets afstotendst, een boel
sex - zitten daarin. Je hebt mensen die het
overdrijven. Sommige hardrockbands pakken
die elementen en gooien ze helemaal over de
top. Dan is het ook niet meer gevaarlijk en niet
meer sexy. Maar als je oude Stones-opnames
ziet, dan kun je je goed voorstellen dat de hele
zaal plat gaat.
Dat doe je vervolgens na?
'Nee. Ik kijk wel hoe je een goede set op kunt
bouwen. Maar bij ons gaan de dingen wat
spontaner. Er wordt ook meer gejamd. Dat is
het bezwaar van sommige hele grote
rockshows: alles zit in de computer. Maar wat
zijn de momenten die mensen herinneren?
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Dat zijn de stukken die buiten de set vallen. Wat
kunnende mensen zich herinneren van het
optreden van Neil Young, enkele jaren geleden?
Dat hij halverwege een nummer stopt en zegt:
dat doen we nog maar een keer, want het klinkt
zo klote! Dat zie je soms te weinig terug. Want
je kunt ontzettend op je bek gaan. Wij hebben
wel eens te lange jams gedaan.
De langste was ooit bij Countdown Café die we
twintig minuten lang, tot na de pips van twaalf
uur hebben volgehouden. Tot op het moment
dat we enkel nog maar stonden te piepen en te
knorren. Dat was niet helemaal wat ze zich van
een live-concert hadden voorgesteld, kregen we
backstage te horen. Een goede radiomaker
denkt juist: dat is mooi, want dat gebeurt in
geen enkel ander programma. Net zoals wij de
Edison gewoon grijpen als hij ons uitgereikt
wordt. Een goede regisseur denkt: een mooi
incident in mijn programma, dat staat morgen in
de krant. Een slechte denkt alleen: mijn hele
mise en scène naar de kloten.'
HET NEEFJE
Wat onderscheidt een goede zanger van een
slechte?
'Een goede zanger vertelt. Daar luister je ook
naar. Een slechte zanger schreeuwt alleen maar.
Als mensen het over een goede zanger hebben,
bedoelen ze vaak: die heeft een goede stem.
Maar dat zijn twee heel verschillende dingen. Je
hoeft als goede zanger helemaal geen goede
stem te hebben. Ga de popgeschiedenis maar
langs: van Bob Dylan wordt gezegd: wat een
vreselijke zanger. Nee, ze bedoelen: wat heeft
die man heeft een vreselijke stem. Maar het is
wel een ontzettend goede zanger. Het is
jammer dat de Earring op een gegeven moment
is blijven stilstaan. Niet zozeer muzikaal, als wel
carriërematig. Want ik vind Barry Hay absoluut
één van de beste zangers die Nederland heeft,
zoniet de beste. Daar schort het hier nogal aan.
Bij Nederlandse bands heb je meestal drie of
vier goede instrumentalisten en daarnaast het
debiele neefje dat mag komen zingen. Het is
hetzelfde als wat je vroeger met voetbal had.
Degene die er echt niks van kon moest keepen.
Later is diezelfde jongen 14 of 15, en dan mag
hij de zanger van de band zijn.'
Zo te horen voel jij je dus niet echt bedreigd door
andere Nederlandse bandjes.
'Ik heb dat gevoel nog nooit gehad, hier in
Nederland.

Op het moment dat er hier in Nederland een
paar goede bands waren, was er altijd ruimte
zat voor die bands. Als Claw Boys Claw of de
Urban Dance Squad de beste zijn, dan krijgen
wij daar echt geen optreden minder door. En
andersom ook niet. Die twee of drie goede
bands die we hebben kunnen makkelijk naast
elkaar bestaan. Daarbij is Nederland zo klein dat
de muzikanten in die bands ook nog allemaal
bekenden van elkaar zijn. Dus de concurrentie
bestaat alleen in de bizarre fantasieën van
sommige scribenten. Nederland is wat dat
betreft een heel bedeesd en rustig landje.'
Je zit er ook niet mee als je wordt afgeschilderd
als de Dire Straits van de Amsterdamse School?
'Wij vielen altijd al een beetje buiten die scene.
Wij waren de eersten die bij een grote
maatschappij gingen zitten, dat was natuurlijk al
helemaal niet comme il faut. Toen gingen we
ook nog eens naar het buitenland om met een
buitenlandse producer onze eerste mini-elpee
op te nemen. Dat getuigde helemaal van een
grenzeloze arrogantie. Zo'n soort sfeer hangt er
gewoon in bepaalde scènes. Toen men er op
een gegeven moment achter kwam dat wij vier,
soms wel vijf dagen per week repeteerden, toen
waren we helemaal van God los. Maar
uiteindelijk is iedereen daarop teruggekomen
en doen ze het nu allemaal. Want waarom zou
je maar één avond per week repeteren? Zodat
je de rest van de dag kunt zuipen, studeren of
werken? Nou, dan moet je ook verder niet
zeiken als het nooit van de grond komt.
Maar wordt popmuzikant-zijn nu niet echt een
baan?
'Bij het woord baan krijg je meteen een
negatieve lading. Maar spits zijn van het
Nederlands elftal, dat is ook een baan! En daar
zou ik ook wel voor willen tekenen. Toch?!'
Voorlopig zul je je tevreden moeten stellen met
een bescheiden tekstje over voetbal, vrees ik. Al
dan niet in bedekte termen.
Ik heb ontzettend de schurft aan het soort vage
teksten, die zo ongrijpbaar zijn dat de maker
waarschijnlijk wel iets intelligents moet
bedoelen - want anders zou het onzin zijn. Met
als gevolg dat als jij er iets uithaalt, je zelf ook
wel minstens die graad van intelligentie moet
hebben bereikt. In wezen is dat dus één grote
zelfbevlekking. Ik hou daar niet zo van. Als ik het
in How Many Years heb over a bitter old lady
with a briefcase full of schemes bedoel ik de
manier waarop in Amerika de

afkeer van de oude Europese ideeën, waar men
zich als natie 200 jaar geleden tegen verzette.'
Sindsdien hebben ze een draai van 180 graden
gemaakt, zodat Europa nu veel progressiever is
dan Amerika. Maar het hoeft niet zo te zijn dat
iets wat ik er in leg er ook per se uitkomt. Het
kan ook over een vrouw gaan. Terwijl de
strekking van 'verloren idealen' dan wel
overeind blijft. Teksten van Tom Waits vind ik
vaak heel erg mooi vanwege het taalgebruik. Of
Elvis Costello, die in Alison zingt: I know you've
been loving some body, I just know it isn't mine.
In eerste instantie is het een hartstikke grappige
tekst. Maar er zit tegelijkertijd een ontzettende
tragiek achter. Als je zo'n gevoel kunt opwekken
door een grappige zinsconstructie, dan ben je
gewoon een ontzettend goede tekstschrijver.
In jouw teksten valt me op dat 'liegen' in drie
verschillende nummers terugkomt. Voelde je je
misschien toch bedrogen door de wassen neus
die WEA je een tijdlang voorgehouden heeft?
'Je wordt keer op keer geconfronteerd met niet
eens zozeer leugens, als wel halve waarheden.
Zeker in een periode dat je naar een andere
maatschappij loopt te zoeken, hoor je niets
anders dan; ze stonden te dansen op de tafel, ze
hingen in de gordijnen. Als je dat moet geloven
hangt er bij geen enkele maatschappij nog een
gordijn aan het plafond. Dat zijn allemaal van
die halve waarheden. Maar na al die jaren
weten we die gelukkig wel. Daar raken we niet
echt opgewonden van. De beslissing van WEA
kon ik ook wel begrijpen. Ik vond het ook
helemaal niet hun schuld, maar eerder die van
Hilversum 3. Een maatschappij zit er gewoon
om geld te verdienen. En als op een bepaald
moment blijkt dat niemand Nederlandse
plaatjes wil draaien, moet je niet gek opkijken
als ze een keer zeggen: we zijn geen
liefdadigheidsinstelling, we doen het niet meer.
Dat is logisch. Ik voelde me dus absoluut niet
bedrogen Ik vond het veel eerder iets
spannends hebben.'
De zekerheid die je hebt dat je je nummers niet
voor niets in elkaar staat te draaien valt
daarmee weg.
'Ja, maar zekerheid is sowieso dodelijk voor alle
creativiteit. De leukste tijd van een bandje is
gewoon het eerste halfjaar. En bij ons is dat een
paar keer teruggekomen.
Bron: Oor 10 maart 1990, Hans van den Heuvel
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- 86 Recensie
Pleasure Ground is het vierde album van de Nederlandse Fatal Flowers en om
maar gelijk met de deur in huis te vallen: dit is absolute wereldklasse! Al
datgene wat de groep al jaren in huis had, maar er op de plaat nooit echt
lekker uitkwam, wordt je hier drie kwartier lang om de oren geslingerd.
Stevige gitaarpop met Amerikaanse invloeden en daaroverheen de stem van
Richard Janssen.
The Fatal Flowers worden al jaren gezien als een van Nederlands topgroepen,
maar doordat de groep nogal wat gitaristen versleet, kon er nooit rustig
ergens naartoe gewerkt worden. Met de komst twee jaar geleden van de nu
19-jarige(!) gitarist Robin Berlijn verdwenen de interne problemen en dat is te
horen ook. Op Pleasure Ground is een band aan het werk en niet zomaar een
samenraapsel van muzikanten. Berlijn is een zeer bekwaam gitarist: inventief
en heavy zonder ooit te vervallen in hardrock-cliches.
De plaat begint meteen stevig met How Many Years en Some Day, de laatste is
het eerste hoogtepunt. Daarna 't enige zwakke nummer van de plaat, de
soulklassieker Funky Street (met een gastrol van gitarist Rene van Barneveld
van de Urban Dance Squad), dit nummer krijgt een wat te vierkante
uitvoering. Daarna gaat het weer bergopwaarts: de ballad Better Times, ach
het gaat te ver om alle titels op te noemen van deze plaat vol louter
hoogtepunten. 't Laatste nummer is de tweede cover: Roxy Music's Both Ends
Burning is een uitvoering die dicht bij het origineel blijft, maar qua intentie
vele malen overtreft. Dit swingt! En als de plaat is afgelopen en je langzaam
overeind krabbelt, kan je nog maar een ding stamelen: nog een keer, nog een
keer...
Pleasure Ground werd opgenomen in Zwitserland, geproduceerd door Mick
Ronson en is na het debuut van de Urban Dance Squad alweer een bewijs van
waarin een klein land groot kan zijn. The Fatal Flowers moeten nu toch ook
buiten onze grenzen gaan doorbreken.
Bron : Brabants Dagblad 1990, ?
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VPRO radio Nozems-A-Gogo 7 maart 1990
How Many Years
Burning
Pleasure Ground
Garden Party (R. Nelson)
Fons: De Fatal Flowers in akoestische bezetting hier in de VPRO studio.
Ik praat even met zanger/gitarist Richard Janssen. Hallo, Richard
Richard: Fons
Fons: Jullie staan aan de vooravond van een uitgebreide Nederlandse
tournee. Volgende week verschijnt jullie nieuwe plaat. Spannend?
Richard: Ja (fluistert)
Fons: Dus het begint nog geen routine te worden?
Richard: Nee, nee absoluut niet.
Fons: Vertel eens wat voor verwachtingen je hebt. Het is toch weer een
belangrijk moment in jullie historicum om het zo maar te zeggen.
Richard: Ja, wat hebben wij voor verwachtingen? We hebben eigenlijk
geen verwachtingen meer. Dat hebben we een paar jaar geleden
opgegeven.
Fons: Jeetje zeg.
Richard: Dat bedoel ik natuurlijk heel positief. We leven nu gewoon van
dag tot dag.
Fons: Is dat zo Henk?
Henk: Ja. Ik heb nogal verwachtingen hoor. Dus het is niet zo triest.
Fons: In interviews met jullie word altijd maar weer gepraat over jullie
moeilijkheden met platenmaatschappijen, over het harde bestaan van
een Nederlandse popmuzikant. Wordt het zo langzamerhand niet
vervelend?
Richard: Ja, dat vind ik stront vervelend. Maar ze moeten eens een keer
andere vragen stellen.
Fons: Ik zal een andere vraag stellen. Jullie nieuwe LP, Pleasure
Ground, kun je die typeren?
Richard: het is een hele extraverte Flowers plaat.
Fons: Hij is heavier dan ooit he?
Richard: Ja, hij is heavier dan ooit. Daar hadden we gewoon zin in en dat
hebben we dus ook gedaan.
Fons: Als Richard een beetje raar klinkt, dat klopt. Hij heeft namelijk een
plectrum in zijn mond. Wat me opviel bij het beluisteren van die plaat
was dat er een cover opstaat van Roxy Music. Ik ga even naar Henk toe.
Waarom Roxy Music?
Henk: Ten eerste was het in het begin een hele goede band. Ze hebben
veel goede nummers gemaakt. Bryan Ferry is nou een beetje afgezakt,
maar dit is nog een eerbetoon aan zijn oude tijd zeg maar.
Fons: Jullie werden door iemand de Dire Straits van de Amsterdamse
gitaarschool genoemd. Kort graag.
Richard: Dat komt waarschijnlijk omdat we dezelfde filosofie erop na
houden: 'Money for nothing and chicks for free'. Dat moet het wel haast
zijn. Voor de rest kan ik niet zo heel veel bedenken.
Fons: Goed, nog 1 vraag. Klopt het dat jullie een beetje saai zijn?
Richard: mag ik daar nog even over na denken?
Fons: Oké, hier zijn de Fatal Flowers
Bron: Fons Dellen interviewde Richard en Henk.

1990
2 maart
3 maart
8 maart
9 maart
10 maart
11 maart
15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
29 maart
30 maart
31 maart
1 april
4 april
5 april
6 april
7 april
7 april
12 april
13 april
14 april
15 april
16 april
18 april
19 april
20 april
21 april
22 april
26 april
27 april
28 april
30 april
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei
8 mei
9 mei

LOCATIE
Para Breda
Canix Lottum
Willem I Arnhem
Patronaat Haarlem
Paard Den Haag
Botte Hommel Bergen Op Zoom
LVC Leiden
Willem II Den Bosch
Eucalypta Winterswijk
Stoba Echt
Tivoli Utrecht
Het Bolwerk Sneek
De Koog Noord-Scharwoude
Elkerlyck Luttenberg
TH Twente Enschede
Tagrijn Hilversum
Noorderligt Tilburg
Den Deel Deurne
WDR Rockpalast (Duitsland)
Waakzaamheid Koog a/d Zaan
Boederij Zoetemeer
Rotterdam (acoustisch It Records)
Beest Goes
Burgerweeshuis Deventer
Nijdrop Opwijk (België)
Oosterpoort Groningen
Paasrock De Meern
De Fuu Swalmen
Lorre Delft
Paradiso Amsterdam
Doornroosje Nijmegen
De Pul Uden
Nighttown Rotterdam
Cee Bee Kristiansand (Noorwegen)
Hulen Bergen (Noorwegen)
Kroa Boe (Noorwegen)
Voice Oslo (Noorwegen)
Bremen (Duitsland)
Bremen (Duitsland)
j.z. Scheune Nordhorn (Duitsland)
Lohne(Duitsland)
Hunky Dory Detmold (Duitsland)
Ecstasy Berlijn (Duitsland)

1990
10 mei
11 mei
12 mei
13 mei
15 mei
16 mei
18 mei
19 mei
20 mei
25 mei
26 mei
27 mei
30 mei
2 juni
10 juni
16 juni
17 juni
23 juni
24 juni
7 juli

LOCATIE
Wall City Berlijn (Duitsland)
Metropol Hannover (Duitsland)
Grobe Freiheit Hamburg (Duitsland)
Goppingen (Duitsland)
Luxor Keulen (Duitsland)
Trier (Duitsland)
Sinkkasten Frankfurt (Duitsland)
Lindau (Duitsland)
Freiburg (Duitsland)
Halle (Duitsland)
Keep On Rockin' Izegem (België)
Festival Schermerhorn
Escape Amsterdam (opnames MTV)
Bremen (Duitsland)
Jubeck (Duitsland)
Amphitheater Xanten (Duitsland)
Meulepop Heesch
Vooruit Gent (België)
Parkpop Den Haag
Hutspop Klazienaveen

TOURDATA TOURDATA TOURDATA
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Fatal Flowers geeft concert voor platenzaak
ROTTERDAM - De omstandigheden voor het
concert zijn ideaal. Het is een prachtige
lentedag: zonnig, maar niet te warm. Wie zijn
normale gang wil gaan, wordt nog niet
gehinderd door de hitte. Wie met een drankje
binnen handbereik onderuit wil zakken, wordt
niet langer opgeschrikt door koude windvlagen.
De terrasjes in het hartje van Rotterdam zitten
propvol, maar ook de straten zijn bezet. Er
wordt druk gewinkeld. Deze middag moeten
The Fatal Flowers, een van de populairste
popgroepen van Nederland, optreden. De groep
speelt echter niet in een of andere donkere zaal,
of tijdens een festival in de open lucht. De
plaats van handeling is een platenwinkel. De
oorspronkelijke bedoeling was een kort
akoestisch optreden in de zaak zelf, maar dat
lijkt Onno Post, eigenaar van It Records, nu geen
goed plan meer.
PODIUM
Rond half vier stapt hij in zijn rammelende
gifgroene wagentje; het podium moet worden
opgehaald. De geleende spullen van theater
Lantaren/'t Venster blijken niet in zijn uiterst
bescheiden vervoermiddel te passen. Dan maar
over het trottoir, met de onderdelen in een
handkarretje. Soms moeten de mensen op de
terrasjes hun benen intrekken of hun stoel
verplaatsen, maar de tocht van een paar
honderd meter verloopt niettemin zonder
ongelukken.
Eenmaal bij It Records aan gekomen, blijkt het
podium - voor de etalage van de winkel met in
het midden ruimte voor de klanten - in een
mum van tijd opgebouwd. De fans en andere
nieuwsgierigen gaan er voor zitten. Een plastic
bankje wordt opgepakt en frontaal voor het
podium geplaatst. De stoeltjes van het café aan
de overkant volgen.
"Zoiets houdt de zaak een beetje levendig",
geeft Onno Post te kennen. Concerten van
popgroepen in de betere platenwinkels lijken
een gewoonte te worden. In soortgelijke
gelegenheden traden eerder buitenlandse
groepen als Souled American, Galaxy 500 en The
Cropdusters op. "Een traditie?", vervolgt Post.
"Waarom niet. Als ons een groep of een
muzikant wordt aangeboden en we vinden de
muziek leuk, dan stellen wij onze ruimte graag
beschikbaar."

ONWENNIG
Vier mannen met instrumenten komen
aangeslenterd. Ze zien er bepaald niet uit als
zon aanbidders; bleke gezichten, haar over het
voorhoofd en zonnebrillen voor de ogen.
The Fatal Flowers zijn gearriveerd. Zij staan wat
onwennig naast het podium, of zoeken hun
toevlucht in de platenzaak. "Het idee kwam,
geloof ik, van onze manager", vertelt zanger
Richard Janssen. "We keken er in het begin
eerlijk gezegd wel een beetje tegenop. Maar in
de praktijk blijkt het, door de vrijblijvende sfeer,
best leuk." Spelen bij een platenwinkel is
compleet anders dan optreden in een
concertzaal. De barrière tussen het publiek en
de muzikanten ontbreekt. Het is een directe
confrontatie met de mensen, fans of toevallige
voorbijgangers, zoals zanger Janssen even later
zelf zal merken.
Gitaar en bas worden zachtjes versterkt.
Drummer Henk Jonkers speelt met rode
kwastjes en gebruikt een tamboerijn voor de
overige accenten. Richard Janssen, toch al niet
zo'n schreeuwer, klinkt verreweg het zachtst.
Tijdens de paar nummers die The Fatal Flowers
spelen, begroeten kennissen elkaar luidruchtig.
Het overstemt de muziek. "Kan het niet wat
harder, man", roept een zwarte man in
trainingspak op de eerste rij de zanger toe. Hij
moet lachen om zijn eigen opmerking.

In zijn blinkend witte gebit ontbreekt één tand.
Het laatste stuk, een nummer van Ricky Nelson,
zingt hij hardop mee. Na afloop praten de
muzikanten met de omstanders, tijdens het
optreden
enkele
tientallen
mensen.
Gemoedelijk babbelt iedereen met iedereen. Er
worden
handtekeningen
gezet
op
spijkerbroeken. De slager, die zijn winkel naast
It Records heeft, komt nog even zijn beklag
doen. Of we een stukje opzij kunnen gaan, want
zo kunnen zijn klanten er niet door. Verder valt
er geen onvertogen woord.
Hoewel er van betaling geen sprake is, mogen
The Fatal Flowers als dank voor hun optreden
nog een plaat uitzoeken. "Daar hoop je toch
stiekem op", laat Richard Janssen weten. "We
hebben nu een paar keer in platenwinkels
gespeeld, maar het werd ons tot nu toe niet
aangeboden." Met platen van The Beatles, The
Rolling Stones, The Only Ones en The Red Hot
Chili Peppers onder de armen vertrekken de
Amsterdammers.
Platen of cd's zijn er, door alle drukte buiten, bij
It Records bijna niet over de toonbank gegaan.
"Maar", zegt een verkoopster in de winkel, "we
hebben weer wat aan goodwill gewonnen."
Bron: David Kleijwegt, Algemeen Dagblad 9 april 1990
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GEERT DE GROOT

BASGITAAR EN ZANG 1987-1990

Foto Maaike Uijthoven
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Fatal Flowers bestond van 1984 tot
1990 maakte vier elpees, Fatal Flowers
('85), Younger Days ('86), het in
Woodstock opgenomen Johnny D. Is
Back! ('88) en Pleasure Ground ('90).
Het viertal won in 1987 een Edison en
stond datzelfde jaar op Pinkpop. De
groep groeide in de jaren van haar
bestaan uit van een sixties bandje tot
een zeer succesvolle Nederlandse
rockband. Constante factoren in de FFgeschiedenis waren zanger Richard
Janssen en drummer Henk Jonkers,
voor het overige wisselde de bezetting
enige malen. De laatste elpee, Pleasure
Ground, was de best verkopende uit de
Fatal Flowers-geschiedenis.
Wat is er precies gebeurd?
'Tja, ik ben er uitgestapt.'
Was dat een plotselinge beslissing?
'Nou nee, niet echt.'
Hoe lang had je al het idee ermee te
stoppen?
'Eigenlijk al heel erg lang. Heel erg lang.'
Lang in jaren?
'Ja, lang in jaren. Ik heb die twijfels altijd
wel gehad. Ik heb altijd gevonden dat je
moest stoppen op een hoogtepunt. Dat
was ik sowieso al van plan. Ik had het
idee dat het nu echt wel op een
hoogtepunt was en op een of andere
manier ook niet heel snel veel verder
zou komen. Wat betreft de zakelijke
kant, zeg maar. En persoonlijk vond ik
er ook nog wel wat aan schorten. Aan
de Fatal Flowers. Het is moeilijk uit te
leggen, want het is meer een culminatie
van factoren en redenen die zich
allemaal opstapelen en ja, als je dan
eerlijk bent, dan moet je er gewoon
mee stoppen. Niet omdat het op dit
moment slecht is, integendeel. Maar
meer heel erg in de toekomst gekeken.
Als ik mezelf vraag: zie je je zelf over
tien jaar nog in die band zitten, dan zeg
ik: nou nee. Dus...’
Hadden die persoonlijke factoren te
maken met het feit dat de band de
laatste drie jaar telkens een andere
bezetting had? Misschien is het wel
vervreemdend om met een jongen van
negentien (gitarist Robin Berlijn -TE) te
gaan spelen, hoe goed hij ook is.
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'Ik kan me wel voorstellen dat je dat denkt,
maar in dit geval is dat niet zo. Ik denk dat Robin
qua ideeën over hoe een band moet zijn en
functioneren nog het dichtst bij mij in de buurt
stond.'
De buitenwacht dacht altijd dat jij en Henk
Jonkers, de drummer het dichtst bij elkaar
stonden.
'Dat is ook wel heel lang zo geweest. Ik kan op
zich best heel goed met Henk opschieten, maar
Henk is gewoon niet één van de meest
communicatieve mensen op deze wereld. Ik
vond het steeds moeilijker om daarmee mee om
te gaan. Kijk, Henk is een erg betrouwbaar
mens. Het was opvallend dat we altijd veel aan
elkaar hadden als het slecht ging met de band,
als het goed ging hadden we vaak heftige ruzies.
Het ergste van de Fatal Flowers vond ik
persoonlijk de stiltes die er altijd vielen. Het is
het bekende cliché: een stilte kan meer zeggen
dan duizend woorden. En ja, die stiltes vielen
nogal vaak.
' De stiltes van een slecht huwelijk?
'De stilte van je niet goed kunnen uiten
onderling. Misschien heb ik ook wel te
romantisch idee van een band. Het is voor mij
toch wel altijd essentieel dat je buiten de band
om ook een relatie moet hebben met de
mensen met wie je speelt, omdat je volgens mij
anders niet tot heel goede muziek kunt komen.
Op het moment dat je muziek staat te maken
geef je je op één of andere manier toch
emotioneel bloot. Dat merk je vaak heel simpel
op het moment dat je bij een repetitie tegen
iemand zegt: dat vind ik niet klinken. Dan is
iedere muzikant op zijn pik getrapt, toch is het
een vereiste dat je van je bandgenoten het
vertrouwen krijgt om je emotioneel bloot te
geven. En ik vond de Fatal Flowers eigenlijk op
een heleboel manieren nogal afstandelijk
geworden. En ik denk eerlijk gezegd dat je dat
op het podium ook zag.'
Ik vond de Fatal Flowers op de laatste plaat niet
meer de band die ik me herinnerde.
'Als je telkens van bezetting wisselt, ga je je
steeds nadrukkelijker realiseren dat je zo totaal
anders bezig bent dan drie/vier jaar geleden. En
dat je met een aantal bandleden ook geen
gemeenschappelijke historie hebt. Je loopt
eigenlijk constant met een gewicht op je
schouder van die historie. Maar je hebt er
tegelijkertijd eigenlijk op een heleboel punten
geen compassie meer mee.

Je bent vervreemd van je verleden.
Komt dat omdat vroegere bandleden er niet
meer bij zijn?
'Ja, dat is op het persoonlijke en muzikale vlak
gewoon essentieel. Wat dat betreft was het
besluit om te stoppen er ook op gericht om in
wezen van die naam Fatal Flowers af te zijn.
Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heb ik er spijt
van dat we na Johnny D. al niet gestopt zijn.
Toen hadden we een nieuwe band moeten
beginnen. We hadden geen contract meer en
een nieuwe gitarist erbij, dus hadden we die
naam toen ook moeten droppen. Vind ik. Da's
natuurlijk achteraf-gelul. Ik vind Pleasure
Ground heel goed, maar als je die vergelijkt met
wat we in het begin deden, dan is het zo anders.
Niet alleen muzikaal, maar ook qua intentie. Het
enige dat je dan aan die vroegere tijd verbindt is
die naam. En voor de rest eigenlijk niets meer.'
Waren die bezettingswisselingen voor jullie
zwaarder dan de buitenwacht besefte?
'Veel zwaarder.'
Draag je het vertrek van Marco (Braam, de
eerste FF-bassist) en later Dirk (Heuff de eerste
FF-gitarist als een schuldgevoel met je mee?
'Nee, dat niet. Maar het was wel veel zwaarder
dan iedereen had kunnen vermoeden. Dat is
absoluut zo. Want naar buiten was het altijd: de
Fatal Flowers, dat is echt een band. En tja, die
schijn moet je de hele tijd ophouden. Dat is
zwaar. Om jezelf continu te moeten
presenteren als een vriendenclub, terwijl er
intern van alles mis is. Toen Marco eruit ging.. ik
kon altijd wel goed met Marco opschieten, Ik
ben twee weken geleden nog op zijn trouwerij
geweest. Kijk, op dat moment ging het gewoon
niet meer, hij voelde zich ongelukkig in de Fatal
Flowers. Dus was het beter dat hij ermee zou
stoppen. Dat vond hij zelf ook. Het was geen
kwestie van iemand eruit trappen. Hij is zelf
gegaan. Maar Marco was wel iemand die heel
open was, met wie ik vrij makkelijk kon praten.
Hij was de grapjas. Ik heb altijd wel het idee
gehad dat toen Marco eruit ging er een stukje
van de ziel van de band verloren ging. En die
periode daarna, dat was gewoon een hel op
aarde. Op een gegeven moment kwam Geert
(de Groot, de 'tweede' FF-bassist) erbij en die
had toch een hele andere instelling. Van: ik ben
de bassist, that's it. Het was zijn eerste band, in
het begin was hij, denk ik, heel erg onzeker. En
op dat moment begon het met Dirk heel
moeilijk te worden. Die flipte. Paranoia.

Alles wat we eraan deden werkte averechts. En
op hetzelfde moment moesten wij Johnny D.
maken. Eigenlijk was er toen helemaal geen
band. Ik was er persoonlijk zwaar op tegen dat
we die plaat op dat moment zouden opnemen.
Wij hadden de songs wel en het concept zat in
ons hoofd, maar we hadden geen een van die
nummers ooit gespeeld. Dat was een heel
lastige periode. In Woodstock was het bijzonder
moeilijk, omdat er gewoon geen band was. Tja,
Henk en ik. Geert die was vrij overdonderd door
alles. Die zat nauwelijks in de band of hij moest
naar Woodstock om een plaat te maken. En Dirk
had op dat moment drie maanden niet meer
met ons gespeeld.'
Hebben jullie toen nooit overwogen om dit soort
dingen juist wel naar buiten te brengen? Wat
was dan die druk die maakte dat je dat niet
durfde?
'Dat lag vooral op het persoonlijke vlak. Je wilde
de vuile was niet buiten hangen. Die druk kwam
niet van de platenbiz. Als je vertelt dat het
allemaal problematisch is geweest, dan gaan
mensen op zo'n manier naar die plaat luisteren,
en als je op het podium staat, gaan ze ook zo
kijken. Van: ach gut, die arme jongens. Het was
gewoon een ontzettende toestand. Dirks
vertrek was voor mij één van de moeilijkste
momenten uit die vijf jaar. Het was een situatie
van hij of ik. Als je zo’n band draaiende probeert
te houden en je hebt ook nog met persoonlijke
toestanden te maken, zoals bij Dirk, dan wordt
het op een gegeven moment zo zwaar dat je
tegen jezelf zegt: het wordt nu buigen of
barsten. Of een andere gitarist, of ik ben de
volgende die flipt. Zo'n situatie was dat. Het was
een moment dat ik me afvroeg: is dit het nog
waard? Je kijkt op zo'n moment terug naar hoe
je ooit begon. Met Marco en Dirk. Oefenen, elke
avond met elkaar gezellig in de kroeg zitten. En
nog geen twee jaar later zit je in zo'n
afschuwelijke situatie. Dan denk je: Wat is er
gebeurd? Het glipt gewoon door je vingers.'
Ondanks de strubbelingen hebben de Fatal
Flowers eigenlijk altijd goed gelopen. Toch bleef
een gedeelte van jullie Amsterdamse achterban
altijd maar roepen dat de Claw Boys toch beter
waren. Heb je daar nooit mee gezeten?
'Jawel, ik heb daar in het begin heel eventjes
mee gezeten. Maar ja. Dat soort kritiek kwam
altijd van studentenbandjes. Wat weten die
nou? Gewoon kleinburgerlijk gelul.
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Ik doe gewoon waar ik zin in heb. Dat is in
wezen de enige levenshouding die ik heb. En al
dat kleinburgerlijke gezeik van dit mag wel en
dat mag niet ... wat je natuurlijk ontzettend veel
aantreft in dat soort scenes... daar heb ik
volledig schijt aan. Die houding van; de Fatal
Flowers zijn commercieel, uitverkoop, haha',
daar veeg ik mijn reet mee af.'
Jij zegt: 'ik doe wat ik zelf wil ', maar ik heb juist
het gevoel dat je alles onderdrukt wat je zelf wil.
Dat je een hoogst calvinistisch mens bent.
'Ja, dat klopt wel, in die zin dat ik wel een beetje
een laatbloeier ben.'
Hoe bedoel je dat? Dat je nu pas gaat doen
waar je zin in hebt?
'(Lacht, een opgeluchte lach) Nou, ik voel me in
een heleboel opzichten nog heel jong en naïef in
sommige dingen.
Ik zou nog met heel veel dingen willen
experimenteren. Ik ben nog lang niet
uitgekeken. Het is inderdaad zo, sommige
dingen lukken je wel, maar er is steeds de druk
van de omgeving. Hoe meer mensen op je
letten, hoe moeilijker het wordt. Sommige
aspecten van mezelf konden in deze band ook
niet naar buiten komen. Zouden ook niet zo
gewaardeerd zijn als ze wel naar buiten waren
gekomen. En ja, ik heb op het podium heel veel
moeten leren. Ik ben in wezen gewoon extreem
verlegen. Vroeger als puber durfde ik niet eens
een winkel in om een broek te kopen. Ik weet
niet of ik straatangst had, maar het ging toch
wel een beetje heel erg die richting in. En als je
dan vijf jaar op een podium hebt gestaan, dan is
dat wel een goede therapie. Dan moet je wel.'
Iemand zei tegen mij.' Richard is een
zachtaardige intellectueel en die staat nu ineens
op een podium voor gillende meisjes te spelen,
waar hij helemaal niet mee uit de voeten kan.
Die dacht dat je daarom uit de band bent
gestapt.
'Nou nee. (weer die lach) Het is eigenlijk precies
het tegenovergestelde. Ik zou juist in een
heleboel dingen veel extremer willen zijn. Qua
muziek, qua presentatie, qua alles. Tja,
(ondeugende oogjes), there's more to the
picture than meets the eye.
Ervaar je het zitten in een rockband als
beperkend?
'Muzikaal enigszins wel. Als ze weten dat je in
een rockband zit, kun je moeilijk zijwegen
inslaan. Al doe je dat, dan vinden de mensen
toch wel een manier om dat ook rock te vinden.

Maar verder, nee, ik denk dat er nog heel veel
mogelijkheden zijn in pop- en rockmuziek.'
Kun je dat een beetje linken aan de reacties die
op Johnny D. kwamen, waarop de nietrocknummers' met kop en schouders' boven de
rest uitstaken, terwijl de meeste mensen dat van
de Fatal Flowers juist niet willen horen. There
Were Times was het meest briljante nummer op
die plaat, maar geen rock, ik heb er dus nooit
iemand over horen praten.
Dat is inderdaad ook mijn favoriete nummer van
die plaat. Maar ja, zo gaat het. Op de eerste
plaat was je een sixties bandje en als je dan
ineens afwijkende nummers gaat maken, dan is
het moeilijk voor de luisteraar. Dat is wel eens
irritant. We hebben wel geprobeerd andere
wegen te verkennen. Zeker als je het vergelijkt
met de Amsterdamse gitaarschool, dan vind ik
wel dat we zijwegen hebben ingeslagen. Kijk, je
speelt in een bepaald rockidioom. En
daarbinnen moet je proberen om iets te maken.
Niet daarbuiten, want dat is veel te makkelijk.
Als je een weg hebt vol met mensen, dan is het
vrij makkelijk om op te vallen als je in de berm
op je handen gaat staan. Als je tussen die
mensen blijft lopen dan is het veel moeilijker.'
Jullie vielen op. Eén van de redenen dat jullie
opvielen was dat dames vonden dat jij een
interessante kop hebt.
'Ja, eh, dat is gewoon een feit.
Daar heb je nooit meegezeten?
'Het eerste jaar misschien. Dan moet je daar aan
wennen. Aan de andere kant... ik ben natuurlijk
niet aantrekkelijk geworden op het moment dat
ik in de Fatal Flowers ging zitten. Ik ben gewoon
zo geboren. Het is niet zo dat op het moment
dat je in de band gaat zitten mensen je eruit
pakken van: dat is wel een leuke jongen om te
zien. Dat gebeurde daarvoor ook al. En daar leer
je op een gegeven moment wel mee omgaan. Ik
vond dat we dat in de Fatal Flowers behoorlijk
goed in de hand hebben gehouden. We hebben
toch nooit alleen dat meisjespubliek gehad.
Absoluut niet. Het was altijd heel erg
gemêleerd. Er stonden wel altijd een heleboel
meisjes op de eerste rij, maar ja! Hé! Dat is bij
Phil Collins ook, dus wat dat betreft...
’ Hoe reageerden de andere drie op jouw besluit
om te stoppen?
'Moeilijk te zeggen. Alles wat ik verteld heb over
hoe die band in elkaar zat, valt nog het
makkelijkst te illustreren aan de hand van hun
reactie. Op het moment dat ik het dus zei...

Geert nam het, denk ik, nogal flegmatiek op. Die
heeft het er nog wel een beetje over gehad,
maar ik had eerder het idee dat hij opgelucht
was. Robin zei zoiets van: als je dat wilt doen,
dan moet je het doen. Die heb ik daarna niet
meer gezien of gesproken. Nou ja, en wat Henk
er van vindt, weet ik eigenlijk niet. De dag
daarop hebben we geprobeerd erover te
praten, maar eigenlijk hebben we meer naar
Wimbledon zitten kijken.'
Ze hadden niet iets van: Je ontneemt ons onze
broodwinning?
'Nee, dat geloof ik niet. Het was voor mij in
zekere zin ook wel een test-case om te kijken
hoe de zaak echt lag.'
Hoe bedoel je dat?
'Om te kijken hoe ze zouden reageren.'
Dus als ze jankend over de grond waren gaan
rollen, dan had je je besluit ingetrokken?
'Dat is te overdreven gesteld. Kijk, ik vond dat er
iets extreems moest gebeuren met die band.
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Dat het de enige manier was waarop dingen
gered konden worden. En dan zat ik te denken
aan een mogelijke verhuizing naar het
buitenland, de naam opheffen ons contract
verbreken, wat dan ook. Iets opblazen,
waardoor er iets fris naar buiten zou komen.'
Je wou de knuppel in het hoenderhok gooien?
'Inderdaad ja.'
Met, fatale afloop.
'Ja. Ik was niet meer om te praten. In die zin dat
ik niet op de zelfde voet verder wilde.'
Maar als iedereen had gezegd: We verhuizen
naar Amerika, dan was je bij de band gebleven?
'Ja, dan misschien wel.'
Je maakt een opgeluchte indruk. Ben je ook niet
een beetje teleurgesteld?
'Dat vragen mensen wel vaker. Ik zou
ontzettend teleurgesteld zijn geweest als we
waren opgehouden op een moment waarop het
allemaal niks meer was. Dat was niet het geval.
Ik vind het heel belangrijk dat Pleasure Ground
het heel goed heeft gedaan. Dat ie ook eindelijk
eens een goede recensie kreeg, op één in de
Oase stond, etc.
Dat is wel te gek. En dat vind ik dan ook wel het
mooie moment om te stoppen.'
En wat nu? Wat gaat de rest doen?
'Geen idee eigenlijk. Op dit moment is iedereen
zo'n beetje weg.'
En jij zit in de oefenruimte?
'Ja. Ik ben de laatste tijd veel in de oefenruimte.
Dat is voor mij een manier om ... het is
natuurlijk een vreemde situatie. Ik heb zes jaar
op één bepaalde manier geleefd en het is
natuurlijk moeilijk om dat zomaar te laten
vallen. Op het moment dat ik dan iets maak of
creëer, geeft me dat wel een goed gevoel. Het is
wel flippen als je dan in de Volkskrant moet
lezen dat je creatief uitgeput bent. Als je dan
net drie dagen in de oefenruimte hebt gezeten
en je moet dat 's ochtends lezen...'
Maar je wilt wel doorgaan in de muziek?
'Absoluut. Ik hou er gewoon heel erg van. Het
toeren, het opnemen, alles wat met die
popmuziek te maken heeft, vind ik ontzettend
interessant. En er zijn een heleboel dingen die ik
gewoon goed kan, dus waarom zou ik niet
doorgaan? Ik heb er niet de pest in gekregen.
Het is ook helemaal niet zo dat wij ruzie hebben.
Ik sluit het helemaal niet uit dat sommigen van
ons weer met elkaar gaan spelen. En ik wil het
liefst zo snel mogelijk weer aan de bak.'

Veel rock zangers die met hun band hebben
gebroken gaan zich richten op genres als
chanson of smartlappen, omdat ze daarin veel
meer vertolkende kracht kwijt kunnen. Zie Cave,
zie Almond. We krijgen niet binnenkort een
soloplaat Richard Janssen sings Jacques Brel?
'Absoluut niet. Die is al zo vaak verkracht, daar
zal ik mijn steentje niet aan bijdragen.'
Bron: Oor 11 augustus 1990, Tom Engelshoven

- 98 -

ROBIN BERLIJN

GITAAR 1988-1990

Foto Maaike Uijthoven
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VARA radio - 2 Meter Sessie’s
22 juni 1987
Fun Fun Fun
No Expectations
28 augustus 1988
Moving Target
Sweet Virginia
6 september 1988
Tell Me That It Isn’t True
Moving Target
13 maart 1990
Funky Street
How Many Years
30 januari 1993
Johnny D. Is Back!
The Fatal Flowers
Halverwege de jaren '80 zat de Nederlandse
popmuziek in een diep dal. Doe Maar had de
instrumenten aan de wilgen gehangen. Herman
Brood schilderde wild om zich heen en Golden
Earring draaide stationair. Oké, The Nits vierden
triomfen maar het kwartet uit Amsterdam-Oost
had zich nooit iets van modes en rages
aangetrokken.
De
hitparades
werden
gedomineerd door artiesten die meer aandacht
hadden voor hun kapsel dan voor hun
instrumenten en de computers hadden de
gitaristen naar de achtergrond gedrongen. In
Amerika echter kwam een reactie op gang tegen
de teken-tafel-pop, popmuziek die op het
kantoor van de platenmaatschappij werd
bedacht en niet zoals het hoort op de
jongenskamer.
Een
nieuwe
generatie
muzikanten duwde de auto van pa en ma de
garage uit om die om te toveren tot
oefenruimte. Naar het voorbeeld van
legendarische bands als The Byrds en The
Rolling Stones werden de gitaren weer
omgegespt en de versterkers op '10' gezet in
een poging gouden tijden te laten herleven. En
dat lukte aardig. Bands als The Gun Club, Green
On Red en Dream Syndicate begonnen muziek
te maken die de oudere generatie als lawaai in
de oren klonk. De verbleekte kreet 'Kan die
herrie wat zachter' was steeds vaker te horen en
rock 'n' roll kreeg iets terug van het gevaar waar
het ooit allemaal om begonnen was. Ook in
Nederland begon het weer te borrelen. Vooral
in Amsterdam, dat in de punkperiode Den Haag
verdrongen had als de stad waar het gebeurde,

staken de gitaarbands de kop op. De
Amsterdamse scene was op een gegeven
moment zelfs zo actief dat men al voorzichtig
begon te spreken over Amstel-wave en
Amsterdamse Gitaarschool. Veel Amstel-wave
bands kwamen nooit verder dan de
oefenruimte, maar Claw Boys Claw en The Fatal
Flowers maakten furore in het hele land - en
een beetje daarbuiten. Om diverse redenen
ontstond er een speciale band tussen de VARA
en The Fatal Flowers. Zozeer zelfs dat The Fatal
Flowers op een gegeven moment kind aan huis
was bij de voormalige socialisten. Ze kregen van
ons een open invitatie: 'Als er wat te melden is,
zijn jullie altijd welkom.' Het Amsterdamse
kwartet had regelmatig wat te melden, zij het
niet altijd even positief In de kleine zes jaar dat
de band actief was (najaar 1984-zomer 1990)
wisselden ze nogal eens van samenstelling.
Voor de groep een probleem: voor ons
aanleiding
tot
alweer
een
sessie.
Van het begin tot het eind werd de kern van The
Fatal Flowers gevormd door zanger/gitarist
Richard Janssen en drummer Henk Jonkers,
aanvankelijk bijgestaan door gitarist Dirk Heuff
en bassist/zanger Marco Braam - de eerste (en
wat ons betreft de beste) samenstelling. Dit
kwartet maakte 2 platen (de mini-elpee Fatal
Flowers uit '85 en het album Younger Days uit
'86) maar nam helaas nooit een 2 Meter Sessie
op. Marco Braam zag zich gedwongen te
vertrekken en zijn opvolger was Geert de Groot,
weliswaar een betere bassist, maar Marco's
kwaliteiten als componist en tweede zanger
werden node gemist. De eerste 2 Meter Sessie
werd opgenomen met Geert, in de DDLStudio’s. Vervolgens was het de beurt aan Dirk
Heuff om de groep de rug toe te keren. Zijn
tijdelijke opvolger was René van Barneveld
(tevens Urban Dance Squad). Met Richard,
Henk, Geert & René werd in zowel september
als december van '88 een sessie opgenomen. Na
een halfjaar besloot René dat zijn toekomst bij
Urban Dance Squad lag en werd de op dat
moment l7 jarige Robin Berlijn als gitarist
aangetrokken. Je raadt het al: aanleiding tot
sessie
nummer
vier.
Ondanks
het
bezettingsgerommel steeg de populariteit van
de band gestaag en niet alleen in Nederland. De
grote wens van veel Nederlandse muzikanten is
om in Engeland of Amerika een plaat op te
nemen en dan het liefst met een Engelse of
Amerikaanse producer van naam. Meestal blijft
het bij dat verlangen omdat de financiële
middelen ontbreken. Maar niet bij de Flowers.
Zonder moeite werd de Amerikaanse producer
Craig Leon (bekend van ondermeer

The Ramones, The Bangles en Dr. & The Medics)
bereid gevonden om de eerste plaat te
produceren in Londen, en Younger Days werd
opgenomen met de Brit Vic Maile (o.a. Dr.
Feelgood en Motorhead) in de Brusselse ICPStudios. Voor het derde album Johnny D. Is
Back! werd Mick Ronson aangezocht. Ronson,
toch niet de minste (hij was de oorspronkelijke
gitarist van Bowie's Spiders From Mars en
produceerde recentelijk een album van
Morrissey), was laaiend enthousiast en vertrok
met de Flowers naar de beroemde Bearsville
Studio's in Woodstock. Johnny D. Is Back!, het
laatste Flowers-album met Dirk Heuff, mist
misschien liedjes met de kwaliteit van de eerste
twee FF-platen, Johnny D. Is Back!, het laatste
Flowers-album met Dirk Heuff, mist misschien
liedjes met de kwaliteit van de eerste twee FFplaten, productie en spelniveau maken het tot
één van de beste platen uit de Nederlandse
pophistorie. Dat geldt idem dito voor het laatste
groepsalbum - Pleasure Ground uit 1990, met
Robin Berlijn als sologitarist - dat verscheen via
Phonogram Duitsland en internationaal goede
kritieken oogstte. Toch heeft de groep op plaat
nooit het niveau van de live optredens bereikt.
Hetzelfde geldt trouwens voor vrijwel alle
garage bands, nationaal en internationaal, uit de
jaren '80. Het podium was voor The Fatal
Flowers de natuurlijke omgeving en helaas heeft
de band niet lang genoeg bestaan om de bühneenergie te vertalen naar een studio-omgeving.
Hoewel de groep er tijdens hun 2 Meter Sessies
gevaarlijk dicht in de buurt kwam. Geert de
Groot zit tegenwoordig in Claw Boys Claw, die
ondanks personele problemen nog steeds
bestaat. Marco Braam voltooide een studie
Engels en bracht onlangs, samen met Erwin
Wolters (één optreden lang, het allereerste, was
hij zanger/gitarist van de Flowers!) een album
uit. Henk Jonkers heeft enige tijd in de V.S.
gewerkt en was (co-)producer van Hallo Venray;
tegenwoordig is hij drummer van Soft Parade uit
Tilburg. Richard Janssen biedt zijn diensten aan
als producer en werkt aan een solocarrière. En
van Dirk Heuff, één van de beste gitaristen die
Nederland ooit gekend heeft, hebben we nooit
meer iets vernomen. Het record aantal 2 Meter
Sessies staat op naam van The Fatal Flowers:
vier. Het beste (en tevens het laatste) dat ze
voor ons opnamen, was een cover van de
Stones-compositie 'Dead Flowers'. Hoezo
toeval?
Bron: 2 Meter Sessie's - het boek, Jan Douwe
Kroeske, Flip van der Ende & Leo Blokhuis
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Music Maker juni 1997
Een echte bandjesstudio
Je koopt als band apparatuur om repetities vast
te leggen. Na verloop van tijd vragen bevriende
groepen of ze ook eens bij jou mogen opnemen.
Dat is het verhaal van DDL, inmiddels een van
Amsterdams populairste budgetstudio’s.
De link is Fatal Flowers. Richard Janssen was
zanger/gitarist van die band. Later was hij actief
in Shine en nu timmert hij solo aan de weg
onder de naam Rex. Henk Jonkers drumde bij de
Flowers en maakte vervolgens naam als
producer van Hallo Venray, Daryll-Ann en Claw
Boys Claw. Martin Cramer was de monitormixer
bij diezelfde Fatal Flowers en kan als producer
bogen op onder meer de succesplaat van de
Treble Spankers. Tien jaar geleden stonden ze
aan de wieg van de DDL Studio. 'Met de Flowers
wilden we alle repetities opnemen', vertelt
Richard Janssen. 'De band liep best goed maar
we kenden het ons niet veroorloven zó vaak in
de studio te zitten. Daarom hebben we op een
gegeven moment een viersporenrecorder, een
mengtafel en wat microfoons gekocht. Met hout
en matrassen die we bij het grofvuil vonden
hebben we de oefenruimte omgebouwd tot
studio. Zonder enige kennis van zaken, we
deden maar wat. Maar omdat we de ruimte
goed kenden en alle tijd namen om te
experimenteren gingen onze opnamen steeds
beter klinken. Het was al helemaal niet de
bedoeling de oefenruimte als studio te gaan
exploiteren. Maar op een gegeven moment
kwamen bevriende muzikanten met de vraag of
ze hier mochten opnemen. Van het een kwam
het ander. Ik kan me nog goed herinneren dat
we van de eerste verhuurklussen een oude
D&R-tafel en een achtsporen Tascam hebben
gekocht. Toen realiseerde ik me dat het echt
een studio begon te worden.' Aan die
achtsporenrecorder zat trouwens wel een
tragisch verhaal vast, vertelt Henk Jonkers. 'Hij
stond te koop in de Music Maker. De vrouw die
het ding verkocht had een relatie gehad met
een muzikant. Hij had van haar geld allemaal
studiospullen gekocht en een eigen beheer
plaat gemaakt. Toen die plaat voor geen meter
liep is hij 'm gesmeerd en zat zij met die spullen.
In die kamer stonden ook nog dozen vol
platen...' Improviseren was lange tijd
kenmerkend voor de DDL. Daaraan ontleent de
studio ook haar naam.

Martin Cramer: 'We hebben lange tijd op die
acht sporen gewerkt. Dat was wel behelpen.
Vaak moesten verschillende partijen op één
spoor worden gepropt. Dan kon het weleens
gebeuren dat er per ongeluk een stukje van een
andere partij werd gewist. En volgens de wet
van Murphy was dat natuurlijk net die partij
waar een dag lang aan was gewerkt. De
technicus die dat overkwam noemden wij De
Domme Lul van de dag. Die naam is aan de
studio blijven kleven.'
Drab
DDL groeide al snel uit tot een populaire demostudio. De hele Amsterdamse gitaar scene nam
er op. Richard Janssen: 'We waren bepaald geen
high tech studio, maar we hadden twee technici
die uit de bandjeswereld kwamen en er hing
een losse sfeer. Je kon er als band lekker je gang
gaan. Dat bleek enorm aan te spreken, nog
steeds trouwens. Bands moeten het toch
hebben van in een relaxte sfeer lekker samen
spelen.' Toen Fatal Flowers in 1990 uit elkaar
viel, lag het voor de hand met de studio door te
gaan. Even dreigde er een kink in de kabel te
komen toen het kraakpand aan de
Brouwersgracht moest worden ontruimd. De
nieuwe eigenaar bleek echter bereid de kelder
aan de voormalige gebruikers te verhuren.
Martin Cramer: 'Probleem was dat er een meter
drab in stond. Die moesten we eerst
wegpompen. Vervolgens zijn we een jaar bezig
geweest met verbouwen. Het casco hebben we
door een aannemer laten doen, de rest hebben
we zelf gedaan.' Inmiddels wisten Janssen,
Jonkers en Cramer wel hoe een studio ingericht
moest worden. Die kennis en ervaring
gebruikten ze bij de bouw van de nieuwe DDL.
Richard Janssen: 'Studio's hebben allemaal zo'n
beetje hetzelfde ontwerp: efficiënt en koud. De
één heeft er steenwol en de ander grijze doeken
overheen gespannen, meer smaken zijn er niet.
Met Fatal Flowers hebben we in veel studio's
gewerkt. Wat ik vaak miste was een speels
element, iets waardoor je je op die plek thuis
voelt. Een muzikant die de studio in gaat is
meestal doodzenuwachtig. Als je dat kunt
doorbreken door een leuke sfeer te scheppen,
heb je de eerste stap naar een goed
eindresultaat gezet. Vandaar dat we veel
aandacht hebben besteed aan raken die de
sfeer bevorderen: veel hout, leuke decoraties en
een zithoek in de luisterruimte.' DDL is helemaal
ingericht op het opnemen van bands, vertelt
Martin Cramer.

'Wij vinden het belangrijk dat de bandleden met
zijn allen tegelijk kunnen opnemen. Het gaat
immers om het samenspel. Door met de
geluidsschotten te schuiven kun je hier heldere
opnamen maken zonder een teveel aan
overspraak.' 'Belangrijk is dat een band in de
opnameruimte al goed klinkt', valt Henk Jonkers
hem bij. 'We'll fix It in the mix' bestaat niet.
Klinkt het daar niet lekker dan wordt het later
ook niks meer. Vandaar dat we veel hebben
geïnvesteerd in versterkers en een goed
drumstel. Want uit een rotte versterker en een
kutgitaar komt nooit een goede sound. In hun
eigen studio proberen de voormalige Fatal
Flowers de ergernissen die ze zelf als muzikant
tegenkwamen te voorkomen. Richard Janssen:
'Veel onderdelen in het opnameproces zijn
volstrekt onlogisch. Het gebeurt zo omdat
iedereen het doet. Zo heb ik me altijd
doodgeërgerd aan het afregelen van de
bassdrum. Zo'n man was daar urenlang mee
bezig en wij maar op onze vingers bijten tot we
eindelijk mochten gaan spelen. Dat is toch
onzin! Hoe kan hij nou een bassdrum afregelen
als hij niet weet hoe de bassist klinkt?' 'Ik doe
nog altijd veel werk als PA-technicus', vertelt
Martin Cramer. 'Daardoor kijk ik anders aan
tegen opnemen dan de meeste studiotechnici.
Ik ben gewend bij de zang te beginnen en
daaromheen de instrumenten aan te brengen.
En als iets niet lekker klinkt draai ik niet aan de
knoppen maar ga ik naar de bron om te horen
wat daar aan de hand is. Als het probleem niet
zit in de versterker of het drumstel is een
andere microfoon vaak een betere oplossing.'
Analoog
Een jaar na de verbouwing investeerde DDL in
een MCI 24-sporen recorder Martin Cramer:
'We kregen kort achter elkaar een paar
verzoeken om 24 sporen. Toevallig kregen we
net op dat moment ook een tweedehands
recorder aangeboden. Voor de financiering
hebben we bij een aantal platenmaatschappijen
aangeklopt. Die waren bereid op voorhand
studiodagen in te kopen en te betalen. Er is
geen bank aan te pas gekomen.' De overstap
naar 24 sporen kostte, inclusief de bekabeling,
46.000 gulden. Voor dat bedrag had DDL ook
drie ADAT-recorders kunnen kopen, vertelt
Richard Janssen. 'Maar de keuze viel uit in het
voordeel van een analoge recorder. Daarmee
zijn we beter compatible met de grote studio's.
Wij profileren ons vooral als opnamestudio.
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Als het een plaat moet worden gaat men voor
de mix al gauw naar een topline studio. Die
werken allemaal nog analoog. Bovendien vind ik
ADATs te weinig gebruikersvriendelijk. Ze
hebben zo lang nodig om synchroon te gaan
lopen. Als je staat in te zingen en je hoort bij de
zoveelste keer overdoen die dingen weer zo
langzaam locken dan heb je de neiging ze door
het raam te smijten. Je kunt natuurlijk wel een
tussenmix maken, maar dat kost ook weer tijd.'
Henk Jonkers: 'Ik vind ADATs en soortgelijke
machines klankmatig minder. In het top hoog en
het diepe laag blijven ze toch achter. Analoge
recorders klinken altijd vetter en hebben het
grote voordeel dat je ze kunt oversturen. Dat is
toch de sound waar bands naar zoeken. Het is
niet voor niets dat al die oude analoge kastjes
weer zo populair zijn. Ze klinken gewoon
lekkerder. We zijn niet vies van digitale
apparatuur. Die Atari staat hier ook en we
hebben diverse samplers. Maar voor rockbands
zijn analoge recorders het meest geschikt.' De
DDL Studio bestaat nu tien jaar. In die tijd is de
mentaliteit bij bands behoorlijk veranderd,
merkt Martin Cramer op. 'Tegenwoordig weten
bands beter wat ze willen en wat er mogelijk is.
Haast alle muzikanten hebben thuis een
portastudio en hebben het nummer al eens
opgenomen. Tien jaar geleden was de studio
een momentopname, nu weten ze al hoe het
moet gaan klinken. Muzikanten zijn zich ook
bewuster van het geld dat ze uitgeven.
Onbekende bands kunnen niet meer zo
makkelijk optreden, dus moeten ze hun
opnamesessies veel vaker uit eigen zak betalen.
Ze willen weten of ze waar voor hun geld
krijgen.'
DDL vraagt voor een dag opnemen op 16 sporen
400 gulden en op 24 sporen 750 gulden,
exclusief BTW maar inclusief technicus. 'We zijn
een stichting. Al het geld dat de studio verdient
stoppen we er weer in terug. Alleen de technici
krijgen betaald, wij verdienen er niet aan. Voor
ons is het een stuk gereedschap dat steeds
beter wordt, waardoor we weer dingen kunnen
doen. Richard en Henk hebben de gelegenheid
hier hun muzikale projecten te doen. De bands
die ik produceer huren mij als technicus in. We
participeren ook regelmatig zelf in projecten.
Pas als de band een deal scoort krijgen wij ons
geld. In het geval van The Bartales (pas
verschenen bij Columbia) en Supersub (het
vervolg op Orange Crush dat onlangs tekende bij
Virgin) is dat goed uitgepakt.'

'We hebben niet de intentie te concurreren met
commerciële studio's', stelt Richard Janssen.
'Die zijn veel duurder maar hebben ook meer
apparatuur. Wij zien onszelf als opnameruimte.
Daarin plegen we ook onze investeringen: een
goede microfoon, een pre-amp of een recorder.
Je kunt hier wel mixen maar qua galmen en
afluistering kunnen we ons absoluut niet meten
met de grote studio's. De meeste bands die hier
komen kiezen voor DDL omdat ze met hun
budget hier twee weken kunnen opnemen in
plaats van één. Het mixen doen ze ergens
anders. Vandaar dat het voor ons ook zo
belangrijk is dat we compatible zijn met de
grotere studio's.' Gevraagd naar het meest
voorkomende probleem met een band in de
studio noemt het drietal een weinig realistische
tijdsplanning. Henk Jonkers: 'Dan roepen ze dat
ze voor hun demo in twee dagen zes nummers
willen opnemen en zitten ze 's nachts om drie
uur met rode oogjes een half-affe partij in te
spelen. Waarom zou je zoveel opnemen?
Zaalhouders luisteren maar naar één of twee
nummers. En A&R-managers willen toch altijd
méér horen. Of je nu een demo van twee of van
zes nummers stuurt.'
Bron: Music Maker, Jan van der Plas
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Mooi, stoer, weird, rock & roll!
De liveoptredens waren intens, de uitstraling
had iets on-Nederlands en zowel qua naam als
muziek wisten ze een brug te slaan tussen de
onbevangen sixties en hun eigen tijd: de door
werkeloosheid
en
kernwapendreiging
versomberde jaren tachtig. Desondanks een
terugblik zonder verbittering op zes jaar Fatal
Flowers
Heel popmuziek minnend Nederland lijkt het
erover eens: Fatal Flowers was de Nederlandse
gitaarband van de jaren tachtig. Navraag bij
betrokkenen wijst bovendien uit dat het nu al
legendarische kwartet uit de Amsterdamse
gitaarschool-periode niet alleen een hoge
muzikale
standaard
hanteerde.
De
compromisloosheid van de onafhankelijk
opererende groep met een contract bij een
grote platenmaatschappij was uniek voor
Nederlandse begrippen. Unieker eigenlijk dan
de muziek, die geschoeid was op een leest van
Amerikaanse rootsrock en sixties muziek,
geïnjecteerd met een gezonde dosis Stones- en
Velvet
Underground-passie.
"Wij vonden het hartstikke leuk om elke dag in
de oefenruimte te zitten", kijkt zanger/ gitarist
Richard Janssen terug. "En het leven dat daar
omheen hing, trok ons gewoon aan. Wij hadden
echt geen masterplan of iets dergelijks, maar wij
waren wel bereid om letterlijk alles op te geven.
De koffers stonden altijd in de gang. Als wij zes
maanden naar Amerika hadden moeten gaan,
hadden wij de volgende dag op Schiphol
gestaan. Wij waren een van de eerste bands in
Nederland uit de alternatieve hoek met een
professionele werkhouding."
Oprichters Janssen en drummer Henk Jonkers
hebben de korte, maar roerige periode (19841990) van begin tot einde meegemaakt. Medio
1984 reizen zij af naar Londen om een paar
weken audities en oefensessies te organiseren
met diverse Engelse songschrijvers en
muzikanten. Janssen en Jonkers hebben tot aan
dat moment de ritmesectie bij de punk-achtige
modgroep Midnight To Six (voorheen The Pilots)
gevormd.
"Wij kochten hier in Amsterdam het blad
Melody Maker en belden op advertenties, maar
na twee weken audities hadden wij nog niet
echt een inspirator gevonden die wij helemaal
top vonden", vertelt Janssen ontspannen vanuit
een café bij hem in de Amsterdamse Jordaan.

Bij terugkomst in Amsterdam begint het
gedreven tweetal daarom maar lukraak wat te
jammen in de oefenruimte met gitarist Erwin
Wolters en bassist Marco Braam, beiden van de
punkband Awacs. En omdat twee bassisten op
een rock & roll-schip overbodig zijn, schakelt
Janssen over op gitaar. De eerste bezetting van
de
Fatal
Flowers
is
geboren.
Het eerste officiële optreden vindt plaats als
voorprogramma van de bevriende sixtiesrevivalband The Other Side in jongerencentrum
De Tagrijn in Hilversum. Het is gelijk de eerste
en laatste gig met gitarist Erwin Wolters, die
voorkeur geeft aan zijn studie. Hij wordt
vervangen door Hendrix-adept Dirk Heuff - die
later door veel fans op handen gedragen zal
worden. Omdat zowel Braam, Janssen als
Jonkers liedjes aanleveren is het op dat moment
nog onduidelijk wie nu precies de frontman
moet worden. Met de komst van Heuff wordt
dat probleem opgelost. "Dirk was puur een
gitarist", herinnert Janssen zich. "Plotseling
stond ik dus in het midden. 'Nou, dan ben jij de
zanger',
klonk
het
toen."
Op oudejaarsdag 1984 doet de groep een
optreden in Café Weltschmerz op de
Amsterdamse Lindengracht, een typische jaren

hang-out waar punks, new wavers en andere
dolende zielen hun heil in drank en deprimuziek
zoeken. Janssen: "Je had in die tijd in
Amsterdam heel veel plekken waar je door de
week kon spelen. Cafés als De Pieter,
Weltschmerz en Shaffy, waar plotseling een
geïnteresseerd management voor onze neus
stond. Drie maanden later waren wij in Londen
al een plaat aan het opnemen. Dat was wel een
rare
bliksemstart,
ja."
Ondertussen beginnen omstanders te merken
dat het met de Fatal Flowers menens is. Bassist
van het eerste uur Marco Braam (die
tegenwoordig docent Engels is op een
middelbare school in Hoofddorp) merkt op dat
veel collega-muzikanten het destijds volslagen
not done vonden dat een band iedere dag van 's
ochtends tot 's avonds in de oefenruimte aan
het werk was en ook nog eens drie keer per
week optrad. Richard Janssen vond dat echter
de normaalste zaak van de wereld. "Ik was
speciaal van de filmacademie afgegaan om het
een keertje helemaal te proberen als muzikant.
Toen ik nog op die school zat, stond ik toch ook
de hele dag op de set? Wat is het verschil?"
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Dromen lijken vervolgens snel werkelijkheid te
worden.
Het
driekoppige
management
Syndicate Of Melodies neemt de Flowers graag
onder zijn hoede en sleept er een
platencontract uit bij platengigant Warner destijds WEA geheten. Niet slecht voor een
beginnend bandje. Het eerste, gelijknamige
mini-album met zes liedjes wordt geproduceerd
door Graig Leon (o.a. Blondie, Jeffrey Lee Pierce
en The Thought) en dat doet hij in nauwe
samenwerking met Luc Suèr, een van de twee
geluidsmensen van de band. Al snel ontstaat er
controverse in de vaderlandse pers. Is Fatal
Flowers nu de beste band van Nederland of
niet?
Janssen: "Geweldig, ja. Ik had zoiets van: hallo?
Wij bestaan pas vier maanden!" De eerste
langspeelplaat Younger Days verschijnt een jaar
later en wordt opgenomen met producer Vic
Maile (Motorhead, Dr. Feelgood en Screaming
Blue Messiahs). Het titelnummer behaalt een
bescheiden Top-40 notering en het optreden in
VARA's Nachtshow bezorgt de groep landelijke
bekendheid.
Het etiket 'sixties groep' is al gauw een feit.
Sommigen vinden zelfs dat de oude beat-tijden
van Q65 en The Motions herleven, hoewel alle
vier de Flowers mentaal en muzikaal vooral zijn
opgegroeid in de punktijd. Younger Days mag
dan leuke, onbevangen liedjes bevatten, er
hangt wel degelijk een donkere sfeer over het
album die beter past bij het tijdperk van hoge
werkloosheid en kernwapendreiging dan bij de
flower power-periode. "In de begintijd klonken
wij misschien best depri, maar in het spectrum
van de popmuziek van dat moment waren wij
waarschijnlijk erg vrolijk", pareert Janssen.
"Zoals The Jam inderdaad, die had je ook best
een sixties band kunnen noemen. Wij werden
verder vaak vergeleken met de groepen uit de
Paisley Underground-scene uit Californië: The
Dream Syndicate, Green On red en The Long
Ryders (met wie de Fatal Flowers nogal eens het
podium deelden). Het was in ieder geval
absoluut geen sixties-revival."
Drummer Henk Jonkers heeft veruit de beste
herinneringen aan de beginperiode van de
groep. "Dat was de meest onbevangen tijd, ja. Ik
draai Younger Days ook nog het liefst. Er staan
mooie nummers op. Later hebben wij ook goede
dingen gemaakt, maar er werd veel harder op
de muziek gewerkt. Aan het einde was de band
gewoon
opgebrand."
"Het is logisch dat het in het begin altijd het
meest romantisch is", vervolgt Janssen.

"Alles is dan nieuw. De meeste voetballers
herinneren zich ook vooral hun allereerste
doelpunt, al is het tegen De Graafschap en
hebben zij later doelpunten gescoord in de
Europa
Cup-finale."
Bassist Marco Braam schijft op de informatieve
website dat de gespreksstof tussen de
bandleden eigenlijk heel snel op was vanwege
de hyper-intensieve samenwerking. Zowel
Jonkers als Janssen zijn het daarmee niet
helemaal eens. Janssen: "In het begin zit je na
elke repetitie in de kroeg, maar op een gegeven
moment houd je dat niet meer vol. Er komt een
ander soort romantiek voor in de plaats."
Een van de romantische jongensdromen die
uitkomt voor de Fatal Flowers is de
samenwerking met voormalige David Bowie- en
Mott The Hoople-gitarist Mick Ronson, die de
groep uitnodigt opnamen te komen maken in
het beroemde Amerikaanse plaatsje Woodstock
in de staat New York. Het resulteert in het
indrukwekkende album Johnny D. Is Back!, dat
qua songmateriaal waarschijnlijk de meest
diepgaande
Flowers-plaat
is.
Het is een typisch studio-album, compositorisch
vooral uitgedokterd door het tweetal Jonkers en
Janssen, met productionele hulp van de
enthousiaste Ronson. Het is de eerste Flowersplaat waarop bassist Geert de Groot (die Marco
Braam na het uitkomen van Younger Days had
vervangen) meedoet en de nodige nieuwe
muzikale impulsen aan de groep geeft. John
Sebastian - vooral bekend van Lovin' Spoonful
en zijn hit Welcome Back uit 1976 - woont daar
vlak in de buurt en speelt op uitnodiging van
Ronson akoestische gitaar en mondharmonica
op drie nummers. De in een persoonlijk crisisje
verkerende gitarist Dirk Heuff is dit keer minder
nauw betrokken.
Janssen: "Johnny D. Is Back! is een rare plaat,
maar ik vond dat je beter iets raars kon maken
dan een slappe voortzetting van Younger Days,
dat een beetje los zand was. Johnny D. is een
concept-achtige vertelplaat. Voor een bandje
dat net begon was dat best gewaagd. Of je
wordt er kotsmisselijk van, of je vindt het te gek.
Op dat soort reacties was ik uit. Ik heb achteraf
het gevoel dat Johnny D. Is Back! niet altijd
begrepen werd. Het titelnummer wordt
bijvoorbeeld gezien als een archetypisch Fatal
Flowers-nummer, maar voor mij is het juist een
knipoog daarnaar. Het is de ouverture van het
verhaal, gezongen door een manager die het
hele verhaal in een notendop vertelt. Als in een
beginscène van een film."

De vele intense liveoptredens hebben de Fatal
Flowers in korte tijd erg geliefd gemaakt bij het
Nederlandse poppubliek. New age-artiest en
huidig algemeen directeur van de Hilversummer
Wisseloord Studio's Coen Bais was destijds A&Rmanager bij WEA en herinnert zich de Flowersperiode nog goed. "De eerste keer dat ik ze zag
spelen was ik compleet verkocht. Zij speelden
zich volledig leeg. Als ik na afloop een keer in de
kleedkamer kwam, lagen zij daar helemaal voor
pampus." "Qua uitstraling en mentaliteit was de
groep uniek", vult Jeroen van Erp aan. Deze
inmiddels geslaagde grafisch ontwerper had de
groep samen met Peter Dispa en Jan Knuivers
onder zijn hoede bij het eerder genoemde
Syndicate Of Melodies-management en
ontwierp ook alle Fatal Flowers-hoezen. "Zij
waren die muziek en hadden bovendien een
gigantische dosis talent. Dat was tegelijk hun
kracht en hun zwakte, want de verwachtingen
werden overal zo hoog opgeklopt, dat het
moeilijk vol te houden was. Daarom vonden die
bezettingswisselingen ook plaats. Na Johnny D.
Is Back! moest er een overtreffende trap
gerealiseerd worden. Maar iemand als Dirk
wilde eigenlijk alleen gitaar spelen. Hij had geen
puf
meer
om
door
te
gaan."
"De Fatal Flowers gingen er niet beetje, maar
helemaal voor", herinnert ook radio- en tvpresentator Jan Douwe Kroeske zich. Hij had de
groep regelmatig te gast in zijn studio voor de
opnamen van de beroemde, akoestische 2
Meter Sessies. "Het was toen een beetje mijn
bandje. De beste rock & roll-band uit die tijd. Ik
was erg gecharmeerd van de manier waarop zij
live speelden. Zij deden alles geheel op
overtuiging."
Toch is er tijdens de Woodstock-fase al duidelijk
sprake van onevenredig grote druk. Het razende
tempo waarin de nog steeds eigengereide band
zich ontwikkelt, staat haaks op de heersende
algehele
malaise
in
de
wereldwijde
platenindustrie rond 1987, het jaar waarin het
viertal aantreedt op Pinkpop en een Edison in
ontvangst neemt. Janssen herinnert zich die
uitreiking nog goed: "Wij moesten allemaal op
ons 'kruisje' staan, voor de cameraopstelling.
Maar ik ben tijdens het zingen gewoon richting
presentator Ivo Niehe gewandeld en heb het
Edisonbeeldje voor zijn neus weggepakt. Daar
gaat mijn uitzending, dacht hij. Iedereen was
totaal in paniek. NAVO-voorzitter Joseph Luns
was daar ook te gast. Het enige dat hij na ons
optreden zei was: 'Het deed pijn aan mijn
oren!'."
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Als WEA International besluit de Nederlandse
artiestenstal uit economische motieven op te
doeken,
moeten
de
Fatal
Flowers
noodgedwongen een stap terug doen. Dirk
Heuff verlaat vervolgens de band en Janssen en
gevolg gaan op zoek naar een nieuwe gitarist,
een nieuw management en een nieuwe
platenmaatschappij. En dat terwijl de groep
enorm in de lift zit. Janssen: "Ik denk dat dat
juist het moment was waarop wij op
internationaal
doorbreken
stonden."
Maar na deze driedubbele bittere pil lijkt het
allemaal toch weer goed te komen. Nadat de
latere Urban Dance Squad-gitarist René 'Tres
Manos' van Barneveld een tijdje als stand-in
heeft gefungeerd tijdens verschillende tourtjes,
treedt de piepjonge Robin Berlijn tot de groep
toe. Dit als groot talent bestempelde jochie van
zeventien heeft een coole junkie-look en
beschikt over een onversneden rauw rock &
roll-geluid.
Het
management
wordt
overgenomen door Flying Dutchman van Theo
Roos, dat de volgende plaat Pleasure ground
financiert. Het album wordt in Zwitserland
(opnieuw met Mick Ronson) opgenomen en
vervolgens
ondergebracht
bij
Phonogram/Mercury.
Pleasure Ground komt in maart 1990 uit en
wordt met unaniem gejuich ontvangen. Het is
een keiharde en soms wat kille bandplaat
geworden. "Ook Pleasure Ground is een soort
conceptalbum", zegt Janssen. "Alleen How
Many Years valt er thematisch uit. Het gaat over
de stad en de opkomst van de housefeesten en
zo. Er zitten veel verwijzingen in naar pillen,
drugs en feesten. Het is een rauwe plaat. Een
echte groepsplaat, want wij hebben vooraf
besloten dat wij de plaat met zijn vieren in de
oefenruimte zouden maken en dat al onze
namen achter de liedjes zouden komen te staan.
Ik had bovendien echt zin om iets hards re
maken, na het vertrek van Dirk en al het andere
gedoe. Er was in die tijd ook veel harde muziek
om ons heen. Je had de Red Hot Chili Peppers
en ook de grunge kwam al opzetten." En toch
geeft Janssen in de zomer van 1990 de pijp
plotseling aan Maarten. Reden: de koek is op.
De beslissing komt totaal onverwacht voor de
buitenwacht, omdat de groep volgens velen op
het punt van doorbreken staat. Insiders weten
echter wel beter. Janssen had bij optredens niet
voor niets regelmatig Ricky Nelson's Garden
Party gezongen. De cynische tekst luidde: It's
allright now / I learned my lesson well / You
can't please everyone / So you've got to please
yourself.

"Het was voor mij best een aansprekende tekst,
want ik voelde de split al een beetje
aankomen."
Als Janssen zijn rigoureuze besluit kenbaar
maakt, reageren zijn makkers Jonkers, Berlijn en
De Groot echter gelaten. Niemand haalt het in
zijn hoofd een alternatief plan op te werpen.
Henk Jonkers: "Het was duidelijk dat niemand er
echt
zin
meer
in
had."
"Misschien hadden wij zes maanden pauze
moeten nemen", mijmert Janssen nog na.
De tijd van het grote napraten begint. Jan
Douwe Kroeske ervaarde het verscheiden van
de Fatal Flowers als een grote aderlating voor
de Nederlandse popmuziek. "De Fatal Flowers
werden niet geholpen door het feit dat zij uit
Nederland kwamen. Het was voor mij een
enorme teleurstelling dat zij ermee stopten. Zij
hadden mij voortdurend nieuwsgierig gemaakt.
Ik vond het muzikaal vooral speciaal dat een
band met een rockbenadering zo'n type zanger
had. Een zanger die met enorm veel vuur kon
zingen, maar ook bijna Bryan Ferry-achtige
slomo-muziek kon maken. En hun keuze voor
covers was altijd heel onverwacht. De Fatal
Flowers waren een anker. Zij hebben de toon
gezet voor veel Nederlandse bands daarna. In
stilte hoopte ik dat de Nederlandse popmuziek
er met hen een nieuwe loot bij zou krijgen.
Gelukkig is dat later goed gekomen met Urban
Dance Squad, want die waren qua attitude en

business approach eigenlijk een verlengstuk van
de
Fatal
Flowers."
Over het imago van de band is veel gesproken.
Live gaven de Flowers steevast vol gas, maar als
erg extravert en publieksvriendelijk stonden de
vier niet bekend. Janssen: "Er hing een raar
soort introvert sfeertje om ons heen. Wij
werden als 'mooie jongensband' gezien, maar er
kwamen zelden meisjes backstage. De meesten
durfden het gewoon niet. Zij vonden ons weird
en onbenaderbaar en dachten misschien wel
dat wij zwaar aan de drugs waren. Soms was het
één grote schreeuwende bende in de zaal,
terwijl wij met zijn vieren stilletjes in de
kleedkamer zaten. Ook in kroegen werd ik
zelden of nooit aangesproken. Ik denk dat ik
toen inderdaad een beetje contactgestoord
was. Daarna, tijdens mijn periode met Shine
(Janssen's volgende band), is dat bij mij heel erg
veranderd."
Kroeske: "Janssen is een zéér aantrekkelijke
man. Nog steeds. Hij lijkt onbereikbaar voor de
hele wereld, maar is echt heel zachtaardig. Hij
denkt veel na en is geen platte rockster. Voor
dat soort mensen neem ik altijd mijn petje af.
Ook Robin Berlijn paste in hun rock & rollimago. De groep bestond uit vier totaal
verschillende persoonlijkheden en vormde zo
een goed plaatje voor de televisiekijker. De
laatste keer dat ik ze in de kleedkamer zag, was
het erg stil. Henk Jonkers en Richard Janssen
waren ogenschijnlijk maatjes,
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maar er was veel stront binnen de band. Veel
gedoe, maar het ging eigenlijk nergens over."
Het stoere imago van de band had zijn
schaduwkanten, vindt Janssen. "Je moet tijdens
een concert gewoon uitstralen dat je de beste
bent, maar in Nederland wordt dat al snel als
arrogant ervaren. Het stigma van stoere rock &
roll-band dat wij opgelegd kregen ging mij
steeds meer irriteren. Het was niet dat alleen.
Wij hadden ook nummers als There Were
Times, een van de meest geslaagde dingen die
wij ooit hebben opgenomen."
Rest de vraag of het voortijdig verscheiden van
de groep nu vooral aan een gebrek aan
doorzettingsvermogen of aan het falen van de
muziekindustrie ten grondslag ligt. Janssen
reageert laconiek. "In de platenindustrie is het
eerst allemaal hosanna, maar als je vraagt om
een vierkleuren-poster is het alweer te duur. In
het allereerste gesprek met Phonogram heb ik
duidelijk gezegd dat wij met Pleasure Ground
niet de intentie hadden om in het Nederlandse
clubcircuit te blijven ronddraaien. Wij wilden
verder. Naar het buitenland. En anders hoefde
het voor ons niet meer, heb ik gezegd. Op een
gegeven moment begon Phonogram bij ons te
informeren of wij al nieuwe demo's aan het
maken waren. In platenmaatschappij-termen
betekent dat dat de promotie voor de huidige
plaat stopt. Dan sijpelt de twijfel wel binnen, ja.
Toen ik er dus mee stopte, zei men dat ik gek
geworden was, blablabla. Maar ik had het van
tevoren exact zo gezegd. Ik had niet staan
bluffen! Bij buitenlandse optredens op festivals
speelden wij de andere bands meestal van het
podium. Die bands gingen na afloop de luxe
sleeping coach in, op weg naar de volgende
studio, terwijl wij weer in onze krakkemikkige
Mercedes terug naar huis reden. Wij voelden
ons niet thuis bij Phonogram. Achteraf bekeken
heeft de breuk met WEA na Johnny D. ons wel
opgebroken, denk ik. Via hen hadden wij hele
goede
contacten
in
Amerika."
Ook toenmalige A&R-manager Bais schrok van
de bijna mensonterende omstandigheden
waarin de Fatal Flowers moesten touren. "Zij
waren echt rock & roll, hoor. Ik kwam een keer
kijken bij een optreden in Zweden. In de
kleedkamer van een ongelofelijk gruizig clubje
zaten zij kunstmatige macaroni te eten. Niet
eens met tomatenpuree, maar met zo'n rode
kleurstof. Zelf had ik een reisbudget van de
platenmaatschappij. Ik zat in een vier
sterrenhotel. Ik vond het zo erg dat ik ze uit
eigen zak geld heb gegeven om eten te kopen
en een fles whisky.

Uiteindelijk hebben ze er alleen whisky voor
gekocht, maar ja..."
Manager Jeroen van Erp: "Het was echt
ongelooflijk bikkelen. Wij moesten de eindjes
aan elkaar knopen. Wij hadden een
budgettekort voor de opnamen voor Johnny D.
Is Back!. Ik heb toen tegen Warner gezegd dat ik
voor de hoesfoto wilde werken met de
Amerikaanse fotograaf Winston Harry. Het
kostte wel een paar centen, maar dan heb je
ook wat, zei ik. Vervolgens zijn we naar een
klein theatertje in Noordwijk gereden en
hebben wij Jan Smit (Amsterdamse singersongwriter) op het podium gezet. Richard en ik
zijn snel wat foto's gaan maken en zo hadden
wij de hoes klaar. Het geld dat zogenaamd
bedoeld was voor die Amerikaanse fotograaf
hebben wij toen opgemaakt aan de opnamen.
De platenmaatschappij is daar nooit achter
gekomen, maar nu mogen zij dat wel weten.
"Het was op dat moment trouwens niet cool
voor een independent-groep om bij een major
te tekenen. Wij hebben in het begin daarom een
groot marketingplan bedacht, waarbij wij de
plaat Younger Days onafhankelijk zouden
distribueren
en
promoten.
Met
een
independent-mentaliteit,
maar
met
de
middelen van een major. Marco Braam is
bijvoorbeeld nog op zijn fietsje met een plaat
naar journalist Jan Vollaard gereden. Binnen een
maand hadden wij een berg publiciteit."

Richard Janssen toont geen sporen van
verbittering, zo lijkt het. "Iedereen vraagt altijd
waarom het is misgegaan. Hoezo? Wij hebben
in zes jaar tijd drie goede platen gemaakt en we
gaven
uitverkochte
concerten."
Hadden de Fatal Flowers misschien de pech dat
zij de goede band op het verkeerde moment
waren? Janssen relativeert: "In deze tijd hadden
wij de Fatal Flowers misschien nooit op kunnen
zetten. In de jaren tachtig kraakte je een huis en
je ging wat doen. Nu is die romantiek
verdwenen."
Over een eventuele heroprichting is hij
pessimistisch. En ook een reunieoptreden zit er
hoogstwaarschijnlijk niet in, zelfs niet nu er
sinds deze maand een prachtige verzamel-cd in
de winkel ligt waarop buiten de hoogtepunten
van zes jaar Fatal Flowers ook een aantal niet
eerder uitgebrachte (live-)opnamen staan. "In
de tijd dat wij vier keer in de week repeteerden
hadden wij een bepaald niveau. Aan de
akoestische opnamen die nu op deze dubbel-cd
kome te staan, hoor je dat wij toen heel goed
ingespeeld waren. Dat is de charme van een
echte band. Dat niveau kun je nooit meer
terughalen met twee weken repeteren."
bron: Rick Treffers, Aloha juli 2002

BLAUWE THEEHUIS 3 JULI 2002
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Blauwe Theehuis Amsterdam 3 juli 2002

setlist
How Many Years
Burning
Garden Party (R. Nelson)
Johnny D. Is Back!
Billy
Younger Days
Just A Girl
Who Loves The Sun (Velvet Underground)
Richard Janssen: zang/acoustische gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Dirk Hueff: casio
Marco Braam: zang
Eenmalig optreden van Fatal Flowers ter
opluistering van de release van de verzamel CD
'Younger Days - The Definitive Fatal Flowers'.
Het besloten optreden vondt plaats in het
Blauwe Theehuis in het Vondelpark te
Amsterdam.

Foto Paul Bergen

- 109 -

release: juni 1985
WEA 240.700-1
formaat: LP en cassette
NUMMERS
1. Midnight Train
2. Crying Over Sin
3. Billy
4. Rip Off
5. Fatal Flower
6. We Thought They Loved You

CREDITS
nummers door:
1. muziek, Fatal Flowers / tekst, R. Janssen
2. muziek, E. Wolters en M. Braam / tekst, E. Wolters
3. muziek, H. Jonkers en R. Janssen / tekst, R. Janssen
4. muziek, R. Janssen
5. muziek en tekst, R. Janssen
6. muziek en tekst, M. Braam

opgenomen, mei 1985 in de Brittania Row studio's Londen
geproduceerd door Graig Leon

FATAL FLOWERS DISCOGRAFIE
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release: oktober 1986
WEA 242-045 (Europa)
Atlantic 7 81745 (Amerika)
formaat: LP en cassette
NUMMERS
1. Deep Inside
2. Good Enough
3. Ballroom
4. Nowhere To Lay My Head
5. Younger Days
6. Well Baby (pt. 1&2)**
7. Gimme Some Truth*
8. Blackspot
9. For Christ's Sake
10. Here's Your Song
**Op de Amerikaanse release staat alleen het pt. 2 gedeelte van Well Baby
CREDITS
alle nummers door Fatal Flowers, behalve waar aangegeven:
*geschreven door John Lennon
extra muzikanten:
Cor Willemse, toetsen
opgenomen, september 1986 in de ICP studio's Brussel
geproduceerd door Vic Maile
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release: april 1988
WEA 242 333-1,
formaat: CD, LP en cassette
NUMMERS
1. Johnny D. Is Back!
2. Round And Round
3. Second Chance
4. Moving Target
5. There Were Times
6. The Dance
7. Rock And Roll Star
8. Too Free
9. Dear Friends

CREDITS
nummers door:
1, 5, 7. muziek en tekst, R. Janssen
2, 3, 4, 6, 9. muziek, R. Janssen en H. Jonkers / tekst, R. Janssen
8. muziek, R. Janssen en H. Jonkers / tekst, H. Jonkers
extra muzikanten:
-Cor Willemse, toetsen
-John Sebastian, acoustische gitaar en mondharmonica op 1, 3 en 4
-Ann Lang, achtergrondzang op 3, 4 en 8
-Howie Brownie, saxofoon op 3 en 5
-Jay Ungar, viool op 9
-Gregg Bauer, electrische piano op 2

opgenomen, februari - maart 1988 in de Nevessa studio's Woodstock
geproduceerd door Mick Ronson
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release: april 1988
Atlantic 7 81872 (Amerika)
Atlantic 24 23331 (Canada)
formaat: CD, LP en cassette
NUMMERS
1. Johnny D. Is Back!
2. Second Chance*
3. Moving Target
4. There Were Times
5. Round And Round
6. The Dance
7. Rock And Roll Star
8. Too Free
9. Dear Friends
*Tim Palmer remix
CREDITS
nummers door:
1, 4, 7. muziek en tekst, R. Janssen
2, 3, 5, 6, 9. muziek, R. Janssen en H. Jonkers / tekst, R. Janssen
8. muziek, R. Janssen en H. Jonkers / tekst, H. Jonkers
extra muzikanten:
-Cor Willemse, toetsen
-John Sebastian, acoustische gitaar en mondharmonica op 1, 2 en 3
-Ann Lang, achtergrondzang op 2, 3 en 8
-Howie Brownie, saxofoon op 2 en 4
-Jay Ungar, viool op 9
-Gregg Bauer, electrische piano op 5

opgenomen, februari - maart 1988 in de Nevessa studio's Woodstock
geproduceerd door Mick Ronson
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release: maart 1990
Mercury 842 581
formaat: CD, LP en cassette
NUMMERS
1. How Many Years
2. Some Day
3. Funky Street*
4. Better Times
5. Pleasure Ground
6. A Real Good Life
7. She's Doin' Fine
8. Burning
9. Rage Out
10. Speed Of Life
11. Both Ends Burning**
CREDITS
nummers door:
alle nummers door Fatal Flowers, behalve waar aangegeven:
*geschreven door A. Conley
** geschreven door B. Ferry
extra muzikanten:
-Cor Willemse, toetsen
-Mildred Douglas, achtergrondzang op 5, 8 en 12
-Terts Brinkhoff, accordeon op 11
-John Boyce, cello en viool op 6
-Rene van Barneveld, slidegitaar op 3

opgenomen, eind 1989 in de Powerplay studio's Zwitserland
geproduceerd door Mick Ronson
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release: 1993
Warner 4509-92940-2
formaat: CD
NUMMERS
1. Midnight Train
2. Crying Over Sin
3. Billy
4. Rip Off
5. Fatal Flower
6. We Thought They Loved You
7. Deep Inside
8. Good Enough
9. Ballroom
10. Nowhere To Lay My Head
11. Younger Days
12. Well Baby (pt. 1&2)
13. Gimme Some Truth
14. Blackspot
15. For Christ's Sake
16. Here's Your Song
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release: 3 juli 2002
Warner 0927 47278-2
formaat: CD
NUMMERS
STUDIO TRACKS
1. Fatal Flower
2. Billy
3. Deep Inside
4. Good Enough
5. Well Baby, pt 1&2
6. Nowhere To Lay My Head
7. Younger Days
8. Johnny D. Is Back!
9. Moving Target
10. Rock & Roll Star
11. There Were Times
12. How Many Years
13. Some Day
14. Better Times
15. She's Doin Fine
16. Pleasure Ground
17. Speed Of Life

SESSIONS & DEMO'S
1. Moving Target
2. Tell Me That It Isn't True
3. How Many Years
4. Funky Street
5. Mmm Mm (demo)
6. 6th And Main (demo)
7. Burning
8. Little Drummer Boy
9. Halfway (demo)
10. Pleasure Ground
11. Just A Girl (demo)
12. Sweet Virginia
13. Better Times
14. Garden Party
15. Speed Of Life (demo)
16. Heroes

CREDITS
SESSIONS & DEMO'S:
nummers door:
1. muziek, R. Janssen en H. Jonkers / tekst, R. Janssen, 2. B. Dylan
3, 7, 10, 13, 15. Fatal Flowers, 4. A. Conley, 5. R. Berlijn, 6, 9, 11. R. Janssen
8. Trad. arr., 12. M. Jagger / K. Richards, 14. R. Nelson, 16. D. Bowie
opgenomen:
1, 2. VARA 2 Meter Sessies 6 september 1988
3, 7, 10, 14. VPRO Nozems-A-Go-Go 3 maart 1990
4. VARA 2 Meter Sessies 13 maart 1990
5, 6, 9, 11, 15. DDL Studio Amsterdam 1989
8. VARA 2 Meter Sessies 20 december 1988
12. VARA Zomerrock 28 augustus 1988
13, 16. KRO Studio 3 3 juni 1990
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release: september 1985
WEA 248 967-7
formaat: 7"

release: november 1986
WEA 248 506-7
formaat: 7"

release: 1987
WEA 248 395-7
formaat: 7"

NUMMERS
1. Billy
2. Who Loves The Sun*

NUMMERS
1. Younger Days
2. White Mustang

NUMMERS
1. Well Baby
2. Deep Inside

CREDITS
1. album versie
2. * geschreven door Velvet Underground
(recorded on a rainy day in july 1985 at Boekenroode
Studios Aerdenhout)

CREDITS
1. seagull version
2. geschreven door D. Heuff en H. Jonkers
(recorded october 1986 at the DDL-studios, Amsterdam)

CREDITS
1. part 2 (single-remix)
2. album versie
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release: 1988
WEA 247 269-7
formaat: 7"

release: 1988
WEA 247 761-7
formaat: 7"

release: 1988
WEA 247 875
formaat: 7" en 3" cd-single

NUMMERS
1. Second Chance
2. Second Chance

NUMMERS
1. Movin' Target
2. Johnny D. Is Back!

CREDITS
1. remix
2. remix (extended version)

NUMMERS
1. Rock And Roll Star
2. No Expectations
3. Younger Days

CREDITS
1. album versie
2. album versie

remixen door Tim Palmer

CREDITS
1. album versie
2. geschreven door M. Jagger/K. Richards
(recorded at The DDL-studios, Amsterdam)
3. seagull version (alleen op de cd-single)
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release: maart 1990
Mercury 875 074
formaat: 7" en 5" cd-single

release: mei 1990
Mercury 875 542
formaat: 7" en 5" cd-single

NUMMERS
1. How Many Years
2. Speed Of Life

NUMMERS
1. Both Ends Burning
2. Burning

CREDITS
1. album versie
2. album versie

CREDITS
1. geschreven door B. Ferry, album versie
2. album versie

release: augustus 1990
Mercury 878 204
formaat: 7" en 5" cd-single
NUMMERS
1. Better Times (Bleeding Love)
2. Better Times (Bleeding Love)
3. Heroes
CREDITS
1. album versie
2. acoustische versie
3. geschreven door D. Bowie en B. Eno, acoustische versie
De acoustische versies zijn opgenomen voor 'KRO Studio
3', KRO radio 3 juni 1990
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release: 1986
Atlantic PR 2083
formaat: 12"

release: 1988
Radio Nederland Transcription Service 88054
formaat: LP

release: 1988
Atlantic PR 2483
formaat: 12”

NUMMERS
1. Deep Inside
2. Deep Inside

NUMMERS
1. For Christ Sake

NUMMERS
1. Rock And Roll Star
2. Rock And Roll Star

CREDITS
1. part 2, vocal versie
2. part 2, vocal versie

CREDITS
1. Live opname van onbekende datum. Marco Braam
doet achtergrond zang. Verzamel LP met o.a. Fatal
Flowers bestemd voor de radio.

CREDITS
1. 4:12 versie
2. album versie

verschenen in een witte hoes met sticker.
De versies zijn hetzelfde als de Nederlandse single-versie

De 12" is verschenen in een witte hoes met een sticker
met recensies uit Amerikaanse popbladen
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release: 1988
Atlantic PR 2484-2
formaat: CD

release: 1988
Atlantic PR 2414-2
formaat: CD

NUMMERS
1. Rock And Roll Star
2. Rock And Roll Star

NUMMERS
3. The Dance
4. Second Chance

CREDITS
1. 4:12 versie
2. album versie

CREDITS
1. album versie
2. album versie

De CD heeft alleen een hoesje aan de achterkant

verzamel CD met behalve de Flowers ook Beatnik Beatch,
Rebel Heels en The Escape Club

release: 1989
formaat: 2-CD
NUMMERS
10. Second Chance
39-43. interview met Richard Janssen
CREDITS
1. Live opname voor het programma 'Radio Suisse
Romande' Geneve Zwitserland begin 1989
Verzamel 2-CD met o.a. Fatal Flowers. Op de tweede CD
staan interview fragmenten bestemd voor de radio.
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FATAL FLOWERS OP RADIO

VPRO RADIO24 MAART 1985
Won't Be Wrong (Byrds)
Fatal Flower
Crying Over Sin
Good Enough
Billy
Rip Off
We Thought They Loved You
Little Man
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Sessie is op 24 maart '85 opgenomen en uitgezonden
op 31 mei '85
Deze versie van Fatal Flower werd uitgezonden het
programma VPRO Nighttrain van 14 september 2002.

DOELEN ROTTERDAM12 OKTOBER 1985
Billy
Little Man
Crying Over Sin
Rip Off
It’s All Over Now, Baby Blue (B. Dylan)
Billy
Little Man
Cryin’Over Sin
We Thought They Loved You
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Live opnamen van het Pandora Festival
De laatste 6 nummers zijn uitgezonden in het
programma VPRO Nighttrain van 14 september 2002.

Erwin Wolters speelde bij deze sessie in plaats van
Richard, die het materiaal te slecht vond!! Henk
Jonkers zong op Too Free In Your Ways.

NCRV RADIO 25 JANUARI 1986
It Won't Be Wrong (Byrds)
Billy
We Thought They Loved You
Crying Over Sin
Little Man
Deep Inside (alt. versie)
Fatal Flower
It's All Over Now, Baby Blue (B. Dylan)
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Live uitzending vanaf de Akademie voor Journalistiek
te Kampen. De eerste vijf nummers zijn live gespeeld
in de uitzending. De laatste drie zijn later op de radio
uitgezonden.

MELKWEG AMSTERDAM 11 JUNI 1986
Billy
Good Enough (alt. versie)
Ballroom (alt. versie)
Gimme Some Truth (J. Lennon)
Kuntry (werktitel voor Blackspot)
Here's Your Song (alt. versie)
For Christ's Sake
Younger Days
Well baby
Billy
Good Enough
Younger Days
Dirk Heuff Blues
Another Girl Another Planet (P. Perret)
Fire (J. Hendrix)

VPRO RADIOEIND 1985
Too Free In Your Ways
Crying Over Sin

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Erwin Wolters: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: zang/bas
Henk Jonkers: zang/drums

De laatste 8 nummers zijn uitgezonden in het
programma VPRO Nighttrain van 14 september 2002.

DEN BOSCH 28 SEPTEMBER 1986
Well Baby
Billy
Gimme Some Truth (J. Lennon)
Little Man
Crying Over Sin
Younger Days
White Mustang
We Thought They Loved You
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Live opnamen van het Bosch Popwerk festival

VERONICA RADIO 21 NOVEMBER 1986
Younger Days
Blackspot
For Christ's Sake
Cry No Tears (N. Young)
Deep Inside
Nowhere To Lay My Head
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Sessie voor Countdown Cafe vanuit Bos & Duin te
Soest

VPRO RADIO 24 DECEMBER 1986
For Christ's Sake
Cry No Tears (N. Young)
Deep Inside
Wild Wild World
Santa (Please Bring Me A Gun)
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Charlotte ter Horst: zang op Santa
Kerstsessie voor VPRO Radio. Wild Wild World is een
soort ode aan het programma De Wilde Wereld.
Santa is eind '97 door Rex uitgebracht als kerstsingle

FATAL FLOWERS RADIO
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PARADISO AMSTERDAM10 JANUARI 1987
Ballroom
Well Baby
Billy
Gimme Some Truth (J. Lennon)
Younger Days
White Mustang
Nowhere To Lay My Head
Rip Off
Younger Days
Cry No Tears (N. Young)
Ridin' On The L & N (The Bintangs)
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
De laatste drie nummers zijn in 1997 door Leidsekade
Live uitgezonden

PINKPOP BAARLO8 JUNI 1987
White Mustang
Deep Inside
Midnight Train
Rock and Roll Star
For Christ's Sake
Nowhere To Lay My Head
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
De versie van For Christ's Sake is op een Pinkpop
verzamel videoband verschenen

VARA RADIO22 JUNI 1987
Fun Fun Fun
No Expectations (M. Jagger/K. Richards)

VERONICA RADIO26 JUNI 1987
Rock and Roll Star
Johnny D. Is Back!
White Mustang
Deep Inside
Gimme Some Truth (J. Lennon)
Nowhere To Lay My Head
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Sessie voor Countdown Cafe vanuit Bos & Duin te
Soest

VPRO RADIO18 MEI 1988
Another Girl, Another Planet (P. Perrett)
The Dance
Rock and Roll Star
Johnny D. Is Back
Too Free
Billy ('laidback' versie)
Round And Round
Dear Friends
Richard Janssen: zang/gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Sessie voor het VPRO radioprogramma Backline.
Another Girl, Another Planet is een nummer van The
Only Ones en werd in een acoustische versie
gespeeld, de rest elektrisch. De versie van Too Free is
op de Villa 65 CD verschenen.

VPRO RADIO1988
A Gift
Richard Janssen: gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert de Groot: zang/bas
Henk Jonkers: drums
Lou Reed LP Pop Special. De Fatal Flowers spelen
onder de naam 'Garry Big And The Randy Housewifes'
mee tijdens de Lou Reed coverwedstrijd 'Doe het met
Lou'. Geert zingt.
De jury, met Lou Reed als jurylid, kiest Jean Paul van
der Mey als winnaar met zijn versie van Fly Into The
Sun.

VARA RADIO6 SEPTEMBER 1988
Tell Me That It Isn’t True (B. Dylan)
Moving Target
Richard Janssen: zang/acoustische gitaar
Rene van Barneveld: acoustische gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Sessie voor het Vara radioprogramma '2 Meter
Sessie's'. De versie van Tell Me That It Isn't True is op
de eerste 2 Meter CD verschenen.

VARA RADIO20 DECEMBER 1988
Little Drummer Boy (trad. arr.)
Johnny D. Is Back!
Richard Janssen: zang/acoustische gitaar
Robin Berlijn: acoustische gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Kerstsessie voor het Vara radioprogramma '2 Meter
Sessie's'.

VERONICA RADIO2 SEPTEMBER 1988
Billy ('laidback' versie)
Moving Target
Rock and Roll Star

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Richard Janssen: zang/gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards

Een nieuwe versie van Fun Fun Fun is in '96 op de CD
van Rex verschenen. Een studio versie van No
Expectations staat als B-kant op de single Rock And
Roll Star uit 1988.

Van dit concert zijn meerdere keren nummers
uitgezonden bij Countdown Cafe. De opnamen zijn
van Bonkelaar Sliedrecht, 2 september 1988.

VPRO RADIO2 AUGUSTUS 1989
Someday
She's Doin' Fine
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Sessie voor het VPRO radioprogramma 'Nozems-agogo'
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RADIO SUISSE ROMANDE 1989
Moving Target
Johnny D. Is Back!
Round and Round
Wagon Wheel (L. Reed)
Deep Inside
Nowhere To Lay My Head
Too Free
Rock and Roll Star
For Christ's Sake
The Dance
Second Chance
Good Enough
She's Doin' Fine
Sinnister Purpose (J. Fogerty)
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Live optreden voor het programma 'Radio Suisse
Romande' Geneve Zwitserland begin 1989

VPRO RADIO7 MAART 1990
How Many Years
Burning
Pleasure Ground
Garden Party (R. Nelson)
Richard Janssen: zang/acoustische gitaar
Robin Berlijn: acoustische gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Acoustische 'country' sessie voor het VPRO
radioprogramma 'De Wilde Wereld' How Many Years
en Burning zijn ook uitgezonden in het programma
VPRO Nighttrain van 14 september 2002.

VARA RADIO 13 MAART 1990
Funky Street (A. Conley)
How Many Years
Richard Janssen: zang/acoustische gitaar
Robin Berlijn: acoustische gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Acoustische sessie voor het Vara radioprogramma '2
Meter Sessie's'

KRO RADIO 3 JUNI 1990
Better Times
Heroes (D. Bowie)
6th And Main
Richard Janssen: zang/acoustische gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Acoustische sessie voor het KRO radioprogramma
'Studio 3'. De versie's van Better Times en Heroes zijn
op de single Better Times (Bleeding Love) uit 1990
verschenen.

VERONICA RADIO 8 JUNI 1990
Second Chance
Both Ends Burning (B. Ferry)
Better Times
Speed Of Life
Burning
She's Doin' Fine
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Live opnamen vanuit de Oude Beurs Middenmeer,
welke werden uitgezonden voor Countdown Cafe

PARKPOP DEN HAAG 24 JUNI 1990
How Many Years
Funky Street (A. Conley)
Second Chance
Burning
Rock and Roll Star
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards

VARA RADIO 30 JANUARI 1993
Johnny D. Is Back!
Henk Jonkers: zang
Rene van Barneveld: acoustische gitaar Dirk Heuff:
piano/oerkreet
Sessie voor het Vara radioprogramma '2 Meter
Sessie's'. Het nummer is uitgezonden tijdens de Fatal
Flowers special van 2 Meter.

FATAL FLOWERS TV
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FATAL FLOWERS OP TV

EDISON UITREIKING TV 3 APRIL 1987
Well Baby

BINGO TV 1988
Rock and Roll Star

MUSIC BOX TV OKTOBER 1985
Billy

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Richard Janssen: zang/gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert Jonkers: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Playback optreden tijdens het TV-programma voor de
Edisons. Richard Janssen grist de Edison weg terwijl
de rest van de band nog op het podium staat

Playback optreden voor TV-programma Bingo.

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

FRITS SPITS TV 1988
Rock and Roll Star

Videoclip voor het TV-programma Music Box

VARA JE ZIET MAAR TV 2 OKTOBER 1985
Billy

KRO EINDEXAMEN FESTIVAL TV 23 MEI 1987
Deep Inside
Midnight Train

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Geert Jonkers: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Playback optreden tijdens TV-programma Je Ziet
Maar

Live-programma vanuit de Brabanthallen in Den
Bosch

VARA TV 28 AUGUSTUS 1988
Moving Target
Sweet Virginia (M. Jagger/K. Richards)

VILLA TEMPO TV SEPTEMBER/OKTOBER 1985
Crying Over Sin

VARA ZOMERROCK ZOMER 1987
Deep Inside
Nowhere To Lay My Head
Midnight Train
For Christ’s Sake

Richard Janssen: zang/mondharmonica
Rene van Barneveld: acoustische gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: acoustische gitaar/zang

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Playback optreden tijdens TV-programma Villa Tempo

BINGO TV EIND 1986/BEGIN 1987
Younger Days
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang

Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Geert Jonkers: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
TV programma Vara's Zomerrock. De opname is van
het Pinkpop festival 8 juni 1987. Voorafgaande aan
Nowhere To Lay My Head interviewt Richard Janssen
Jan Douwe Kroeske

AVRO TOPPOP 18 JUNI 1988
Rock and Roll Star

Playback optreden tijdens TV-programma Bingo

VARA DE NACHTSHOW TV 2 JANUARI 1987
Younger Days
Richard Janssen: zang/gitaar
Dirk Hueff: gitaar
Marco Braam: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Playback optreden tijdens TV-programma De
Nachtshow

Richard Janssen: zang/gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert Jonkers: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
TV-programma Avro's Toppop. Interview door Bas
Westerweel en playback optreden.

Richard Janssen: zang/gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert Jonkers: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Optreden in het TV-programma van Frits Spits.

Uitgezonden op TV in het programma Zomerrock van
de Vara. De sessie is opgenomen op een boot op de
Waddenzee. Sweet Virginia is een cover van de
Rolling Stones.

ROND DANIEL TV 1988
Moving Target
Richard Janssen: zang/gitaar
Rene van Barneveld: gitaar
Geert Jonkers: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Playback optreden voor TV-programma Rond Danièl.

VPRO TV 11 MAART 1990
Someday
She's Doin' Fine
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
TV uitzending voor het VPRO programma Onrust. De
concertopnamen zijn van Tivoli Utrecht.
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WDR TV 4 APRIL 1990
Pleasure Ground
Real Good Life
How Many Years
For Christ's Sake
Second Chance
Both Ends Burning (B. Ferry)
Better Times
Some Day
Rage Out
The Dance
Speed Of Life
Burning
She's Doin' Fine
Rock and Roll Star

VARA ZOMERROCK TV AUGUSTUS 1990
Both Ends Burning (B. Ferry)

Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards

Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards

Live optreden voor WDR Rockpalast Duitsland

TV programma Vara's Zomerrock. Interview met
Richard Janssen en live beelden van het optreden
tijdens het popfestival Xanten.

Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Op TV uitgezonden bij Vara's Zomerrock, tijdens deze
waanzinnige versie slaat Richard Janssen zijn gitaar
aan gort. Rock and Roll!

VARA ZOMERROCK TV 26 AUGUSTUS 1990
Funky Street (A. Conley)

AVRO PAUZE TV 12 APRIL 1990
Reportage van Marc Lansu over de Amsterdamse
band "Fatal Flowers" en de 19-jarige gitarist Robin
Berlijn. Interviews met de gitarist over zijn keuze om
in Fatal Flowers te gaan spelen en hoe goed hij is, en
met Geert de Groot, bassist, over Robin zijn
gitaarspel.

MTV 30 MEI 1990
Both Ends Burning (B. Ferry)
Better Times
Rock and Roll Star
Second Chance
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
Opnames uit de Escape Amsterdam, voor het MTV
Programma 'Talents For The 90's' dat een paar
maanden na het verwelken van de Flowers pas werd
uitgezonden

VARA ZOMERROCK TV 2 SEPTEMBER 1990
How Many Years
Richard Janssen: zang/gitaar
Robin Berlijn: gitaar
Geert de Groot: bas/zang
Henk Jonkers: drums/zang
Cor Willemse: keyboards
TV programma Vara's Zomerrock. Interview met
Richard Janssen en live beelden van het optreden
tijdens het Parkpop festival van 24 juni 1990.
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Foto’s Maaike Uijthoven
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