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Muziek

AMSTELVEEN De van oorsprong Amstelveense new wave band The Dutch treedt
vrijdag 22 april op in Poppodium P60. De band speelt dan onder meer nummers
van het op 22 februari gepresenteerde nieuwe album ‘Solid Ground’. Maar ook

Van links naar rechts:
Bert Croon, Klaas
Jonkmans, Hans Croon,
Jan de Kruijf.

oudere nummers uit de jaren tachtig staan op het repertoire, zoals de grootste

Foto:

José Gallois

hit ‘This is Welfare’. Zanger/gitarist Hans Croon wil echter wegblijven uit het
‘gouwe ouwe revival-circuit’. “We willen niet herhalen wat we al eerder hebben
gedaan. Dat is niet spannend genoeg. We zijn op zoek naar avontuur en naar
publiek dat daar ook voor in is.”

T

he Dutch werd in 1979 opgericht door de Amstelveense broers Bert (piano en keyboards)
en Hans (gitaar en zang) Croon, plaatsgenoot Jan de Kruijf (bas) en drummer Klaas
Jonkmans uit Aalsmeer. De bandleden kenden elkaar onder meer als leerlingen van het
toenmalige Casimir Lyceum (nu Amstelveen College) en het uitgaansleven in toenmalig
jongerencentrum Zodiac (later Thijs) en café Anno 1890. Ook maakten ze voor de oprichting van
The Dutch deel uit van twee instrumentale bands, achtereenvolgens MacBarens en Special
Thanx. Toen die laatste band uiteenviel ging de harde kern als viertal door onder de naam The
Dutch.
VARA’S POPKRANT De band repeteerde aanvankelijk in wijkcentrum ‘t Open Hof. “Daar konden
we niet onze instrumenten en versterkers opslaan, dus die moesten we iedere keer achter op de
fiets meenemen. Later hebben we ook een tijdje gerepeteerd in het SAKB-gebouw. We traden in
de begintijd nog niet heel veel op, Ik kan me onder meer een optreden in De Bolder herinneren.
Maar vanaf 1982 begon het echt te lopen nadat we hadden gespeeld in het radioprogramma
‘Vara’s Popkrant’. Dat zorgde voor naamsbekendheid.”
HITSINGLE The Dutch gaf vervolgens in eigen beheer het album ‘Working In Los Alamos’ uit dat
werd gepresenteerd in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Daarmee trok de band de
aandacht van platenmaatschappij CBS (nu Sony). De groep bracht bij die maatschappij het
album ‘This Is Welfare’ uit. Daarop stond ook de gelijknamige hitsingle waarmee de band in 1983
de Top 40 haalde. The Dutch trad in die tijd ook veel op in onder meer de Melkweg, Paradiso,
diverse festivals en tijdens de grote anti-kernwapendemonstratie in 1983 in Den Haag.
VOORLOPIG EINDE In 1985 verscheen het derde album ‘Under the Surface.’ Ondanks een grote
schare trouwe fans en veel aandacht van de Vara-radio weet de band het succes van ‘This is
Welfare’ echter niet meer te evenaren. In 1986 kwam er een voorlopig einde aan The Dutch,
maar de bandleden bleven muzikaal actief.
GERESTAUREERDE OPNAMES Na een pauze van maar liefst 28 jaar pakt de band in 2014 de
draad weer op. “We waren toen individueel benaderd door studiotechnicus Wout de Kruif, die
enthousiast was over Nederlandse bands uit de jaren tachtig zoals The Dutch. Hij vroeg om liveopnames, demo’s en mastertapes om die te restaureren. We hadden The Dutch inmiddels echter
verdrongen uit ons hoofd en vroegen ons af wat we hiermee moesten. Wout bleef echter
aandringen, en toen we materiaal hadden opgestuurd kregen we dat puntgaaf terug. We
besloten om de gerestaureerde opnames te distribueren via de streamingplatforms want daar
stond onze muziek nog niet op.”
HERLEVING BAND Om de heruitgave van de oude albums te vieren trad de band eenmalig op in
Paradiso. “Het werd een enorm succes en er kwamen veel oude fans op af. We vonden het ook
enorm leuk om weer met z’n vieren op het podium te staan. Daarom vonden we dat we daar niet
bij konden laten en besloten om na de lange winterslaap nieuwe nummers te gaan schrijven,”
vertelt Hans Croon. De herleving van de band resulteerde in 2016 in het nieuwe vierde album
met de toepasselijke titel ‘Four’ met 14 nieuwe nummers. In 2018 en 2020 volgden
respectievelijk de mini-albums ‘Werkman’ en ‘Enter Sanctuary’.
KUNST ALS INSPIRATIEBRON Sinds de terugkeer in 2014 laat The Dutch zich onder meer
inspireren door het werk van andere kunstenaars. Zo was bij vijf van de tien nummers van het
nieuwe album ‘Solid Ground’ werk van de kunstenaars Alida Pott, Raquel van Haver, Charlotte
Dumas, Rineke Dijkstra en Carolein Smit de inspiratiebron. “Ik kan niet goed liedjes schrijven
over cliché onderwerpen. Dan kom je al snel op platgetreden paden. Ik kan wel schrijven over
wat me echt raakt, bijvoorbeeld als ik naar een kunstwerk kijk,” vertelt Hans Croon. “Ik heb ook
nummers geschreven over mijn vader en mijn dochter.” Daarnaast gaat hij net als in de jaren
tachtig in andere nummers met soms bijtend sarcasme in op de tijdgeest.
DWINGENDE MUZIEK Hans Croon omschrijft de muziek van The Dutch als pop-rock. “Mijn
vrouw noemt het ’dwingende muziek’, in die zin dat je er wel naar moet luisteren als de
nummers op staan.” De aanpak bij de totstandkoming van het nieuwe werk is wel anders dan in
de beginjaren. “Toen kwamen de nummers al jammend tot stand en werkten we vanuit de
groove en kwamen daar later de akkoorden en de melodie erbij. Nu doen we dat omgekeerd. Ik
denk dat we nu iets meer ‘songs’ maken.”
KLEINE TOURNEE De bandleden wonen inmiddels niet meer in Amstelveen, maar keren op
vrijdag 22 april weer voor even terug in de plaats waar het allemaal begon. Het komende
optreden in P60 in Amstelveen is onderdeel uit van een kleine tournee die The Dutch langs
Nederlandse podia maakt. De band brengt een mix van oude en nieuwe nummers. In het
voorprogramma staat Megan de Kruijf, de dochter van bassist Jan de Kruijf die ook bekend is als
actrice. Ze treedt in P60 op met haar band Megan de Kruijf & The Delta’s.
Voor meer informatie en het bestellen van kaarten: p60.nl/22-04-2022/the-dutch. Meer
informatie is ook te vinden op thedutchband.com.
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Kettinggesprek Thijs Slot: ‘De Amstelveense
woningmarkt is stroperig’
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Connexxion neemt 106 extra elektrische bussen in
gebruik in deze regio
Ruim 9 miljoen euro steun verleend vanuit lokaal
coronafonds Amstelveen
New wave band The Dutch keert in tweede leven
terug naar Amstelveen
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Stolpersteine geplaatst bij elf adressen in
Amstelveen 16:15
Debuutroman Amstelveense Marloes Ahuis ligt
vanaf 23 april in de winkel 16:00
Vervoerregio vreest voor forse inkrimping
aanbod openbaar vervoer in 2023 12:48
FC Tuinmeubelen voor complete tuinsets en
accessoires 6 apr
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Contact

Regiotreffers

Familieberichten

Nieuws uit andere regio’s
A-D

D-H

H-L

L-S

S-Z

Amstelveens Nieuwsblad

De Puttenaer

HC Nieuws (Haarlemmermeer)

Lokaal aan Zee

Stad Nijkerk

Baarn Huis-aan-Huis

De Rijnpost

Heemsteedse Courant

Nieuwsblad De Kaap

Stad Wageningen

Baarnsche Courant

De Stad Amersfoort

Het Kompas Hardinxveld-Giessendam

Nunspeet Huis aan Huis

Stichtse Courant.nl

Barneveld Huis-aan-Huis

De Stad Gorinchem

Het Kompas Sliedrecht

Recreatiekrant Veluwe

Weekblad voor Ouder-Amstel

Barneveldse Krant

De Woudenberger

Heuvelrug Huis-aan-Huis

Regiosport Veenendaal

Wijks Nieuws

Bennekoms Nieuwsblad

Ede Stad

Houtens Nieuws

Rijn en Veluwe

Witte Weekblad - Nieuw-Vennep

Biltsche Courant

Ermelo's Weekblad

Huis aan Huis Elburg

ScherpenzeelseKrant

Bunniks Nieuws

Haarlems Weekblad

Huis aan Huis Oldebroek

Soest Huis-aan-Huis

De Nieuwsbode

Harderwijker Courant

Leusder Krant

Soester Courant
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