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De kunstschilder, grafi cus en 
beeldhouwer werd geboren in 
Someren in 1949 en woonde 
en werkte aan de Hoogstraat. 
Zijn opleiding volgde hij aan 
de Vrije Academie in Den 
Haag. Het monument ‘Bevrĳ -
ding’ dat in Geertruidenberg 
staat en in 1984 onthuld werd 
door prins Bernhard is ook al 
zo’n pronkstuk van hem. Ietsje 
minder pronkstuk is de ‘Kloos-
termuur’ die in 2011 werd op-
geleverd. Ook buiten Brabant 
is zijn werk te vinden, niet 
zelden gemaakt in opdracht 
van het bedrijfsleven. In de 
ontvangsthal van Ahoy in Rot-
terdam staat de beeldengroep 
‘Vrĳ ’ en voor het Shellgebouw 
in Ro� erdam prĳ kt het beeld 
‘Prometheus’. Schilderĳ en en 
zeefdrukken van de kunste-

naar zĳ n volop in omloop. In 
2013 zag zĳ n dichtbundel ‘Brie-
ven aan de leegte’ het licht. 
Zijn veelzijdigheid maakte 
echter nooit dat hĳ  naast zĳ n 
schoenen ging lopen, integen-
deel. Een veel bescheidener 
mens dan Paul zul je niet snel 
tegenkomen. Wĳ  wensen Els 
en zĳ n familie sterkte met dit 
verlies.

( foto Wim Vermeeren)

Samen met Piet Hohmann was Paul Elshout wel de bekendste kunste-
naar die Oosterhout rĳ k is. Is? Was, want vorige week overleed Paul, 
slechts acht maanden nadat Piet overleed. Samen met Piet kleurde hĳ  
Oosterhout ook in, zoals met De Anoniemen in het park en die muur-
fi etser in Dommelbergen, diagonaal ten opzichte van ‘de fi ets van Piet’.  

Paul Elshout overleden

Want dan kun je wel zeggen dat 
‘de blues’ alleen maar uit het hart 
hoe�  te komen, maar als je daar 
dan ook nog eens een gedegen 
muziekopleiding aan toevoegt 

krĳ g je toch heel wat meer voor 
hetzelfde geld. Colonel Jetski is 
zo’n band en dedju, dat was te 
horen en te beleven ook, vrĳ dag-
avond in Oud Brabant. Een ve� e 

Hammond, een gitarist die John 
Mayer qua spel en uitstraling 
naar de kroon steekt, een ĳ zer-
sterk duo op bas en drums en een 
zanger met een geweldige stem 
die zich allesbehalve aan staat te 
stellen en bescheiden zĳ n uiter-
ste best staat te doen. Kĳ k, daar 
kon ‘Route 61’ bĳ  d’Apotheek nog 
een puntje aan zuigen. Die heb-
ben duidelĳ k de verkeerde afslag 
genomen, want veel vlakker kun 
je de blues niet krĳ gen. En ‘100 
% Katoen’ had zĳ n naam alleen 
maar veranderd in ‘100 % Ka-
toenplukkers’, maar dat was ook 
wel het enige wat enigszins deed 
denken aan blues. Nou was dat 
ook helemaal niet erg overigens, 
want het ‘festival’ heet inmiddels 
blues- en rockfestival en de cot-
tonpickers voldeden met name 
aan dat laatste criterium.
Zaterdag was het qua publieke 

belangstelling niet veel beter. 
Supersticious en Highway to 
hell klonken bij de Pub en bij 
Oud Brabant zorgden met name 
Ed & the Gators en Harvey Blom 
voor een soort van bluesy feest-
muziek. Zondagmiddag werd 
hier en daar ook nog gemusi-
ceerd, maar voor de gemiddelde 
bezoeker (zo onderhand 65-plus) 
was het na twee avondjes wel ge-
noeg, was misschien zelfs één 
avondje al genoeg. Bovendien 
was de beste wĳ n al geschonken 
(colonel jetski) en moest ieder-
een natuurlijk naar de laatste 
Bluescruise luisteren. Of er van 
de blues nog een hemd over is 
moet u zelf maar bepalen en dat 
zullen we volgend jaar vast gaan 
beleven.
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( foto’s Wim Vermeeren)

Hingen vroeger de benen op vrĳ dagavond al buiten tĳ dens het Blues- 
en Rootsfestival, dat destĳ ds ook al donderdags begon, nu kon je op 
de plekken die nog meedoen vrĳ  in- en uitlopen en was er binnen ge-
woon nog plexat. Toen had je zeker vĳ ftien podia en een grote tent 
op de Markt, nu speelde alles zich af op drie (komma vĳ f) plaatsen. 
Maar goed, toen was toen en nu is nu. Eigenlĳ k sloot het prima aan 
bĳ  de laatste Bluescruise die de ORTS zondag uitzond. Maar dat wil 
niet zeggen dat er niks te genieten viel afgelopen weekend.

Wordt het blues of hemd?

Hĳ  is 32, wou al 25 jaar geleden 
een drumstel (en zĳ n ouders be-
grepen dat), kreeg – natuurlijk 
– les van Toon Oomen en zat ook 
nog eens bĳ  drumband Sint Jan, 
ging naar de Rockacademie in 
Tilburg en toen ie daar in de der-
de ‘klas’ zat had je de poppen aan 
het dansen. “Ik werd gevraagd om 
bĳ  de band R.O.O.O.M. te komen 
spelen. Met die band scoorden 
we een plantencontract en een 
hit die ons naar de TMF Awards 
bracht. Tja, daar zeg je natuurlĳ k 
geen nee tegen. Zo’n school als de 

Rockacademie of het conservato-
rium is niet alleen heerlĳ k om er 
goed les te krĳ gen maar ook om 
aan je netwerk te bouwen.” Zĳ n 
spel viel er op en via die hiphop-
band ROOOM (waarmee ze een 
platencontract bĳ  EMI hadden) 
belandde hij bij Ali B. “En via 
Ali B. naar Alain Clark en via via 
kwam hij weer in contact met  
Stephan Geusebroek. Tja, toen 
kon ik school verder wel schud-
den, zo druk als ik het kreeg. Mĳ n 
moeder vond eigenlĳ k dat ik mĳ n 
diploma moest halen, die was er 

niet zo blij mee. Maar man, de 
band van Stephan begeleidde 
echt zo ontze� end veel artiesten 
en uiteindelĳ k vroeg (Roel) Van 
Velzen mĳ  of ik in zĳ n band wou 
komen. Dat was in 2010.” :)

ADHD-VERSCHIJNSELEN
Minder druk werd het er niet 

door overigens. Hij speelde in 
The Passion, de Soundwiseband, 
deed volop studiowerk, speelt 
in de huisband van De Vrienden 
van Amstel, nam onlangs een cd 
op met zanger Dinand (Woesthoff  
- ex Kane)  en, oh ja, speelde in de 
band die ‘De Toppers in Concert’ 
begeleidde. Nou hee�  elke zich-
zelf enigszins respecterende 
drummer wel wat adhd-verschĳ n-
selen en enige neurotische aanleg, 
maar het kan zelfs hen soms wat 
te veel worden. Want dan ook nog 
met regelmaat toeren door Korea 
(dat waren de Olympics), Japan, 
Maleisië, Kongo en enkele we-
ken de vaste band vormen in het 
Holland Heineken House tĳ dens 
de Olympische Spelen in Pyeong-
Chang… Er zĳ n mensen die van 
heel wat minder aan de coke en 
aan de drank zĳ n gegaan. 

MACHINAAL
Regelmatig is hij ook in de VS. 
“Ik ben ooit in 2012 op vakantie 
in Nashville geweest en helemaal 
verliefd geworden op die stad en 
de cultuur. Elke tĳ d van de dag 
is er live muziek en er heerst een 
scene met muzikanten waar je 
echt twee keer U tegen zegt, zo 

goed. Het is een plek waar ik me 
heel fi jn voel en mensen als Ilse 
de Lange helpen me om daar 
mĳ n netwerk uit te bouwen. Ik 
probeer daar meer en meer te 
spelen en hopelĳ k nog eens op 
tournee te gaan. Ik heb een zo-
genaamde ‘green card’ en mag er 
dus werken.” Hĳ  signaleert ook 
dat ‘de bandjescultuur’ hard ach-
teruit holt en dat muziekscholen 
hun beste tijd ook wel hebben 
gehad. “De muziekscholen mo-
tiveerden de jonge muzikanten 
echt om in bands te gaan spelen. 
Van samen muziek maken leer je 
pas echt muziek maken. Dat leer 
je niet louter op een particuliere 
drumschool - waar je nooit in 
aanraking komt met een gitarist 
of bassist - terwĳ l die juist drei-
gen te fl oreren, echt waar.” Les 
geven doet ie zelf niet meer. “Ik 
was vooral steeds bezig om les-
sen te verze� en omdat ik weer 
ergens moest spelen”, zegt hij. 
Of hĳ  ooit het gevoel hee�  gehad 
een hobby te zĳ n kwĳ tgeraakt? 
“Ja, toen het zo enorm druk was 
wel. Dan ben je gewoon machi-
naal bezig en dat wil ik niet meer. 
Ik zit nu in een positie dat ik ook 
af en toe eens nee kan zeggen, dat 
geeft ruimte om ook weer met 
muziek op avontuur te gaan en 
om met muziek als hobby bezig 
te zĳ n.”

Zaterdag jongstleden ontving hĳ  
in I� ervoort de oorkonde die bĳ  
zĳ n uitverkiezing hoort. In die 
polls liet hij Cesar Zuiderwijk 
(4de) en Hans Eijkenaar (5de) 
achter zich. “Het komt denk ik 
eigenlĳ k ook doordat ik zoveel 
speel, soms wel 150 keer per 
jaar, omdat ik steeds vaker op tv 
ben geweest en op platen te ho-
ren ben” . Zichtbaar en hoorbaar 
dus. Eigenlijk is er geen ‘beste 

drummer’, maar ik ben blĳ  met 
de waardering hoor, dat zeker.”
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Nee, ze staan of zi� en zelden op de voorgrond. Vooraan staan zangers 
en die zĳ n dus populair. Soms gaat het om een hele band, maar dan 
nog is de zanger ‘het gezicht’. Kĳ k maar naar De Dĳ k of The Police. 
Dus als er prĳ zen te vergeven zĳ n krĳ gen zĳ  die. Maar het maakt 
bandleden natuurlĳ k niet minder belangrĳ k. En gelukkig zĳ n er me-
dia die daar oog voor hebben zoals de Slagwerkkrant. De lezers daar-
van – nagenoeg allemaal drummers natuurlĳ k – kozen onze eigenste 
Jimmy van den Nieuwenhuizen al in 2015 tot beste rockdrummer van 
het land, dit jaar viel hem de eer te beurt tot ‘drummer’s drummer’ 
van de hele Benelux te worden uitgeroepen. 

‘Leuk dat er ook waardering is voor begeleiders.’
BESTE POPDRUMMER BENELUX 2018

 s Op weg naar de top ….

 s In actie.

 s  …..die daar ergens ligt.
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Visspeciaalzaak Van Reenen
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Vissleetjes 
per stuk 4.00

3 voor 9.00
Aardappel-
gratin per stuk 1.00

Visbami 
250 gram 3.25

Scholrolletjes 
gevuld met zalm 

500 gram 9.99

Kerkstraat

Zie hartpagina’s 
van het 

1e katern

Inspiring


