Jimmy in de USA

Reisverslag vol muzikale
ontmoetingen

Twee weken uit het leven van Jimmy van den Nieuwenhuizen. Op zijn
reis door de VS deed hij New York, New Orleans en vooral Nashville aan,
zag hij concerten en studio’s, en sprak hij met topdrummers Jim Riley,
Matt Billingslea, Chris McHugh, Adam Deitch en Stanton Moore.
Exclusief voor Slagwerkkrant schreef hij een persoonlijk reisverslag.

1 januari 2016, 5.15 uur. Naar de Kloten. Letterlijk en figuurlijk, want mijn vliegtuig naar Kloten Airport vertrekt over een paar
uurtjes. Amper bijgekomen van een jaar vol shows, sessies en
tv-opnames begin ik aan mijn grote muzikale avontuur in Amerika.
In dit verslag neem ik jullie mee naar de plek waar mijn muzikale hart
ligt. Ik ontmoet drummers die mij inspireren, kom op plaatsen die
mij inspireren. Waar ik muziek hoor, leidt mijn pad. Volg mij in deze
reis en maak kennis met mijn Amerikaanse muziekliefdes. Terug naar
Nashville en onderweg ook even langs New York en New Orleans; we
zijn er toch. Drumstokken in mijn tas, tijd om te vertrekken!

herkent me, ik krijg een biertje en begeef me tussen de muzikanten
van onder anderen Snoop Dogg, Soulive en 50 cent. Dit alles inclusief
een kamer vol schaars geklede vrouwen, drank en een tourmanager die
de zaak duidelijk niet onder controle heeft. Rock ‘n’ roll bestaat hier!
Die avond sta ik aan de zijkant van het podium ademloos toe te
kijken hoe Adam de meest funky beat na de andere speelt. De band is
tight en swingt de pan uit; het overtreft al mijn verwachtingen. Na de

New York
Op de eerste avond van mijn
trip word ik meteen uitgenodigd door niemand minder
dan Adam Deitch om te komen
kijken naar een optreden van
zijn band Lettuce in de
Brooklyn Bowl. Hartje Brooklyn. Na aankomst word ik naar een gure,
stinkende kleedkamer geleid. Eentje zoals je in oude films ziet. Adam
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Scofield-albums waar Adam op speelt, was ik al groot fan, maar
luisterend naar de dynamiek en virtuositeit waarmee hij in zo’n club
speelt, word ik met iedere slag nog meer ver-Deitcht. Af en toe kijkt
hij naar me en gooit er een waanzinnige fill uit, gevolgd door een
knipoog. Adam heeft roots, techniek en vooral een heel eigen sound.
En dat 2½ uur lang. Fantastisch!
Dat New York barst van de muzikaliteit en van het talent, blijkt als
ik de volgende dag van club naar club slenter in Greenwich Village.
Mijn aandacht wordt naar Club Groove getrokken. Een club met
amper veertig mensen binnen, pal naast de beroemde Blue Note
Club. Hier zit een drummer uit de kerk; dat hoor je meteen. Wat een
niveau. Roberto H. Robinson jr. is zijn naam; ik denk dat we die maar
beter kunnen onthouden.
Empire State Building, Central Park… Allemaal leuk en aardig,
maar voor ons drummers is de drumshop van Steve Maxwell op
Times Square minstens zo’n grote trekpleister. Ik vergaap me aan de
collectie vintage drums, en kan het natuurlijk niet laten om een pareltje
mee naar huis te nemen. Deze trip wordt op dag 2 toch al iets duurder
dan verwacht; morgen check ik wat extra bagage in!

Nashville
‘I wrote this song about my
2 favorite things in life: my
mama and Budweiser’,
klinkt het door Club
Tootsies op maandagavond
op het beroemde Broadway.
Nashville is het Mekka voor de liefhebber van de song, Nashville is
country. Elke dag muziek. 24/7. Het is een misvatting om te denken
dat het countrygenre niet verder gaat dan artiesten als Johnny Cash
of Dolly Parton. Country heeft zich doorontwikkeld tot de hedendaagse popsound die overal in Amerika te horen is, en ook langzaam
overwaait naar Europa met artiesten als Taylor Swift, Keith Urban en
de Zac Brown Band. Nashville is nog steeds dé uitvalsbasis voor de
grootste tourende acts van de States. De stad huisvest de grootste,
beste en de meeste opnamestudio’s ter wereld. Iedere grote speler in

28

om dit boek gewoon bij hoofdstuk 1 te beginnen, maar laten we
vandaag beginnen op pagina 75.’ Pagina 75? Dat is zowat de laatste
pagina… Ik open het boek en zie een 12/8 Naningo-groove uitgeschreven staan. ‘Ook deze groove heb ik ooit moeten leren; heb jij dit
ooit gespeeld?’ De door Jim gecomponeerde en bijzonder toffe
backingtrack gaat aan, en we spelen de Naningo samen. Gedurende
de track krijg ik hem steeds beter onder de knie, want dit had ik
inderdaad nog nooit gespeeld, en het is behoorlijk pittig…
Je bent opgegroeid in Boston en verhuisd naar Dallas; dat zijn niet
bepaald steden die bekend staan om Afrikaanse grooves. Hoe ben je in
aanraking gekomen met al deze stijlen?
‘Boston is een geweldige muziekstad. Ik had een speciale jazzklas
in highschool en speelde in die tijd ook in het klassieke Boston Youth
Symphony Orchestra. Hierna ben ik ik naar de University of North
Texas gegaan en kreeg ik les van een van de beste jazzdocenten ter
wereld: Ed Soph. Hier studeerde ik onder anderen samen met Keith
Carlock; zijn studieruimte was twee deuren verderop van die van mij.
Hij inspireert mij tot op de dag van vandaag.’

de muziekindustrie in de VS heeft een kantoor aan de Music Row en
last but not least: in Nashville wonen dé sessiemuzikanten van
Amerika. Nashville’s bijnaam is ‘Music City U.S.A.’ En met recht.

JIM RILEY

Van country tot Naningo
Een van mijn favoriete bands uit de States? Rascal Flatts. Met twaalf
nummer 1-hits en stapels awards (van Grammy’s tot CMA’s) op zak is
dit trio een grote act in Amerika. Jim is de drummer en musical
director van de liveband, maar is ook een druk bezet man wanneer
hij niet in de tourbus zit. Hij won niet voor niets vier maal de
Modern Drummer Poll Award voor Country Drummer of the Year.
Ik ontmoet hem thuis in zijn Drum Dojo. Bellend met Flatts-zanger
en bassist Jay DeMarcus komt Jim de drumstudio binnen. Met elf
‘residence shows’ in Las Vegas op het programma moet er een hoop
geregeld worden.
‘In 1998 tourde ik met Mark Chesnutt, een grote Amerikaanse
country-artiest, en daar speelden twee van de drie ‘Flatts’ in ons
voorprogramma. In de tijd dat we niet on the road waren, speelden
we regelmatig kleinere gigs met elkaar in Nashville. Toen zij Rascal
Flatts oprichtten en een platencontract kregen, vroegen ze me om
mee op tournee te gaan. Ik wilde het een kans geven en meegroeien,
hoewel veel mensen om mij heen het een eigenaardige beslissing
vonden om van een A-artiest naar een beginnende band over te
stappen. Ik geloofde in ze en ben dankbaar dat ik deze kans, inmiddels
alweer zestien jaar geleden, heb gekregen, want dat heeft behoorlijk
goed uitgepakt.’
Als ik Jim vertel dat ik zijn vorige boek Nashville Number System
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heb uitgewerkt, zet hij meteen zijn nieuwe boek Survival Guide For
The Modern Drummer voor mijn neus. ‘Dit was meer werk dan ik
ooit had kunnen dromen; ik heb er in totaal vijf jaar over gedaan.
Toen ik op de helft was, dacht ik: what have I done?, maar ik wilde dit
boek hoe dan ook afmaken. Ik heb het gemaakt voor mijn collegadrummers. In dit boek staat alles wat ik ooit nodig heb gehad in mijn
professionele carrière als drummer, en het daagt je uit om jezelf zo
ver mogelijk muzikaal te ontwikkelen. Je maakt kennis met heel veel
muzikale stijlen en ontdekt ook nieuwe muziek; van metal tot tango,
vandaar de naam.’

Samen drummen
Inmiddels verplaatsen we ons naar de ruimte waar zo’n acht complete
drumsets opgesteld staan. ‘Oke’, zegt Jim lachend. ‘Ik adviseer iedereen
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Jouw drumstijl klinkt mij dienend, groovend en vooral ook rockend
in de oren. Jazz en klassiek zijn elementen die ik niet direct terughoor
in jouw spel.
‘Ik ben dan misschien van origine een rocker, maar gedurende
mijn studiejaren speelde ik alle stijlen die je maar kunt bedenken. Ik
ben een kameleon; wil alles kunnen doen wat me gevraagd wordt, en
heb hierin een eigen stijl ontwikkeld.’
Wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met country?
‘In Boston kreeg ik het countrygenre niet echt mee, maar vanuit
Dallas verhuisde ik in 1995 naar Kansas om met Jeff Scheetz te gaan
werken en uiteindelijk een vaste ‘gig’ te krijgen in een lokale club. Hier
trad ik dagelijks op met oudere countrymuzikanten, waarvan ik deze,
voor mij onbekendere muziekstijl kon leren en zo mijn huiswerk goed
kon doen voor mijn uiteindelijke move naar Nashville, twee jaar later.’
Heeft je brede repertoire aan stijlen geholpen om snel aan de bak te
komen in de muziekscene van Nashville?
‘Dat was nog niet makkelijk. Mijn grootste zorg was om een dak
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boven mijn hoofd te hebben. Ik woonde in de drumwinkel waar ik
overdag ook werkte, maar toen die plots zijn deuren sloot, moest ik
noodgedwongen een aantal weken in mijn auto leven en ondertussen
wel mijn optredens door blijven spelen. Op een dag belde Rich
Redmond, een van Nashville’s topsessiedrummers, me op of ik een
paar dagen op zijn kat wilde passen. Toen hij terugkwam, vroeg ik
hoeveel de huur was, gaf ik hem de helft van het geld en ben ik
meteen ongevraagd bij hem ingetrokken. Rich in de slaapkamer, ik in
de woonkamer. Ik had toen helemaal niets, maar voelde dat het de
goede kant op ging.’
Wel een grote overgang: spelen in een club in Nashville voor 25 man
op dinsdagavond naar grote tours voor venues van 25.000 man of meer.
Je doet beide nog altijd. Waar hou je het meest van?
‘Goede vraag! Ik hou van beide. Ik kan ontzettend genieten van
een gig in een kleine Broadway-club, maar uiteindelijk kan ik toch
wel beter leven van een publiek van 25.000 mensen. Dan ga ik daar
toch maar voor, dan hoef ik ook niet meer in die auto te wonen!’

MATT BILLINGSLEA

lang touren heeft hij een paar maanden vrij. We eten een hamburger
in Matt’s favoriete restaurant.
Je website beschrijft je als ‘drummer & dreamer’; wat valt er nu nog
te dromen?
‘Ik denk daar veel over na. Als je dromen werkelijkheid worden,
stel je ze weer bij. Bij nieuwe dromen denk ik dan zowel aan muziek
als aan lifestyle, mijn familie, en wil ik graag iets doen voor de
gemeenschap.’
Wat zou een nieuwe muzikale droom kunnen zijn?
‘Ik wil meer in de studio spelen en weer meer muziek schrijven. Ik
schreef destijds de hit Wanted You More van Lady Antebellum mee;
dat is iets wat ik zeker weer wil oppakken.’
Je noemt jezelf eerder muzikant dan drummer; hoe omschrijf je jezelf
als muzikant in vijf woorden?
‘Betrouwbaar, solide, onzelfzuchtig, flexibel en georganiseerd. En
dat moet je ook zijn om hier te overleven als sessiemuzikant. Buiten
dat is het natuurlijk belangrijk dat je feel hebt. Dat haal je niet uit
boeken; dat leer je door met platen mee te spelen. Zorg ook dat je
goed met een click kunt spelen, je drums goed kun stemmen, sociaal
bent en in je jeugd zo veel mogelijk met andere muzikanten speelt.
Daar maak je de kilometers.’

Drummer en dromer

Ik ontmoette Matt Billingslea 3½ jaar geleden tijdens mijn eerste trip
naar Nashville, en sindsdien zijn we goed bevriend geraakt. Na deze
ontmoeting heeft zijn carrière een vlucht genomen. Waar hij vroeger
al speelde voor Grammy-winnaar Lady Antebellum, speelt hij nu
voor niemand minder dan wereldsuperster Taylor Swift. Na twee jaar

CHRIS MCHUGH
Feel, pocket en balans

Ik stap in mijn huurauto richting de koffiebar waar ik met Chris heb
afgesproken, en verdomd, hij is meteen te horen op mijn autoradio.
Niet gek als je kijkt welke platen hij allemaal heeft ingespeeld. Deze
man heeft een oeuvre waar maar weinig drummers aan kunnen
tippen, en dat zijn ook nog eens de platen die ik ontzettend vaak
geluisterd heb. Zo vaak dat ik hem meteen herken in een song. Dit is
niet zomaar een drummer; dit is een van de meest gevraagde sessiedrummers ter wereld. Tien minuten rijden. Ik ga de hoek om en weer
knallen Chris’ drums uit m’n speakers: Keith Urban op de radio. Het
maakt me toch wel een beetje zenuwachtig. Ik ben natuurlijk te vroeg
en vraag me af of Chris z’n baard zou hebben laten staan ja of nee. Ik
wil hem natuurlijk meteen herkennen als hij de deur binnenstapt. Ja,
het is hem! Stralend en zichtbaar vrolijk stapt hij meteen op me af.
Het ijs is meteen gebroken.
Chris, ik zal maar eerlijk zijn. Ik ben behoorlijk door jou geïnspireerd
en herken je onmiddellijk als ik een plaat op de radio hoor. Hoe heb jij
je feel en sound zo ontwikkeld?
‘Om te beginnen: Music can make life richer! Van elkaar leren en
elkaar inspireren is het belangrijkste wat er is. Mijn ouders groeiden
op in de tijd van de bigbands, en het bijzondere was dat mijn ouders
behalve de artiesten van die tijd ook alle muzikanten in die bands
kenden. Dan zeiden ze: “Luister eens naar deze muzikant.” Zij begrepen
hoe belangrijk die individuele muzikanten waren, en dat zij allen een
kunst beoefenden op hun instrument. In Philadelphia, de streek waar
ik opgroeide, werd in mijn jeugd vooral op soulgebaseerde rhythm &
blues gemaakt. Daar heb ik de feel en groove vandaan. Mijn vader
haatte die muziek, maar mijn moeder luisterde op een gegeven
moment zelfs naar The Beatles. Zij voelde de diepte van het spel en
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van de songwriting, en dat pikte ik op. Later werd ik geïnspireerd
door progressieve rockers als John Bonham. Hoewel hij bekend staat
als een hard-hitter, voelt het wel goed. Feel is het belangrijkst. Als die
niet goed is, ben ik er niet in geïnteresseerd.’
Buiten de feel hoort bij jou ook een echt eigen sound. Is dat iets waar
je bewust mee bezig bent?
‘Ik match mijn spel bewust met de ruimte of omgeving. Soms sla ik
hard, maar het is altijd compact. Je moet je drumstel zien als een
groot instrument. Als je bij het afluisteren van een drumopname je
bassdrum heel hard in de mix zet, is dat heel raar; het trekt je groove
uit balans. Zo is dat ook live; alle onderdelen van je drumstel moeten
in balans zijn. Check het bijvoorbeeld door jezelf op te nemen op je
telefoon. Als je te hard op je bekkens slaat, hoor je het meteen. Er
staan duizenden filmpjes op internet van gasten die goed klinken op
een telefoonopname. Wat doet hij dan anders? Wat raakt hij, en hoe?
Daarbij komt dat je moet ontdekken en leren wat jouw ‘toon’ is. Op
welke stemming klink jij het beste en welke spullen passen bij jouw
speelstijl. Je moet je bewust zijn van in the pocket spelen en weten
wat je functie is in de song.’
Is dat ook hoe je een sessie benadert?
‘Ik probeer mezelf altijd uit te dagen. Als ik begin met een sessie,
denk ik bijvoorbeeld: nu ga ik proberen geen fills of crashes te spelen,
zolang ik kan. Met zo’n uitgangspunt beland je direct op een ander
pad. Ook al moet je er dan voor vechten; er ontstaat altijd iets
nieuws.’
Maar dan kan het ook zomaar zo zijn dat zoiets helemaal niet in de
song past?
‘Soms is het niet wat je wil dat het was, daar leer ik altijd van. Dat
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naartoe werkte, ontwikkelde ik een nieuwe taal in mijn fills. Dit leidde
uiteindelijk weer tot heel veel vernieuwing in mijn spel.’
Jij bent een van de meest gevraagde sessiedrummers ter wereld. Wat is
je geheim? Heb je Tips?
‘Zorg dat je technische basis in orde is; zie je handen wat dat betreft zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen. Ze zullen nooit helemaal
hetzelfde klinken, maar mijn sound was nooit geweest zoals ie nu is
als ik hier niet uren op had geoefend. Zorg dat je spullen goed voor
elkaar zijn en heb binding met je instrument. Soms past de goedkoopste snaredrum het beste bij je en kun je er duizenden sounds
uithalen met verschillende stemmingen en andere vellen. Krijg je hele
kit in balans, werk aan je pocket, de ruimte tussen je noten en geniet
vooral van het spelen.’
kan zo veel redenen hebben. Het kan je mindset van dat moment zijn,
je hebt je dag niet of werkt niet fijn met de engineer of producer. Dat
maakt het ook menselijk en emotioneel. Die zwakke plekken in je
spel maken jou als muzikant mooier. Die ‘foutjes’ worden later
misschien wel je favoriete stuk, want die brengen altijd iets extra’s.
‘Anders is het als je een sessie in gaat met een arrangement dat nog
onduidelijk is. Met genoeg aanwijzingen van de producer kan ik me
het eindresultaat vaak al voorstellen, maar toch zou ik bij het horen
van sommige uiteindelijke mixen liever iets anders gespeeld hebben.
Dan is mijn aanpak met het werken met die producer de keer daarna
anders en bouw ik mijn parts rustiger op. Ik begin bijvoorbeeld rustig
met een shaker en blijf vragen of de lagen in de uiteindelijke productie
zullen gaan passen.’
Met de huidige technologie kun je nog heel veel opgenomen takes
aanpassen, verbeteren en zelfs nog naar je zin maken na de sessie. Vind
je dat vervelend?
‘Vroeger speelden we die take. Dat was het dan. Love it or hate it,
we gaan het niet opnieuw doen voor jouw drumpartij. That’s part of
being a professional. Dat de technologie zo ver is, veroorzaakt soms
een gebrek aan commitment. Als men nu niet zeker weet of het outro
4 of 8 maten moet worden spelen we er 8 met het argument dat de
overige maten er eventueel wel afgeknipt kunnen worden. Het mooiste
blijft om een goed arrangement goed met elkaar te spelen en goed op
te nemen. Inclusief de foutjes.’

Laatste vraag: ik ben in Nashville, jouw stad. Wat is je favoriete plek
hier?
‘Blackbird studio’s. Uit die studio komt de mooiste muziek en er
ligt een grote historie. Je moet er maar eens heen gaan!’
Laat ik dat nou net van plan zijn!

BLACKBIRD
Music City U.S.A; vind je daar dan ook de grootste studio’s van Amerika?
Het antwoord daarop is een volmondig ‘ja’. Ik bezoek een paar parels
van de stad: Oceanway Studio’s, RCA Studio B en voor mij de mooiste
studio ter wereld: Blackbird.
Ik krijg een privérondleiding door het immense complex, en een
blik op de muur bij binnenkomst zegt me al genoeg. Gouden platen

Een van de grotere artiesten, waar je op ieder album mee speelt, is
Keith Urban. Hoe werken jullie samen?
‘Dat is eigenlijk het tegenovergestelde. Hij maakt demo’s waarbij hij
drums programmeert op gevoel. Hem maakt het niet uit of het überhaupt te spelen is met twee handen en twee voeten. Dat brengt mij
weer op andere ideeën. Ik ga dan nadenken hoe ik het kan vertalen
op de kit. Ik luister de demo’s heel vaak en kom met mogelijke invullingen. De rest, de uiteindelijke groove en de fills, gebeurt on the spot
in de studio.’
Over die fills gesproken. Ik luister veel albums die door jou gespeeld
zijn, maar hoor je nooit dezelfde fill spelen. Hoe blijf je jezelf daarin
vernieuwen, en denk je daarover na?
‘Daar denk ik zeker over na. Je moet je altijd bewust zijn van wat je
speelt. Ik luister vooral ontzettend veel muziek en haal daar inspiratie
uit. Neem bijvoorbeeld Mickey Curry van Bryan Adams. Hij speelt
altijd van die lange fills over twee maten zonder dat het ‘uit elkaar
valt’. De band kan er zelfs gewoon doorheen spelen. Hoe doet hij dat
toch? In een interview las ik toen dat hij de kick altijd door laat lopen.
Dit ben ik gaan studeren, eerst in kwarten en achtste noten en toen
random. Zonder dat ik het wist, iets opschreef of ergens specifiek
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van onder andere Taylor Swift, John Mayer, Bruce Springsteen, Red
Hot Chili Peppers en zelfs Johnny Cash. Een magische plek. Acht van
‘s werelds beste studioruimtes, een collectie van 14.000 (vintage)
microfoons en 30 drumkits met 50 snaredrums zijn slechts enkele
redenen om je te overtuigen dat je hier één keer in je leven wil opnemen. Dat is mijn droom. Ik begrijp Chris en het feit dat Steven Slate
hier zijn bekende Virtual Drumlibary opnam. Dit vind je nergens
anders ter wereld.

DRUM PARADISE
Enkele kilometers verderop heb ik een afspraak met Harry McCarthy.
Harry heeft ‘Drum Paradise’ in het leven geroepen. Hij levert, bouwt,
onderhoudt en stalt de kits van de bekendste sessiedrummers van
Nashville.
‘Als Chris McHugh bijvoorbeeld een sessie in Blackbird heeft, gaan
wij vroeg in de morgen al naar de studio. Wij bouwen een drumkit
voor hem en brengen zo’n twintig van zijn snaredrums mee. We
vervangen de vellen en stemmen alles, zodat hij meteen kan beginnen. Later halen we het weer op, checken we de instrumenten en
doen we, indien nodig, het onderhoud.’
Maar Harry, twintig snaredrums? Ik neem er zelf heus ook wel eens
zes mee, maar dat is dan toch wel genoeg?
‘Ik heb dit werk eerst in Los Angeles gedaan. Eerst voor een backlinebedrijf, later samen met een compagnon onder de naam Drum
Paradise. Daar werkte ik onder andere voor Porcaro, Vega, Robinson
en Gadd, maar Luis Conte spande de kroon. Die deed ooit een sessie
voor Madonna en ik moest letterlijk een trailer vol percussie afleveren
bij de studio. Dan valt twintig snaredrums nog wel mee, toch?’
Van L.A. naar Nashville?
‘Ik tourde met Max Weinberg voor Bruce Springsteen en ben daarna, in 1994, inderdaad naar Nashville verhuist. De muziekindustrie is
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hier booming
booming, en zo kon ik hier een stabiele nieuwe stal aan drummers opbouwen. Ik verzorg nu de kits van zo’n veertig drummers,
waaronder die van Eddie Bayers, Shannon Forrest en Nick Buda. De
mensen, de muziek; ik heb Nashville in mijn hart gesloten.’
Met een reistas vol met ervaringen en kennis stap ik de auto in om
nog één stad aan te doen: New Orleans.
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New Orleans
De onmiskenbare geur van
muzikantenzweet komt
letterlijk van het podium,
maar wat kúnnen deze
mensen spelen. De laatste
dagen van deze reis slenter
ik door Bourbonstreet en Frenchmanstreet. Straten vol clubs met live
muziek. Dixieland- en jazzbands in ieder raam. Wie New Orleans
zegt, zegt Stanton Moore. Dé drummer van de stad heeft me uitgenodigd voor zijn show op mijn laatste avond.

STANTON MOORE
Traditie en avontuur

Je hebt vanavond zo veel kanten van jezelf laten zien. Wat voor speler
ben je nou eigenlijk?
‘Rooted in tradition, but pushing that forward. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in oude stijlen, spelers en bands, en probeer dit zelf
door te ontwikkelen. Met beide benen in de traditie staan, maar ook
altijd een stap voorwaarts willen zetten. Het kost jaren om dat voor
elkaar te krijgen en hierin je eigen stijl te vinden, maar uiteindelijk
lukt het wel. Hierdoor hoop ik ook dat je mij niet ziet als drummer of
als muzikant; ik wil graag een artiest zijn.’
De eerste drummer die in me opkomt als ik aan New Orleans denk
ben jij. Waar zou je heen verhuizen als je hier niet meer zou mogen
wonen?
‘Haha, dan zou ik willen verhuizen naar Mexico. Een eigen strand
met een eigen club waar ik iedere avond met vrienden kan spelen. Maar dit is toch wel echt
mijn stad.’

Stanton neemt me mee op een muzikaal avontuur. Hij speelt
vurig. Recht en swing door elkaar, virtuoos met stokken en brushes.
En dat allemaal in een zaaltje met vijftig man publiek, twee keer op
een avond. In deze steden kan dit. Iedere avond is een magische
avond en kun je de beste muzikanten zien optreden voor een bijdrage
in de tip jar.. Stanton is in bloedvorm en speelt in een van zijn favoriete plekken van de stad: Snug Harbor. We kletsen nog even na aan
de bar.
‘Het kostte me veel gigs om in deze zaal te wennen. We spelen
zonder microfoons, het publiek zit, alles is heel direct en wat je
speelt ligt onder een microscoop. Daar moest ik heel erg aan
wennen, maar inmiddels waardeer ik het meer en meer.’
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Nou, als ik niet meer in
Nederland zou mogen wonen, zou ik
het wel weten. Voor mij geen strandclub in Mexico. Ik zou me voor altijd
laten inspireren in deze heilige
Amerikaanse muzieksteden. Het
was een trip om nooit te vergeten!
www.jimmynieuwenhuizen.com
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