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Een tijdje geleden, met
sneeuw op het land
en een volle maan er-
boven, wilde hij ’s
avonds laat bij zijn

huis in Erica een foto maken.
„Het werd een dikke ruisben-
de”, bekent Daniël Lohues te-
gen de fotograaf van de krant.
„Al vind ik een beetje ruis best
mooi, hoor. Ook in de muziek.
Die korrels, het wordt er nos-
talgisch van.”

Er is veel gebeurd sinds Allen-
nig III. In de zomer na die zo-
mer produceerde hij een plaat
van Want Want (‘Jonge jon-
gens uit Kampen, goeie
band’), ging hij op reis en
schreef ‘een hele hoop liedjes’.
Een stuk of 50, 60, schat hij.
Een handvol zit in het nieuwe
theaterprogramma, dat ook
veel oude bekenden bevat. An-
nelie, waarvoor hij de Annie
M.G. Schmidtprijs kreeg. Beste
koningin. De Skik-klassieker ’t
Giet zoas ’t giet. Wie zaait mag
oogsten immers. Op de cd die
6 maart uitkomt staat wel alle-
maal nieuw werk.
Zijn reizen voerden hem on-
der meer naar Amerika en Ca-
nada. „De grote vlaktes, daar
gaat het mij om. The Great
Plains. Een oceaan van gol-
vend gras. En waar het bouw-
land is geworden: graan zover
het oog reikt. Dat is zo mooi.
Achter ons huis was vroeger
ook een vlakte waar je kon spe-
len wat je wou. Maar het is net
alsof ik het nu beter zie. Alsof
je oog als kind nog niet zover
reikt. Waar ik nu woon kun je

ook een heel eind weg kijken.
Het is het laagste puntje van
de Hondsrug hè, waar het
veen is afgegraven.” Hij zwijgt
een kort moment. „Hoewel, er
zijn ook wel glooiingen. Ja, ik
begin de laatste jaren wel meer
reliëf te zien.” In één adem:
„Nou, daar gaan we alweer.”

Hoe bedoel je, daar gaan we al-
weer?
„Dat heb je met die inter-
views. Ik beweer iets, maar het
kan de volgende keer al weer
heel anders zijn. Zo, dan weet
je precies hoe ik in elkaar zit.
En ik wil het graag zo houden.
Dingen veranderen nou een-
maal steeds in je hoofd. Ik kan
er niet tegen als alles altijd het-
zelfde is. Neem nou het weer;
het mooie van Nederland is
toch dat dat hier steeds anders
is.”

Er zijn ook mensen die somber
worden van zo’n grijze dag als
vandaag.
„Oh nee, daar trap ik niet
meer in. Het zit in het eerste
liedje van mijn theaterpro-
gramma: Mistig, kaold en stille.
‘De takken van de bomen
schreien zachies.’ Daar kun je
zeker triest van worden, ja, he-
lemaal als je net iets lulligs
hebt meegemaakt. Maar ik laat
me niet meer triest maken.”

Omdat er niks vervelends aan de
hand is?
„Ja, maar ook omdat ik het
klappen van de zweep ken. An-
ders kan de winter lang duren,
hoor. Ik heb de muziek om me-

zelf op te beuren.”

Dat is soms nodig?
„Jaaa, er gebeuren in ieders le-
ven dingen waarvan je niet op-
knapt. Hoe ouder je wordt,
hoe meer je dat tegenkomt. Ik
kom uit een grote katholieke
familie, de eerste ooms en tan-
tes komen uit de tijd. Maar ik
heb nog geen klagen, hoor.
Kijk, dan komt dat eeuwige re-
lativeren weer boven. Dat kun-
nen wij zo goed, hè? ’t Giet zo-
as ’t giet.”

Je kunt ook relativeren tegen be-
ter weten in
„Dat is het niet. Nou ja, soms
misschien ook wel. Dan maar
liever naïef.”

Lohues zwijgt abrupt; een
technicus komt de vloer van
het theater opgewandeld. De
zanger bekent dat hij snel is af-
geleid. En dat dat nu niet door
de technicus komt. Zijn blik
blijft rusten op de vleugel.

Waar dacht je dan aan?
„Wil je dat echt precies we-
ten?”

Ja.
„Ik dacht aan een liedje. De
keuze tussen majeur septiem
en mineur septiem in een be-
paalde overgang. Op de plaat
staat het in majeur, ik vroeg
me net af of ik het vanavond
in mineur zou doen. Nee, dus.
Want daarna komt er een an-
der akkoord en als ik dan eerst
mineur pak, dan geef ik dat al
een beetje weg. We hebben

het hier over compositie hè?”

Dat had ik begrepen.
„Zo gaat het de hele tijd. Ik
probeer de gedachten in m’n
kop bij te houden, maar dat is
bijna niet te doen. Je ziet wat
ervan komt: zoals ik nu tegen
jou doe, dat is sociaal toch niet
erg handig. Ik ben nu eenmaal
zó gewend om mijn creatieve
denken voorrang te geven op
wat dan ook. Als ik ’s nachts
een idee krijg sta ik op. Zo zon-
de om een idee te laten liggen.
’s Ochtends ga ik ook eerst een
poosje zitten typen. Ik schrijf
op wat ik heb gedroomd,
maak lijstjes. Ik had op een ge-
geven moment een muur vol
van die post it-briefjes, alle-
maal gedachten. Nu doe ik het
op de computer. Ik kan het ie-
dereen aanraden. Als je wilt
weten hoe je ergens in staat
kun je bij jezelf te rade gaan. Je
kunt erachter komen wie je
bent, dat vind ik wel belang-
rijk.”

En?
„Het wordt steeds ingewikkel-
der. Ik ben nu 39, maar het
wordt er niet duidelijker op. Ik
ben gewoon een aantal ver-
schillende figuren. Ik vind ook
wel eens briefjes waarvan ik
denk, wie heeft dat opgeschre-

ven? Ik kan aan het hand-
schrift zien dat het van mij is,
maar ik ben het er volledig
niet mee eens.”
Voor hetzelfde geld valt het la-
ter alsnog samen. „Ik ben ei-
genlijk altijd geobsedeerd ge-
weest door cirkels. Het kan ja-
ren duren, twee weken, of een
paar uur, maar er komt altijd
een moment dat het goed
komt. Ik heb inmiddels wel ge-
accepteerd dat niet God daar
de hand in heeft, zoals ik jaren-
lang heb gedacht. Het is ge-
woon hoe het gaat. Daarom
hou ik ervan om terug te kij-
ken. Dan zie je die cirkels. Met
Allennig IV is er ook weer een
rond, ja. Herfst is een oer-
woord. Harfst in het nedersak-
sisch, harvest in het anglosak-
sisch. Herfst, oogst u, het is
niet toevallig. Hier zit alles in
wat ik heb geleerd over mu-
ziek maken. En over in het
theater staan. Mensen verstaan
alles letterlijk, dat ben ik heel
fijn gaan vinden. De bood-
schap, weet je wel. Je bent
troubadour. Het gaat om de
verhalen.”

Merk je dat je ook in figuurlijke
zin wordt verstaan?
„Het is wel gebeurd dat men-
sen begonnen te schreien. Ver-
tel ik over mijn oma, en dan

WAAR TE ZIEN
Daniël Lohues - Allennig IV
Morgen (vrijdag 19 februari)
20 uur Theater De Kappen
Haaksbergen en zaterdag
20.15 uur theater Hof 88 in
Almelo. Daarna: 4 maart
Rabotheater Hengelo, 12 maart
Reggehof Goor, 13 maart
Stadstheater De Bond
Oldenzaal, 15 en 16 april
Theater De Voorveghter in
Hardenberg.

INTERVIEW

NOOIT
VERLEGEN OM

EEN STUKJE

muziek

‘ALLES EERST IN DE KOP MAKEN EN
DAN PAS EEN INSTRUMENT PAKKEN,
DAT IS WAT IK DOE’

Daniël Lohues

� Emmen (1971)
� Componist, zanger,

multi-instrumentalist,
producer.

� Bands: The Charlies,
Skik (1994), Lohues & The
Louisiana Bluesclub (2003).

� Tourt sinds 2006 solo door
het land met Allennig, zijn
jaargetijden-vierluik. Nu met
het laatste deel, Allennig IV
(herfst).

� De gelijknamige cd
verschijnt op 6 maart.

� Lohues schrijft ook nummers
voor onder anderen Herman
van Veen, Freek de Jonge,
Jenny Arean en Paul de
Leeuw. Werkt samen met
Herman Finkers.

� Hij schrijft wekelijks een
column in het Dagblad van
het Noorden.

Daniël Lohues is toe aan de herfst. Allennig IV is het
laatste deel van het vierluik waarin hij zich laat

leiden door de seizoenen. De oogst is rijker dan hij
ooit had kunnen denken, maar dat betekent niet dat
hij zichzelf nu ook beter begrijpt. „Het wordt steeds

ingewikkelder.”

DOOR INGRID BOSMAN
FOTO WOUTER BORRE
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hoor je ze in de zaal ineens
snikken.” Verlegen lach. „Je
wilt mensen niet aan het hui-
len maken, natuurlijk. Maar ik
weet zelf hoe het is om te moe-
ten huilen van muziek. Als je
dat bij een ander teweeg kunt
brengen is dat ook een compli-
ment.”

Tot ver in mei is Daniël Lo-
hues onderweg met Allennig
IV. De zalen zijn nagenoeg
overal uitverkocht, extra optre-
dens al bijgeboekt. Dat hij vol-
gend seizoen ook weer in het
theater staat is zeker. Mogelijk
niet meer alleen. Hout Moet is
de werktitel, de inhoud is nog
niet bekend, evenmin als na-
men van andere muzikanten.
„Ik heb wel heel veel zin om
weer samen te spelen. Mis-
schien kruip ik in één afgeba-
kend ding. Blue grass. Of jazz.
Of ik ga juist met alle invloe-
den iets doen. Ik heb vanmor-
gen nog een uur met de drum-
mer van Skik aan de telefoon
gezeten. Veel gelachen. Dus ja,
je weet ’t niet. En ik ook niet.”

Is het succes van Allennig niet
ook beangstigend?
„Het geeft vooral een goed ge-
voel. Maar je mag best weten
dat ik dingen die groot worden
graag ondersteboven schop. Zo
zit ik wel in elkaar. Ik ben ner-
gens bang voor, maar het is
wel apart dat het zo aanslaat.”

Ben je echt nergens bang voor?
„Nou ja, een paar weken voor-
dat deze tournee begon was ik
nog overal bang voor. Dan zit

je helemaal opgesloten in die
wereld van liedjes schrijven. In
die fase durf ik nauwelijks
naar de winkel. Dan denk ik:
ach, ik heb nog wel wat in de
kast staan. Die toestand moet
je niet te veel gaan koesteren,
want je wilt en moet ook ge-
woon leven. Gelukkig begrijpt
mijn verkering het wel, en
mijn ouders ook.”
„Zo’n creatief proces is een
raar iets, hoor. Er zijn dingen,
daar kun je alleen maar bij in
een zekere gemoedstoestand.
Stilte, afzondering. Een bepaal-
de zithouding, ook. Ik laat al-
les uit. Tv, computer, zelfs de
koelkast, omdat die anders aan-
slaat. Alles eerst in de kop ma-
ken en dan pas een instru-
ment pakken, dat is wat ik
doe.”

De uitdrukking wil dat je er
met je hoofd niet bij kunt,
maar daar heeft Lohues - qua
muziek althans - geen last van.
„Het is zo raar dat je nooit ie-
mand hoort zeggen: ‘Ik kan er
wel bij.’ Terwijl het juist zo
mooi is als dat lukt. Ik heb ge-
woon een luik in m’n kop. Dat
heeft iedereen, maar ik heb
ooit uitgevonden hoe ik het
open en dicht krijg. De eerste
keer was toen ik een jaar of
achttien was. Ik hoorde het in
mijn halfslaap kraken. Ik zag al
die muziek daar liggen... Oh
man, dat was wat! Daarom
ben ik ook helemaal niet bang
dat ik op een dag geen liedjes
meer zal kunnen schrijven. Ik
zit nooit verlegen om een stuk-
je muziek.”

De zanger Syb van der Ploeg is
altijd al een opmerkelijke fi-
guur geweest. Als zanger van

een Friestalige popband. Maar hij was
ook weer niet te beroerd om een duet
aan te gaan met Liesbeth List. Ook
dook hij plots overtuigend op in een
musical over Rembrandt. Later weer
als lid van de band Kayak.
Mooi contrast met de legendarische

cabaretier Wim Sonneveld. Die was
een homo die tijdens zijn leven niet
uit de kast kwam. En Syb was een he-
tero die wel uit De Kast kwam. Hij
stopte als zanger van de zeer populai-
re Friese rockband om redelijk ano-
niem in een onbekend bandje over-
nieuw te beginnen.
En nu staat hij in het liedjesprogram-
ma Sonneveld Voor Altijd! Van de
makers die eerder al een hommage
aan Sonnevelds levenspartner en
tekstschrijver Friso Wiegersma produ-
ceerden is er nu een programma waar-
in Sonnevelds repertoire centraal
staat. Van Wiegersma, maar ook van
Annie M.G. Schmidt, Michel van der
Plas en van Sonneveld zelf.

Of het een gelukkige greep is
om van de Hofstalmeester
een vrouw te maken is de

vraag. Gelukkig is Trudy Labij oud ge-
noeg om zich de uitwassen van Oran-
jegekte op paleis Soestdijk nog voor
de geest te kunnen halen. Want daar
ging deze legendarische conference
over, van het eerste kievitsei tot het
defilé op Koninginnedag, waarbij al-

lerlei goedbedoelde rotzooi achter de
rododendrons verdween.
Actrice Labij krijgt in ‘Sonneveld
voor altijd’ alle ruimte voor haar
droogkomische talent. Ze doet Nikke-
len Nelis (‘Zij kon het lonken niet la-
ten’) in een glitterpak vol belletjes en
schittert verder in de al even tragiko-
mische Tearoom Tango.
Qua podiumpresentatie komt daar
wellicht de dans-ervaring van pas die
ze vorig seizoen opdeed bij de toneel-
voorstelling Zes Danslessen (met
Peter Lusse als tegenspeler). Afgezien
van de komische noot zingt Trudy La-
bij ook serieus, in de ode aan Son-
neveld. In het chanson Parlez Moi
d’Amour bijvoorbeeld.

Respect en liefde voor het werk
van Wim Sonneveld. Daar gaat
het over in de voorstelling ‘Son-

neveld Voor Altijd!’ Een liedjespro-
gramma waarin het repertoire van de
grote cabaretier opnieuw onder de
aandacht wordt gebracht.
De laatste die je daarbij verwacht is
Frits Sissing. Want Sissing is een
soort Avrobode die vooral bekend is

vanwege het feit dat hij altijd op zoek
was. Lang was hij de presentator van
het tv-programma Opsporing ver-
zocht. Maar lol beleven aan het zoe-
ken naar getuigen of boeven is kenne-
lijk ook eindig. Want inmiddels ken-
nen we Frits als het sprekende kos-
tuum dat op televisie naar musical-
sterretjes zoekt voor hoofdrollen in
musicals als Evita, Joseph en Mary
Poppins. Nu is hij uitgezocht. In Son-
neveld Voor Altijd! zingt hij onder
meer ‘Margootje.’ Professioneel zan-
ger is hij niet, geeft hij ruiterlijk toe.
Maar hij heeft les en laat weten dat
z’n dochters al Sonneveld-liedjes zin-
gen. Uit volle borst klinkt het: Poen,
Poen, Poen, Poen.

Pers was unaniem enthousiast
over het theaterconcert ‘Son-
neveld Voor Altijd!’ dat zaterdag

vanaf 20.00 uur te zien is in het Thea-
terhotel in Almelo.
In het programma staat een keuze uit
de liedjes van cabaretier Wim Sonne-
veld (1917- 1974) centraal. Daarbij
moet je denken aan: Nikkelen Nelis
(zij kon het lonken niet laten), Frater

Venantius (zeg maar ja tegen het le-
ven), Margootje, Tearoom Tango (je
hebt me belazerd), Josefien, Dora, Lie-
veling, Hondje van Dirkie, Zo heerlijk
Rustig, In een Rijtuigie, Op de step,
Haal het doek maar op, Moeder ik
wil bij de Revue, Ome Thijs, Daar is
de orgelman, Poen, Poen, Poen, Poen,
Aan de Amsterdamse Grachten.

Sonneveld Voor Altijd!
Regie: Eddy Habbema.
Te zien: zaterdag Theaterhotel
Almelo om 20.00 uur.
Later Winterswijk (21/3).
Een video is te bekijken op
WWW.TWENTEUITDEKUNST.NL

SYB SONNEVELD

TANGO & NIKKELEN NELIS

SISSING IS UITGEZOCHT

SONNEVELD VOOR ALTIJD!

Wim Sonneveld is nooit uit
de kast gekomen. Syb wel.
De Kast bestaat niet meer.
En Syb van der Ploeg? Die
zingt Sonneveld-liedjes.

Ze doet Nikkelen Nelis in
een glitterpak vol belletjes.
Actrice Trudy Labij legt
zich toe op de komische
noot.

Wie had ooit gedacht dat
presentator Frits Sissing in
een Sonneveld programma
zou opduiken? Is Frits
soms uitgezocht?

Ze werd tweede in de zoek-
tocht naar Evita. Nu staat
Suzan Seegers wel naast
Juan Perón, al heet die nu
Roberto de Groot.

WWW.TWENTEUITDEKUNST.NL SONNEVELD OP KOMST
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