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Van de rijke muziekcultuur van de
Drents-Groninger veenkoloniën is
maarweinig vastgelegd of bewaard ge-
bleven. Mooi dus dat muzikant Bertus
Hadders op een rommelmarkt in Gro-
ningen een plastic tas met bandopna-
mes uit de nalatenschap van antropo-
loog drs. Gradus J. Bosklopper op de
kop tikte. Dit verhaal, dat veel temooi
is omwaar te zijn, vormt de aanzet tot
deze derde cd van Bert Hadders & De
Nozems. De Bosklopper tapes telt twee
handen vol sfeervolle, verrassend mo-
dern klinkende volksliedjes met tek-
sten in het Veenkoloniaal Drents.

Neemnoubijvoorbeeldhetstuwen-
de, vet rockende Boem boem, ongetwij-
feld komt het apocalyptische lied uit
de hoge hoed van een, in een plaggen-
hut huizende, turfsteker. Maar hoe
men toen kon bevroeden dat Gronin-
gen wel eens door aardbevingen zou
kunnenwordengeteisterd, iswelweer
verbluffend… Hoewel de muziek de
predicaten turfblues, veengospel en
bruiloftsdansen wel waarmaakt, zijn
deonderwerpenendearrangementen
fris en verrassend, zonder dat het ‘au-
thentieke’ traditionele karakter daar-
mee in de knel komt.

DeNozems is een strakke, adequa-
te band en Hadders heeft een smeuïg
timbre. Daarbij zijn er gastmuzikan-
ten gestrikt die met mandoline,

trombone, pedal steel en mondhar-
monica bij wijze van spreken de jus
over de aardappelen vormen. Vanaf
opener Lola (had zo op een plaat van

Happy Camper kunnen staan) tot
dekorte, zompigerockerZündapp isdit
album een sfeervolle bedoening. Vana-
ovend blifst bi mi is een prachtig liefdes-
liedje. De liefde voor mensen en mu-
ziek druipt van de hele plaat, de vrije,
cultuurhistorische fantasieën zijn net
zo vermakelijk als effectief.

Een woord van waardering dan
nog voor de puike verpakking. De
omslag is getekenddoorde gelauwer-
de striptekenaar Peter Pontiac. Het
kartonnen doosje met de cd bevat
ook eenuitklapposter,met op de ach-
terkant alle teksten en bondige infor-
matie over Bosklopper, Hadders en
de Veenkoloniën. Zo hoort het en de
muziek verdient het.

De Bosklopper tapes, Bert Had-
ders & De Nozems, Platex Re-
cords, 20 euro
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