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Jeremy ‘Jay’ Groenfeld (26-04-1973) behoort tot de grondleggers van de Nederlandse  hiphop 

en breakdance; hij werkt tegenwoordig als receptionist van Centrum Robert Koch, maar is 

vooral een man die zijn zegeningen telt.

Wie inspireerden jou om muziek te maken?                                                         

”Muziek speelde een grote rol in mijn leven; James 

Brown en Michael Jackson zijn mijn helden, mijn 

alles. Ben toen begonnen met muziekinstrumenten 

spelen, maar zat niet gelijk in een groep. Ik ben wel 

opgegroeid met allemaal bekende mensen (zoals) 

Sugacane die in een reclame had gespeeld; zijn zus 

was Miss Universe. Dat is het mooie van mij, dat ik 

dat heb mogen meemaken.”

“Ik was al op m’n zevende bezig met dansen; electric 

boogie/breakdance was toen in. Ik was de electric 

master, en dan hadden we in mijn groep mensen die 

breakdansten.”

Hoe ben je van electric boogie naar hiphop  

gegaan? 

”Een danser past zich aan op alle geluiden en mo-

ves. Uiteindelijk ga je die moves ook maken op hip-

hop. Mijn mensen waren al met hiphop bezig; ‘Cane, 

Zwarte Sjaak, en m’n broer was dj. Kort gezegd, ik 

heb het getroffen dat ik ben opgegroeid met die jon-

gens.  We zijn blij dat we in die buurt (de Pijp) zijn 

opgegroeid; de een was slim in dit, de ander was 

slim in dat.” 

Hoe stond je in de doorbraak van de Nederhop? 

”Ik ben superblij dat ik tussen de godenzonen kwam 

te staan, waarvan wij evenveel kennis hadden als 

hiphop, dance, electric boogie, en r&b; vooral die  

laatste was belangrijk omdat dat heerlijke dansmu-

ziek was voor iedereen.” 

“Rappers als Osdorp Posse, Yuki B., Brainpower, 

Sugacane en  Extince hadden een voorbeeldfunc-

tie; ze maakten muziek waarop je kon bewegen. Het 

was een ander genre dan breakdance dat uit Ameri-

ka was overgewaaid.” 

“Wij zijn de ‘inventors’ van een Amsterdamse straat-

taal, maar er zijn weinig mensen die het niet kunnen 

verstaan. Iedereen mag rappen, maar niemand die 

het zo Amsterdams doet als deze jongens; er is een 

verschil tussen Dutch hiphop en ‘the real slang’. Wij 

groeiden op in de Tolstraat, en waren al heel vroeg 

met geweld in aanraking gekomen; we hebben dat 

drama meegemaakt met Kerwin Duinmeijer die (in 

1983) door Nico B. was vermoord.”

Heb je nog advies voor aanstormende rappers?                                                                                                

”Wees jezelf, verander niet omdat je iemand wilt wor-

den; je moet een voorbeeld zijn voor de jeugd, want 

die pikt alles op.”

Je kunt de uitzending van Radio De Verbinding met 

Jeremy terug luisteren via https://www.salto.nl/

programma/radio-de-verbinding/

Het oorspronkelijke plan van Lost in Music was om er 
een halfjaarlijkse uitgave van te maken, maar de voorraad 
artikelen en de evenementen die HVO-Querido organiseert 
maakten het mogelijk om deze zonnige derde editie uit te 
brengen. Zo blikken we terug op Het Ritme van de Stad 
festival in het Vondelpark Openluchttheater, de Daklozendag 
en hebben we een lijstje gemaakt met bekende zomerse hits. 

In deel 2 van The Space Lightning Files praten we met 
zanger/percussionist Johnny en daarnaast staan we stil bij 
het overlijden van zanger Evert Budike afgelopen april. Peter 
Kempers bewijst deze soulman de  laatste eer. 

Verder introduceren we een aantal nieuwe rubrieken; 
in I Said a Hip Hop komen rappers aan het woord, in 
Mystifiers Unravelled vertelt zanger/gitarist O’Jeah over de 
tijd dat hij bas speelde bij Afrobeat-pionier Fela Kuti, en in 
de Onderschatkist beginnen we aan een tweeluik over The 
Bodysnatchers, een van de weinige vrouwelijke skabands 
ooit. Dit vanwege het op handen zijnde benefietalbum van 
Specialized Project, hierover kun je lezen in de vorige én de 
volgende editie van Lost in Music. 

Have a good summer! 

Jermaine & Lies

Lost in Music, made by Jermaine Rogier & Lies Schilp 

Foto’s:  Ben Bonouvrier, Richard Dunn, Peter Kempers, Specialized project

Teksten:  Jermaine Rogier, Lies Schilp, Peter Kempers

Artwork:  Michiel Kuijs / Ontwerppartners, Meta Pols / Studio Meta Pols

Illustraties: Giulia Pelizzaro voor Shop-Around
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I SAID A HIP HOP 
Jeremy 

Groenfeld
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Tekst: Jermaine Rogier en Peter Kempers

Behalve aan bands biedt Muziekschool Zuidoost ook een platform aan rappers. 

Lost in Music sprak met collectief Hip Hop Experience. 

Robin2good:  “ Het mooie van rap is dat je er 

je emoties in kwijt kunt. Rap is 

onvoorwaardelijk, het is alles 

behalve terughoudend.”

Lionstate:  “ Wat ik wil zeggen, moet bij mij 

passen. Het gaat over mijn leven, 

over wat ik meemaak, over dingen 

waar ik tegenaan bots in de 

maatschappij. Het zijn gewoon 

reality raps.”

Snoepgoods:  “ Mijn teksten gaan over de realiteit, 

over hoe ik ben, hoe ik leef, wat ik 

meemaak. Ik houd van eenvoudig 

en simpel. Het belangrijkste van 

muziek is voor mij de boodschap.” 

Grijz:  “ Mijn teksten gaan echt over van 

alles, ook over de liefde. Het is een 

beetje filosofie, een beetje straat, 

een beetje fantasie.”

Hoe zijn jullie geinspireerd om muziek te maken? 

Robin2good:  “Door klanken van muziek.”

Snoepgoods:  “ Door te oefenen met muziek, 

gedichten te schrijven, en live-

instrumenten te spelen; snaar 

en koti (Surinaamse percussie-

instrumenten red.)” 

Grijz:  “ Een vriend adviseerde me 

te schrijven, en toen ben ik 

begonnen.” 

Lionstate:  “ M’n vrienden, en artiesten uit 

de underground hiphop. En m’n 

vader; die draaide elke zondag 

muziek.” 

Hoe zijn jullie bij Muziekschool Zuidoost 

terechtgekomen?

Robin2good en Snoepgoods: “Via HVO-Querido”.

Grijz:  “Via Jellinek”.

Lionstate:  “ Door een goede vriend (Macintosh) 

ben ik met François in contact 

gekomen. François hoorde me 

rappen, en hij vroeg me bij de 

Muziekschool. Een jaar na de 

aanvraag kwam ik er terecht.” 

Wat zijn jullie hoogtepunten tot dusver? 

Robin2good:  “ Paradiso (2017; lancering van 

DOET!, red.) 

Snoepgoods:  “Optredens.”

Grijz:  “ Een cursus volgen bij Eiwerk, én 

optreden, én nummers opnemen.”

Lionstate:  “ Paradiso, en de workshop van 

Eiwerk, en dat we (in 2016) 

een optreden hadden met een 

band van HVO-Querido in het 

Bijlmerparktheater.”

Hebben jullie cd’s of online tracks uitgebracht? 

Snoepgoods:  “ Ik heb wel online muziek, op  

Youtube en Facebook.” 

Lionstate:  “ Ik heb een videoclip op Youtube, 

er zit een volgende aan te komen.”

Hebben jullie nog advies voor aanstormende 

rappers?

Robin2good:  “ Probeer de verandering te zijn, niet 

te zoeken.” 

Snoepgoods:  “ Oefening baart kunst, kunst is de 

boodschap.”

Grijz:  “Pluk de dag.”

Lionstate:  “Jezelf zijn.”

I SAID A HIP HOP 
Hip Hop Experience



DAKLOZENDAG 2019
Er klonk zo mogelijk nog meer muziek dan 

anders, 5 juni op de drukbezochte Amsterdamse 

Daklozendag, een festival dat onder het motto 

‘Kom in beweging’ werd georganiseerd door 

de Protestantse Diaconie, de MDHG en Bureau 

Straatjurist.

Van HVO-Querido traden er verschillende bands en 

muzikanten op. Onze huisband Space Lightning, 

de rappers Snoepgoods, Lionstate, Grijz en 

Robin2good en de gloednieuwe band Strange 

Brew. 

Iedereen ging uit z’n dak bij het optreden van 

Space Lightning, die zoals ieder jaar de uitsmijter 

van de Daklozendag was.  
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Tijdens muziekfestival Het Ritme 

van de Stad in het Vondelpark 

speelde een keur aan bands en 

artiesten uit muziekprojecten in 

Amsterdam. Het festival is een 

initiatief van Muziekcentrum Eiwerk, 

De Brouwerij, HVO-Querido en het 

Leger des Heils.

De bedoeling is dat Het Ritme van 

de Stad een jaarlijks terugkerend 

festival wordt.

Kijk voor meer foto’s en info op 

www.hetritmevandestad.nl

Foto’s: Ben Bonouvrier



THE 
SPACE 

LIGHTNING
 FILES

JOHNNY TRUSTFULL
ZANGER EN PERCUSSIONIST

WIE INSPIREERDEN JOU OM MUZIEK  
TE MAKEN? 
”Mensen die heel goed in muziek zijn; Earth Wind & 

Fire, Simply Red, die geven mij inspiratie om muziek 

te maken en ermee verder te gaan.”

IN WELKE BANDS HEB JE GESPEELD VOORDAT JE 
BIJ SPACE LIGHTNING TERECHTKWAM?
”Ik speelde bas in Surinaamse bands in Rotterdam, 

zoals Oema Lobi. Ik heb in een band gezeten met 

m’n broers; die spelen in Sabakoe. Conjunto Latinos 

was toen ook aanwezig.”

HOE BEN JE BIJ SPACE LIGHTNING 
TERECHTGEKOMEN?
”Ik wandelde in de gangen; ze zaten eerst bij 

Ganzenhoef. Ik kwam kijken en toen zag ik 

de jongens van Space Lightning; ik denk ‘wat 

leuk’. Door te luisteren ben ik erbij gekomen.”                                                                               

(Saxo fonist/zanger Gilbert: “Zonder John zou ik niet 

meer zijn gekomen.”)

WAT ZIJN JE FAVORIETE NUMMERS IN HET 
REPERTOIRE?
”Waiting In Vain van Bob Marley, Stuck On You van 

Lionel Richie (die stok gaat altijd mee voor het geval). 

Diverse nummers die we allemaal kennen.”

WAT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN TOT NU TOE?
”Dat de band vooruitgaat; Paradiso (het hoogtepunt) 

heeft ons een dienst bewezen.”

HEB JE NOG ADVIES VOOR BEGINNENDE BANDS?
”Organiseer dingen om meer bekend-

heid te krijgen, en maak visitekaartjes.”                                                                                                                                 

                                                                                                                            

            

 

Lost in Music verslaggever Jermaine duikt in de geschiedenis van HVO-Querido’s roemruchte 

huisband Space Lightning. Wat bracht hen samen en wat is het geheim van hun succes. 

In deel 2 staat een van de leden centraal die sinds 2012 deel uitmaakt van Space Lightning. 

Datzelfde jaar verliet Muziekschool zuidoost de oude oefenruimte in het Anton de Komplein. Dit 

was de start van de professionele feestband zoals we die tegenwoordig kennen. 
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MYSTIFIERS UNRAVELLED
AFROBEAT IN AMSTERDAM

Tekst en foto: Peter Kempers

Iedereen kent hem als O’Jeah, en hij noemt 

zichzelf ook zo, maar eigenlijk is O’Jeah zijn 

achternaam. Okalue O’Jeah wordt in 1953 in 

Nigeria geboren en komt in 1986 naar Neder-

land vanwege de liefde.

In de band van Fela
Toen ik op de middelbare school zat had je in Nigeria de 

burgeroorlog. Die duurde drie jaar, dat was een slechte tijd. 

Na die oorlog ben ik op pad gegaan om muziek te zoeken. 

Bij ons thuis maakte niemand zelf muziek, maar wij hadden 

wel een radio en een grammofoon, daar luisterde ik veel 

naar. Lokale artiesten, veel feestmuziek, bruiloftsmuziek, 

muziek om te dansen. Maar ik luisterde ook wel naar de 

Beatles.

Ik ben toen begonnen met basgitaar, maar toen ik bij Fela 

kwam [de beroemde Nigeriaanse muzieklegende Fela Ani-

kulapo Kuti (1938-1997), grondlegger van de Afrobeat] ben 

ik begonnen met gitaar spelen. Fela had een gitarist nodig 

en vier of zes snaren dat is toch hetzelfde zei hij. Zo kwam 

ik in zijn band, samen met veel andere mensen, hij had een 

hele grote band, meer een orkest. We speelden heel veel. 

Eerst vooral in Lagos, later over de hele wereld. Fela maak-

te ook veel platen, op een aantal daarvan ben ik ook op te 

horen. [Ojeah is hier wat bescheiden, een snelle rondgang 

op internet toont dat hij volgens Discogs op tenminste 37(!) 

albums van Fela Kuti meespeelt.]

Delen
Fela hield van zijn entourage. Hij had niet alleen een grote 

band, hij had ook 27 vrouwen. En waar we ook speelden, 

iedereen ging altijd mee. Het was een enorme organisatie. 

Fela was rijk, hij verdiende veel maar hij liet veel mensen 

delen in zijn rijkdom. Hij was, hoe noem je dat, een filan-

troop. Alles kon, als we in Berlijn speelden logeerde ieder-

een in het Kempinski hotel en als we in Amsterdam optra-

den, in Paradiso of in het Amsterdamse Bos, dan sliepen 

we in het Amstelhotel. Toen wist ik niet dat ik ooit nog eens 

in Amsterdam zou wonen.

Mick                                                                                                                    
Fela was een fenomeen, hij had charisma, mensen deden 

wat hij ze vroeg. We speelden een keer op een jazzfestival 

in Frankrijk en Mick Jagger zat in het publiek. Fela vroeg 

hem op het podium te komen en mee te doen en dat deed 

hij. Dus met Mick Jagger heb ik ook gespeeld, haha.

Oefenen
Ik ben niet op een muziekschool geweest, ik heb mezelf 

gitaar leren spelen. En natuurlijk leerde ik ook van alle mu-

zikanten om mij heen. Hé, wat doe jij daar? Hoe doe je 

dat? Wij pikten van elkaar. Zo gaat dat.

Als het moet, speel ik nog wel eens bas, maar gitaar is mijn 

favoriet. Ik zing ook en dat gaat makkelijker samen met 

gitaar spelen dan met bas spelen. Door naar anderen te 

luisteren, door met andere mensen te spelen en door veel 

te oefenen leer je elke dag bij, je moet persistent zijn. Ik wil 

ook blijven leren. It’s not magic, it’s practice. Muziek is niet 

alleen emotie, maar ook techniek.

Ik luister naar veel verschillende muziek, Jimi Hendrix, 

George Benson, maar eigenlijk naar alles. Je weet nooit 

waar je iets kunt vinden wat je kunt gebruiken. Alles wat je 

doet is al eens gedaan, maar net even iets anders.

Ik moet elke dag spelen, het is wie ik ben. Thuis speel ik 

zowel akoestisch als elektrisch, dat is heel anders. Je moet 

je sound blijven oefenen.

Groove
Het mooiste van muziek vind ik misschien wel dat je er 

mensen blij mee kunt maken, je geeft mensen plezier. Als 

ik op mijn gitaar een liedje speel en jij vindt het mooi, dan 

ben ik ook blij. Muziek is een boodschap voor iedereen. 

Je kunt alle mensen blij maken in the groove, elke muziek 

heeft zijn eigen groove en dat is wat je zoekt als muzikant. 

Het is moeilijk te omschrijven, het moet klikken tussen 

je oren, je hart en je hersenen en dat hoor je meteen. De 

groove vinden is niet makkelijk, het is afhankelijk van de 

inspiratie die God geeft. Je kunt je ontwikkelen, je kunt 

heel veel oefenen, dat helpt allemaal, maar je kunt het niet 

dwingen. Het komt gewoon. Of niet.

Een liedje begint met een paar frases die meestal zomaar 

in je hoofd komen. Dan probeer ik het te onthouden en ga 

snel naar huis om het vast te leggen.

The Mystifiers
Nu speel ik met The Mystifiers, dat wordt geleid door Guy 

Wampa, een Engelsman, echt een goede drummer. Het is 

niet echt een band, meer een muziekproject. Met een ech-

te band oefen je minstens twee keer per week, dat doen 

wij niet. Hoe meer je speelt, hoe beter je wordt, zo simpel 

is het. Ik heb ook in Amsterdam nog wel eens een eigen 

band gehad, maar het is moeilijk om goede mensen om je 

heen te verzamelen en te houden en haast onmogelijk om 

van muziek te leven.

Vanaf juli gaan The Mystifiers weer aan de slag om nieuw 

repertoire te schrijven en te repeteren. Informatie of aan-

melden kan via muziek@hvoquerido.nl
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De Onderschatkist bevat vergeten diamanten en pareltjes, stoffige gouden lp’s en 

andere vergane muzikale glorie. Schatgraver Jermaine laat ze nog een keer schitteren. 

T H E  B O D Y S N A T C H E R S
Wat hebben een fruit- en groenteverkoopster, een 

freelance-illustratrice, een modeontwerpster, een 

secretaresse, een badjuf, een scholiere en een 

bijstandsambtenares met elkaar gemeen? Ze 

zaten samen in een skaband, een van de weinige 

die volledig uit vrouwen bestond.

The Bodysnatchers maakten deel uit van de  

2 Tone-beweging die in 1979 vanuit Engeland een 

ska-revival ontketende, maar hebben nooit de 

erkenning gekregen die The Specials, Madness en 

The Selecter wel ten deel viel. Een tweeluik over 

deze Londense ‘rudegirls’ die hun korte bestaan als 

een tropenjaar beleefden en twee Britse top 50-hits 

scoorden. 

The Bodysnatchers werden in de zomer van 1979 

opgericht door bassiste Nicky Summers nadat 

zij The Specials had zien optreden in Londen. Via 

een advertentie in de grote muziekbladen vond ze 

de overige leden; drumster Jane Summers (geen 

familie), gitaristes Stella Barker en Sarah-Jane Owen, 

toetseniste Penny Leyton, saxofoniste Miranda 

Joyce en – last but not least – zangeres Rhoda Dakar.                                                             

The Bodysnatchers hadden in november 1979 hun 

eerste optredens en kregen al snel een contract 

aangeboden voor twee singles op 2 Tone.

De eerste single verscheen in maart 1980; Let’s Do 

Rocksteady, een cover van Dandy Livingstone met 

als B-kant het zelfgeschreven Ruder Than You.

Eigenlijk waren de dames nog niet klaar voor de 

schijnwerpers vanwege hun gebrek aan muzikale 

ervaring (hun muziek lag dan ook dichter bij rocksteady 

dan bij ska), maar de kans om achtereenvolgens met 

The Selecter en The Specials te toeren was te mooi 

om te laten liggen.

Ze werden er betere muzikantes van, en dat was 

terug te horen op hun tweede single die in juli 1980 

uitkwam; Easy Life, een eigen nummer ditmaal met 

als B-kant een cover van Winston Francis’ Too 

Experienced. 

Het leven ‘on the road’ begon echter zijn tol te eisen; 

The Bodysnatchers – inmiddels met drumster Judy 

Parsons in de plaats van de studente Jane Summers 

- raakten oververmoeid en kregen ruzie over de 

toekomst van de band. Rhoda Dakar en Nicky 

Summers wilden sociaal-politieke onderwerpen 

aansnijden, maar de overige leden zagen dat niet 

zitten. Eind oktober 1980 viel het doek na ca. 200 

concerten in bijna een jaar. 

Helemaal voorbij was het nog niet want The 

Bodysnatchers waren nog te zien in de concertfilm 

Dance Craze met de andere bands uit de stal van  

2 Tone.

Welke Bodysnatcher nog steeds actief is in de muziek 

valt te lezen in het slot van dit tweeluik. 

 

In augustus komt het benefiet-

album van The S pecialized 

Project uit. Hieraan heeft Space 

Lightning meegewerkt. 

Opbrengsten gaan naar muziek-

projecten voor zieke kinderen. 

TER INFO EN VERMAAK ZOMERSE LIEDJES

SUMMERTIME (GEORGE GERSHWIN)
Door velen uitgevoerd zoals Billy Holiday, Fun Boy three (ex Specials) 

en Brainbox. In deze blues wordt de zomer bezongen als slaapliedje 

voor een kind. 

IN THE SUMMERTIME (MUNGO JERRY)
Mungo Jerry, grote zomerhit in 1970 en een evergreen. Later 

gecovered door rapper Shaggy in Jamaicaanse stijl.

DREADLOCK HOLIDAY (10 CC)
10CC bewees ook zonder het schrijversduo Godley & Creme een 

hit te kunnen scoren. Dit reggaedeuntje gaat over een toerist die op 

Jamaica overvallen wordt. I don’t like reggae, I love it…

SUMMER IN THE CITY (LOVIN’ SPOONFUL) 
Hot time, summer in the city. Uitlaatgassen, hitte, drukte, sproeiende 

brandblussers, dansen in de fontein, kortom een zinderende zomer in 

de stad. Ook een hit geweest van Joe Cocker. 

SUN IS SHINING (BOB MARLEY)
DJ Funkstar DeLuxe stak dit oude nummer van reggaeheld Bob 

Marley in een discojasje en maakte het tot de grote zomerhit van 

1999.

SUMMER BREEZE (SEALS & CROFTS / ISLEY BROTHERS)
Met je raam open door het zomerlandschap rijden, alsof je in Californië 

bent. Jasmijngeur en een zomerbries zingen door je hoofd. 

SURFIN’ USA (THE BEACH BOYS) 
Geen andere band bezingt zo mooi het strandleven als de Beach 

Boys. Zon, zee, surfen en mooie meiden. 

ASEREJÉ, THE KETCHUP SONG (LAS KETCHUP)
Spaanse zomerhit, deels in het Spanglish gezongen door de dochters 

van flamenco gitarist José Fernández “Tomatito” Torres. Zonder de 

hip hop klassieker “Rappers Delight” had dit nummer niet bestaan. 

HOLIDAY RAP (MC MIKER G. & DJ SVEN)
Gebaseerd op de zomerhits van Madonna en Cliff Richard. Deze 

Amsterdamse rappers scoorden internationaal een grote hit en zetten 

hiermee de toon voor de Nederlandse hip hop scene.  

HET WAS AAN DE COSTA DEL SOL (ZANGERES ZONDER NAAM)
Levensliedzangeres Mary Servaes zingt over deze populaire Spaanse 

vakantiebestemming waar je ook gewoon een broodje kroket kunt 

krijgen. 

SUMMER
TIME
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HQ-Muziek
Het HVO-Querido DOET! muziekteam:

Andy Grunberg (muziekstudio Underground)

Lies Schilp (coördinator muziek)

François Rustveld (muziekschool Zuidoost)

Waar kun je terecht?

Muziekschool Zuidoost

Wil je serieus met muziek aan de slag? Een instrument 

leren spelen, zingen, rappen, componeren, produceren, 

optreden of alleen muziek maken met anderen? 

Meld je dan aan bij de Muziekschool Zuidoost! François 

Rustveld kijkt met jou wat je zou willen doen en wat er 

voor mogelijkheden zijn bij HQ-Muziek. 

Studio Underground

De muziekstudio werkt nauw 

samen met de muziekschool 

van HVO-Querido. Door 

deze samenwerking is er 

een leuke uitwisselingen van 

muzikanten ontstaan. Bij de 

studio bestaat de moge-

lijkheid om je muziek op te 

nemen. Je kunt er les krijgen 

of in een band spelen. Studio 

Underground wordt beheerd 

door Andy Grunberg.

Muziekprojecten:

Open Podium, KWIK, Het 

Ritme van de Stad, de Hip Hop dag, The Mystifiers, 

Space Lightning en Strange Brew zijn allemaal muziek-

projecten van HVO-Querido. Ben je na het lezen van deze 

Lost in Music enthousiast geworden om mee te doen, 

neem dan contact op met Lies Schilp. 

Contact: muziek@hvoquerido.nl

Wanneer:  donderdag 4 juli

Waar:  Radion Amsterdam

Adres:  Louwesweg 1, Amsterdam

Wat:  BBQ & DOET! FESTIVAL 

Hoe laat:  16:00-22:00 uur

Omschrijving:   de jaarlijkse HVO-Querido BBQ nu 

samen met groot DOET! festival 

Wanneer:  zaterdag 3 augustus

Waar:  Amsterdamse grachten

Wat:  CANAL PARADE

Hoe laat:  12:30 – 17:00 uur

Omschrijving:   HVO-Querido boot bij de Amsterdam 

gay Pride botenparade 

Wanneer: maandag 7 t/m zaterdag 12 

oktober

Waar:  nader te bepalen

Wat: THE MYSTIFIERS

Hoe laat: dagelijks van 11:00 – 16:00 uur

Omschrijving:  muziekprojectweek waarin eigen 

muziek wordt gecreëerd en uitgevoerd 

Kijk op www.facebook.com/hvoquerido/events 

voor meer info

Wanneer:  donderdag 14 november

Waar:  Brakke Grond, de Rode zaal

Wat:  KWIK 6 

Hoe laat:  19:00 – 22:00 uur

Omschrijving:  muziekvoorstelling door KWIK

Wanneer:   iedere laatste vrijdag van de 

maand

Waar:  PodiumZO!

Adres:   Elisabeth Cady Stantonplein 1, 

Amsterdam

Wat:   KICK OFF JAMSESSIES MET  

SPACE LIGHTNING 

Hoe laat:  18:00 - 21:00

Omschrijving:   jamsessie o.l.v. Space Lightning 

Wanneer:  iedere vrijdag 

Waar:   Salto Stads FM in de ether op  

106.8 FM en online via  

www.salto.nl/player-stadsfm/.

Wat:  RADIO DE VERBINDING

Hoe laat:  16:00 – 17:00 uur

Omschrijving:   gevarieerd muziekprogramma waarin 

iedere week een bijzondere gast 

centraal staat.   

HVO-Querido Evenementenkalender 2019 WATCHIN’ THE TIDE ROLL AWAY
Evert Budike, een van de zangers van huisband Space Lightning van HVO-Querido, is op 4 april 

jl. op 70-jarige leeftijd overleden. Hij heeft altijd zelfstandig gewoond, maar maakte sinds jaar 

en dag gebruik van ons aanbod dagactiviteiten, om precies te zijn van de Muziekschool Zuid-

oost en zijn voorlopers.

Voordat Evert (Efraïm Bernhard Frans) Budike (1948) begin 

jaren tachtig naar Nederland kwam, zong hij al ruim twintig 

jaar in diverse kaseko-formaties in Suriname. In deze peri-

ode behaalde hij ooit de vierde plaats in de finale van het 

Surinaams songfestival en was hij meerdere malen te zien 

op de tv. Via via is hij bij Space Lightning terecht gekomen, 

de band waarmee hij ruim twaalf jaar vele, vele malen heeft 

opgetreden. Als percussionist, maar vooral als zanger.

Soul man

Hoewel Evert diverse muziekstijlen uitstekend beheerste 

en zong, leek zijn hart vooral bij de klassieke soul te liggen, 

bij artiesten als Al Green en Otis Redding. Dat deel van het 

uiteenlopende repertoire van Space Lightning nam hij altijd 

graag en met verve voor zijn rekening. Evert was een vrien-

delijke en wellevende man. Hij gaf je altijd een hand als je 

hem ontmoette. En als je hem vroeg of hij nog ging zingen, 

dan stelde hij zich steevast bescheiden op.

Fijne man

De bandleden van Space Lightning kenden Evert allemaal 

al heel lang en zijn behoorlijk aangeslagen door zijn over-

lijden. ‘Onze stemmen pasten harmonieus heel goed bij 

elkaar,’ aldus zangeres Titia. ‘We konden heel goed met 

elkaar opschieten. Over muziek hoefden wij niet veel te 

praten. Op het podium hoefden we maar even naar elkaar 

te kijken en dan wisten we hoe of wat. Hij was echt een 

gentleman, ik heb ‘m nooit boos gezien, dat is bijzonder in 

een band, dat kan ik niet van iedereen zeggen. Evert maak-

te graag geintjes, hij had echt droge grappen. Wij waren 

niet zijn eerste band. In Suriname heeft hij in drie of vier 

bekende bands gezeten, zoals Panja-Gas en Brotherhood. 

Ook in Nederland zat Evert in meer bandjes. Het was ge-

woon een fijne man.’

Goede zanger

Joris, gitarist van Space Lightning, is een man van weinig 

woorden. ‘Ik wil alleen zeggen dat Evert een heel fijn mens 

was. Wij missen hem heel erg.’

‘Evert was nog een van de old timers,’ aldus gitarist Julius, 

een van de oprichters van de band. ‘Hij was heel stoïcijns, 

hij was een goede zanger en, ook belangrijk, hij was er al-

tijd, hij liet nooit verstek gaan. Hij kon soms ook heel kop-

pig zijn, echt een pain in the ass af en toe, maar ieder mens 

heeft zo zijn trekjes.’

Bassist Danny: ‘Evert was er altijd als we moesten spelen, 

hij was altijd bereid om ergens op te treden. We missen 

hem gewoon heel erg.’

‘Hij was een hele goede zanger, echt heel jammer dat hij 

er niet meer is. We zullen hem blijvend herdenken,’ aldus 

John, ook een zanger van Space Lightning.

Rapper Kevin betreurt Everts verscheiden. ‘Hij was een 

coole zanger en echt goede vriend van mij. Hij was altijd 

met muziek bezig.’

Rechtvaardig

‘Evert was een hele rustige en rechtvaardige man,’ vertelt 

coördinator François. ‘Hij had het hart op de tong en nam 

nooit een blad voor de mond. Ik heb hem jaren geleden 

mogen leren kennen. Hij was er van het begin af aan bij, 

je kon altijd op hem rekenen. Hij was ook altijd bereid om 

dingen voor andere mensen te doen.

Evert had een unieke stem die je meteen herkende. We 

hebben hem hier op de muziekschool herdacht met de 

mensen van de band en met zijn familie. Dat was goed.’

Podcast De Verbinding
Iedere twee weken kun je luisteren naar een nieuwe aflevering van HVO-Querido’s 
podcast De Verbinding. Deze podcastserie bestaat uit afleveringen die ze in het Engels 
wel vignettes noemen. Geen klassieke verhalen dus, met een duidelijk plot, maar meer 
sfeerimpressies waarbij je de hoofdpersonen tussen de regels door leert kennen.
Luister in je favoriete podcastapp of op https://hvoquerido.nl/podcast 
Productie:  De Kostgangers. 
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Donderdag

14 -11- 2019

Zaal: de Rode Zaal,

Brakke Grond  

Nes 45, Amsterdam 

www.brakkegrond.nl

Doors open: 19:00 uur

Aanvang: 20:00 uur

Entree: gratis

Reserveren:*

muziek@hvoquerido.nl

* Vanwege het aantal zitplaatsen 

is reserveren verplicht
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