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Nostalgie bij herenigd Alquin
POPMUZIEK Beste rockband uit jaren zeventig (volgens muziekkrant Oor) maakt na drie decennia een comeback

In de jaren zeventig was de
groep populair. Volgens Mu-
ziekkrant Oor was Alquin
de beste rockband van Ne-
derland. De band is terug
en gaat weer op tournee.

door Peter Bruyn

H et verschil tussen Al-
quin in de jaren zeven-
tig en Alquin nu is na-
tuurlijk in de eerste

plaats dertig jaar verschil in leef-
tijd”, zegt mede-oprichter en gita-
rist van de rockgroep, Ferdinand
Bakker. „Destijds hadden we nog
ambitie….”
„En nu hebben we ervaring”, valt
zanger Michel van Dijk hem bij.
„Ook nog wel ambitie, natuurlijk.
Maar een ander soort ambitie.”
,,Nu zit de ambitie vooral in de
kwaliteitseisen die we onszelf op-
leggen”, neemt Bakker het stokje
weer over. „In de jaren zeventig
vonden we het vooral belangrijk
wat anderen van ons dachten: jour-
nalisten, onze vrienden, de meis-
jes. Destijds haalden we onze vol-
doening vooral uit onze bekend-
heid. De TV-optredens enzovoort.
Maar dat hoort bij die leeftijd,
denk ik.”
Voor wie de muziek van de jaren
zeventig bewust heeft meegemaakt
heeft de groepsnaam een bijna le-
gendarische klank. Alquin, die ‘typi-
sche Delfste TH-rockband’ - net als
Supersister overigens - die in 1977
door de destijds nog gezaghebben-
de Muziekkrant Oor tot beste rock-
band van Nederland werd verko-
zen. Je zou bijna vergeten dat ze
sinds hun formele reünie in 2003 al-
weer bijna net zo lang bestaan als
tijdens hun ‘eerste leven’. Onlangs
verscheen Sailors and Sinners, het
tweede studio-album na de hereni-
ging en het zesde in totaal. Vanaf
begin oktober is de groep weer veel-
vuldig op de Nederlandse podia te
zien in vrijwel de originele jaren ze-
ventig samenstelling.
Als je Alquins debuut-album Marks
uit 1972 zevenendertig jaar na dato
terug hoort, vallen de spontaniteit,
naïviteit en vooral de oorspronke-
lijkheid op. Al snel ging de groep

beter spelen en de prijs daarvan is
het verdwijnen van die naïviteit, al
komt daar een bewonderenswaar-
dige souplesse voor in de plaats op
The Mountain Queen uit 1973, mis-
schien wel hun beste album.’
„Het rockfestival van Kralingen in
1970, het jaar voordat we Alquin be-
gonnen, is voor bijna iedereen van
ons het ijkpunt geweest”, zegt Fer-
dinand Bakker. „We kwamen daar
als jonge gasten en al die uiteenlo-
pende bands stonden daar: The By-
rds, Pink Floyd, Soft Machine. Daar
hebben we toen heel goed naar ge-
luisterd.”
Het resultaat in het geval van Al-
quin was een mix van rock en jazz
met invloeden uit de folk en zelfs
de klassieke muziek. Progrock zou
dat later gaan heten, al werden des-
tijds vooral termen als symfo ge-
bruikt. En Alquin stond daarin niet

alleen. Supersister, Focus, Solution
en Kayak tapten uit een vergelijk-
baar vaatje. Groepen die - net als
Alquin - vandaag de dag bij sommi-
ge Amerikaanse rockliefhebbers
zelfs een ‘cultstatus’ hebben.
„Het was natuurlijk heel Europese
muziek die wij maakten”, zegt Bak-

ker. ,,En wat ons altijd gekenmerkt
heeft was dat we verschillende mu-
ziekstijlen samenvoegden, al waren
dat niet altijd dezelfde stijlen. Later,
in 1974, toen Michel erbij kwam
werd het meer ‘soul’. Die hele hip-
pietijd was een beetje voorbij en je

kreeg een stroming met meer ge-
condenseerde muziek. Daar deden
wij ook aan mee.”
Hij doelt op het derde Alquin-al-
bum Nobody can wait forever met
de publieksfavoriet Wheelchair
Groupie. Alquin was een succesvol-
le albumgroep die halverwege de ja-
ren zeventig ook de sprong naar de
Verenigde Staten leek te gaan ma-
ken. ”Dat was de ambitie, ja. ,Maar
toen dat om allerlei redenen niet
lukte besloten we er een punt ach-
ter te zetten.”
In de nieuwe eeuw is het elan en
het enthousiasme echter weer te-
rug en vonden de mannen elkaar
gemakkelijk omdat ze nooit met ru-
zie uit elkaar waren gegaan. Michel
van Dijk vertelt geestdriftig hoe het
schrijven van nieuwe songs van-
daag de dag gaat: Ferdinand Bakker
die met korte fragmenten en muzi-

kale ideeën komt. Slagwerker Job
Tarenskeen en hijzelf die die stuk-
jes dan weer tot een song aaneen
proberen te smeden. En hoe het
dan uiteindelijk in de oefenruimte
met de Venlose organist Dick Frans-
sen, saxofonist Ronald Ottenhoff
en bassist Walter Latupeirissa erbij
tot het definitieve nummer wordt
gepolijst. Op het podium is Alquin
anno 2009 een soepeler draaiende
band dan ooit. Maar de ‘progessie-
ve rock’ van gisteren is onvermijde-
lijk de nostalgie van vandaag. Hoe
ambachtelijk het nieuwe repertoire
ook klinkt, het zal in praktijk ge-
woon een fraai excuus blijken om
tijdens de tournee de oude fans
met de klassiekers te plezieren: een
versie van het onverslijtbare Moun-
tain Queen.
Alquin treedt op 21-11 op in Weert
(de Bosuil).

Tournee bedient
oude fans met
klassiekers

Alquin: destijds nog ambitieus, nu boordevol ervaring. Tweede van rechts de Venlose organist Dick Franssen. foto GPD


