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‘Het moest dit keer erg hard’
Het zou het hardste
album worden dat ze
ooit gemaakt hadden,
zeiden Peter Visser en
Carol van Dyk van
Bettie Serveert de af-
gelopen maanden
keer op keer als hun
nieuwe plaat ‘Pharma-
cy of Love’ ter sprake
kwam. Ze hebben
woord gehouden.

door Peter Bruyn

,,N ostalgie? Rot toch
op man!’’ reageert
gitarist Peter Visser
op de vraag of de
groep haar verle-

den koestert. ,,Kijk, je komt er niet
onderuit om je beste songs van
vroeger nog te spelen. Maar ver-
der….’’
,,Daarvoor leven we veel te veel in
het nu’,’ valt zangeres Carol van
Dyk de gitarist bij. „We doen alles
zelf. Het management, de financi-
ën, alles. En veel van onze vrien-
den en mensen waar we mee wer-
ken zijn half zo oud als wij. Als je
kijkt naar de geluidsapparatuur en
de communicatiemogelijkheden
van vroeger, dan wil je toch niet te-
rug? In de vroege jaren negentig on-
derhandelden we met platenmaat-
schappijen via de fax. Dat duurde
weken. En ik weet nog dat we een
van de eerste mobiele telefoons
mee hadden op tournee door Ame-
rika. Die was ongeveer zo!’’ En
haar handen geven het formaat aan
van een flink broodrooster.
Toch is er één ding waar Bettie Ser-
veert wellicht nog wel eens naar te-
rug verlangt: de internationale ont-
vangst van het debuutalbum Palo-
mine in 1992. In totaal werden er
tweehonderdvijftigduizend exem-
plaren van verkocht. Hoewel de
groep sindsdien altijd melodieuze
gitaarrock is blijven spelen, is dat
aantal met de latere albums zelfs
op afstand niet benaderd. En dat
zal met de teruglopende muziekver-
koop niet meer gebeuren ook, stelt
Visser nuchter vast. Desondanks be-
staat Bettie Serveert nog altijd,
dankzij een trouwe aanhang, een

gestaag groeiend oeuvre en overtui-
gende concerten.
En dat Bettie na een kleine twintig
jaar op het podium nog altijd niet
ingekakt is, bewijst ze een paar da-
gen voor het interview met een zin-
derend try-out optreden in het
Utrechtse Ekko, waar Carol en
Peter terzijde worden gestaan door
bassist van het eerste uur Herman
Bunskoeke en de vaste drummer
voor de komende maanden, de van
Voicst ‘geleende’ Joppe Molenaar.
De laatste is een man met spierbal-
len en dat heeft z’n weerslag op het
concert. De nieuwe songs rocken.

En uit het oude repertoire zijn voor-
al de meest rockende songs gevist.
Pharmacy of Love is de onvermijde-
lijke reactie op het veel ingetoge-
ner, ‘semi-akoestisch’ opgenomen
album Bare Stripped Naked uit
2006, vertelt Carol. Ze hadden in
2007 zelfs nog even iets anders ge-
probeerd, maar dat was het niet.
Die opnamen hebben ze wegge-
gooid, aldus de zangeres. Het
moest gewoon weer eens hard.
,,We kickten op die energie”, vult
Peter Visser aan. ,,Je kunt het agres-
sie noemen, maar dan van het posi-
tieve soort….”

,,Misschien heeft het er ook wel
mee te maken dat ik sinds een jaar
of anderhalf eindelijk een vast ap-
partement heb”, zegt de zangeres.
,,Tien jaar lang ben ik van adres
naar adres in Amsterdam getrok-
ken. Telkens een paar maanden.
Als een soort nomade. Dat kostte
ontzettend veel energie. Nu heb ik
eindelijk echt een eigen plek. Mis-
schien moest ik die overtollige ener-
gie nu wel op een totaal andere ma-
nier kwijt.’’
Hoe hard of zacht Bettie Servert
ook speelt, sommige dingen blij-
ven onwankelbaar overeind: het

sensuele stemgeluid en de uitstra-
ling van Carol en de karakteristie-
ke melodische wendingen in haar
zingen. Maar tegelijk ook de gitaar-
partijen van Visser die eerder ‘aan-
vullend’ dan ‘ondersteunend’ zijn.
De stem en de gitaar als twee so-
lo-instrumenten die beiden tege-
lijk, maar onafhankelijk van elkaar
voortdurend om aandacht vragen.
Zonder de gitaarpartijen van Vis-
ser zijn de liedjes van Carol er nog
altijd, ze speelt zelf ook begelei-
dend gitaar. Maar Visser voegt daar
een geheel nieuwe melodielijn aan
toe, niet ondergeschikt aan de zang-

partij. Zoals bijvoorbeeld ook gita-
rist Joey Santiago dat doet bij The
Pixies.
,,Ik denk daar gelukkig zelf niet te-
veel bij na’,’ zegt Visser. ,,Ik heb
ook nooit in mijn leven gitaarles-
sen gehad. Mensen zeggen mij wel
eens: jij speelt van die gitaarwijsjes
die in je kop blijven zitten. Ja, na-
tuurlijk. Dat komt omdat ze zo sim-
pel zijn. Simpele melodieën blijven
nu eenmaal beter hangen.’’

Concerten: Fenix Sittard, 23 januari,
Doornroosje Nijmegen, 29 januari en
De Nieuwe Nor Heerlen, 21 maart.

Bettie Serveert zou best nog wel eens een hit-album als ‘Palomine’ uit 1992 willen maken.  foto Paul Bergen


