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MUZIEK Leren broeken, ruwe bolster en ‘classic rock’ bij The Union

door Peter Bruyn

O

Thunder-gitarist Luke Mor-
ley en Winterville-zanger
Peter Shoulder vonden el-
kaar in The Union. Op hun
eerste Europese tour wordt
Limburg twee keer aange-
daan.

O p de achterkant van
het debuutalbum van
The Union is een foto
te zien van de Londen-

se rockclub The Borderline. Op de
grond, tegen een pilaar, staat een in-
gelijste gouden plaat - de debuut-lp
van Thunder uit 1990. En aan de pi-
laar, op de plek waar ongetwijfeld
eerst de gouden plaat hing, is nu
een poster van The Union opgehan-
gen - de huidige band van voorma-
lig Thunder-gitarist Luke Morley.
Prachtige symboliek: het oude suc-
ces dat plaats moet maken voor fris-
se nieuwe ambitie. „Oh…. zo had
ik het zelf eigenlijk niet per se be-
doeld,” zegt Morley. „Maar nu je
het zegt…”
The Union is de groep van vete-
raan Luke Morley en relatieve
nieuwkomer Peter Shoulder. De
muziek kan onomwonden om-
schreven worden als ‘classic rock’
waarbij men zich alles mag voorstel-
len in de muzikale omgeving van
Humble Pie, Led Zeppelin, Faces
en nog zo wat. Het titelloze debuut-
album is net verschenen en dezer
dagen tourt de Britse band voor
het eerst door ons land. Deels als
voorprogramma van Triggerfinger
en een aantal concerten op eigen
kracht.
Morley is zo’n twintig jaar ouder
dan Shoulder. Dat de twee elkaar -
jaren geleden alweer - tegen het lijf
liepen, is niet zo héél vreemd vol-
gens de gitarist: „We zijn allebei
echte ‘rockers’ en daar vind je er
niet zo heel veel van in Engeland.”
Waarmee hij impliceert dat hij de
in Groot-Brittannië immens popu-
laire britpop en aanverwanten toch
echt een totaal andere tak van mu-
zikale sport vindt.

Vanaf 1989 maakte Morley furore
met Thunder, een hardrockband
van het rampestamp-soort die wel
eens met Status Quo vergeleken is.
In 2009 deed de groep een af-
scheidstournee. Peter Shoulder leek
halverwege het afgelopen decen-
nium in Groot-Brittanië door te
gaan breken met zijn bluesrock-
groep Winterville, waarin ook de
huidige Triggerfinger-drummer Ma-
rio Goossens speelde. Maar sanerin-
gen bij de platenmaatschappij luid-
den het begin van het einde in en
al snel viel de band uit elkaar. Na
het uiteengaan van Thunder zoch-
ten Morley en Shoulder elkaar op
en ontstond The Union als vanzelf,
als we de beide rockers mogen gelo-
ven.
Voor Morley betekent spelen met
The Union dat hij na de roem met

Thunder weer een stapje terug
moet doen naar kleinere clubs en
festivals. „Ach, als je eenmaal op
het podium staat en aan het spelen
bent, is er in feite geen verschil,”
zegt de gitarist. „En Thunder was
ook niet overal zo groot hoor. In
sommige landen speelden we altijd
op bescheiden podia. Maar wat En-
geland betreft heb je wel een beetje
gelijk, ja. Dat was wennen, vooral
de faciliteiten. Apparatuur en kleed-
kamers. Nogal wat van die leedka-
mers in kleine clubjes ruiken toch
meteen wat minder fris, hahaha.
Maar ook daar stap je zo weer over-
heen.”
Op het podium, bij het Nederland-
se concertdebuut, doet The Union
wat een echte classic rockband
moet doen. Luke en Peter laten
zich vergezellen door de eenent-

wintigjarige Schot Dave McCluskey
- een beest op de drums - en voor-
malig Thunderbassist Chris Childs.
Morley en Shoulder hebben zich
beiden in een leren broek gehesen.
En ja, Peter Shoulder heeft echt
een dijk van een stem. Zo’n rocks-
tem waarmee je destijds een ster
werd op het Woodstockfestival. Ru-
we bolster in de rockers en blanke
pit in de ballads.
„De muziek van The Union is geva-
rieerder dan die van Thunder en
dat levert ook een breder publiek
op,” had Morley eerder al gezegd.
„Dat merken we aan de mensen
die ons volgen op Facebook. Ja, na-
tuurlijk zijn we actief met de socia-
le media bezig. ‘Classic rockers’ zijn
daar misschien wat later mee be-
gonnen dan sommige andere muzi-
kanten, haha. Maar je kunt daar nu

toch echt niet meer omheen.”
Maar het was dus geen vooropge-
zet plan om uitgerekend deze mu-
ziek te gaan maken, benadrukt de
gitarist nog maar eens. „Veel van
de favoriete platen van zowel Peter
als van mij komen uit de periode
‘65-‘75. Peter is twintig jaar jonger
dan ik en groeide op met grunge.
Met die bagage zijn we gewoon
liedjes gaan schrijven en dit kwam
er uit. Just songs to make the girls
dance!’’

The Union geeft vrijdag een eigen head-
line show in de Rocktemple in Kerk-
rade (20.30 uur, entree 15 euro). Zater-
dag 26 maart staat de band in de Lim-
burgzaal van Parkstad Limburg Thea-
ters in Heerlen in het voorprogramma
van Triggerfinger. Dat concert is inmid-
dels uitverkocht.

The Union met Luke Morley (tweede van links) en rechts naast hem Peter Shoulder. foto Paul Bergen


