Hessels laatste kunstje

interview muziek

DE ‘BRUCE SPRINGSTEEN VAN TERSCHELLING’
SPEELT NOG ÉÉN KEER ROTTERDAM PLAT
Singer-songwriter Hessel van der Kooij komt van
Terschelling, maar heeft een faam die tot ver buiten
het Waddeneiland reikt. Op 14 maart staat hij voor
het laatst in de Rotterdamse Ahoy. Wij zochten
Hessel alvast op in zijn eigen studio en café.
TEKST MICHIEL BLIJBOOM // FOTOGRAFIE CHARLES BATENBURG
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oet je je even
voorstellen: dan
komt er een enorm
schip, 32 meter,
vanaf het plafond
naar beneden en
dat breekt dan met
heel veel kabaal in
stukken en dan... Moet je eens horen hoe dat
kraakt. Hoor je dat? Wáánzin!”
Een pikdonkere donderdagavond in het dorpje
Hoorn op Terschelling. In café De Groene Weide
vloeit het lokale, koperkleurige Schoemrakkerbier rijkelijk en het is dan ook met lichte tegenzin
dat uw verslaggever zich er van los scheurt.
Maar uitbater Hessel van der Kooij (64) wil
graag iets laten horen. In zijn goed geoutilleerde
opnamestudio achter de kroeg, een plek die
menig artiest inmiddels heeft weten te vinden
(“Hier is Kensington geboren”), geeft hij een
audio-voorproefje van de prestigieuze ouverture
van zijn Ahoy-concert van 14 maart. Want Hessel,
de Bruce Springsteen van Terschelling – ‘Bruce
Brandaris’ was een aardig alias geweest – is van
zins zijn huzarenstukje uit 1991 te herhalen. Toen
verbaasde hij vriend en vijand door het Rotterdamse
sportpaleis uit te verkopen en zichzelf als singersongwriter op de kaart te zetten. De successtory
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voerde hem voorts langs plekken als Thialf,
Vredenburg, de Heineken Music Hall en de
Ziggo Dome en beleeft volgende maand dus een
waardig slot met een spektakel in Ahoy, waar ooit
de victorie begon. De échte victorie, want daarvóór
waren er al optredens geweest in plaatsen als
Franeker en, eh, Koog aan de Zaan. Ging-ie na
afloop naar eigen zeggen ‘met twee mayonaiseemmers vol guldens’ terug naar Terschelling. Die
laatste drie woorden vormen trouwens de titel van
het nummer waarmee hij in 1985 tot de achttiende
plaats in de Top 40 reikte, maar dit terzijde.

BIER EN PINGELEN

Hessel wordt in Ahoy terzijde gestaan door dochter
Tess (39), een prachtige blondine in wier strot een
kleine Beth Hart huist. Tess luistert dan ook mee
als Hessel vol trots het angstaanjagende geluid van
het brekende schip door de studio jaagt. “Dit soort
dingen verzinnen we als we over de Afsluitdijk
rijden”, zegt ze. “Want daar is toch niks te doen.”
De komende Ahoy-show is opgebouwd rond het
thema ‘Geschiedenis onder water’. Een goed
verstaander begrijpt dat een Terschellinger het
dan over scheepswrakken heeft. Er liggen er rond
het eiland zo’n 5700, elk met z’n eigen verhaal.
“Onze shows zijn rauw als het eiland zelf”, zegt
Tess. “Bij ons is het zand en prut, geen confetti.”
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HESSEL IS BEPAALD GEEN WRAK,
MAAR DE BIJNA-BEJAARDE VINDT
DAT DE CIRKEL HIERMEE ROND IS

“Het moet schuren”, vult Hessel aan.
“Een beetje goor zijn”, zegt Tess, maar dat rare
woord moet ze van haar vader terugnemen.
Het verhaal van Hessel als muzikale ambassadeur
van Terschelling begint bescheiden, als hij in 1972
het vervallen etablissement De Groene Weide
huurt van ‘twee oude dames’. Terugblikkend rept
hij van ‘middeleeuwse toestanden’. “Er was niet
eens warm water!” En: “Er waren avonden dat ik
een omzet had van vijf gulden.” Zijn voornaamste
bron van inkomsten werd gevormd door de patat
die hij bakte, in een houten keet naast het café.
(Schrijver dezes, die zijn halve jeugd op het eiland
is geweest, kan melden dat het om uitzonderlijk
goede patat ging.) In 1976 besloot hij desondanks
de kroeg over te nemen en te verbouwen. “En na
vier jaar had ik ’m goed aan de praat.”
Vanaf het begin combineerde hij het biertappen
met het tokkelen op een gitaar. De faam van de
zingende kroegbaas verspreidde zich allengs als
een olievlek na een scheepsramp over Nederland,
wat ertoe leidde dat hij het aandurfde om Ahoy
voor zichzelf te boeken. “De toenmalige directeur
vroeg me spottend: ‘En hoe denkt u onze zaal te
vullen? Heeft u zo’n grote familie dan?’ En toen
hij de hoorn had neergelegd, schijnt hij tegen zijn
secretaresses iets te hebben gezegd als: ‘Een of
andere idioot van Terschelling denkt Ahoy vol
te kunnen krijgen met zijn liedjes.’ Waarop die

meiden in koor riepen: ‘HESSEL!!’ Nou, toen
kon-ie niet meer om me heen, haha. Toen heb ik
daar ook nog de horeca uitgekocht, voor 27.000
gulden. Alles zelf gedaan, dat kon toen nog. Nu
loop je met alles tegen betuttelende regeltjes
aan. Destijds nog niet. Ik weet nog dat ik met
Lee Towers in de show van Ivo Niehe zat. Twee
mannen die in Ahoy gingen optreden. Lee vertelde
dat hij een ballet van negentig man meenam. ‘En
wat neem jij mee, Hessel?’ vroeg Ivo toen, waarop
ik antwoordde: ‘Negentig barkeepers!’”

KNALLENDE START

Voor Hessel en Tess – als ze van een ander
Waddeneiland afkomstig waren geweest, zou het
duo zich Tessel hebben kunnen noemen – wordt
het komende Ahoy-spektakel overigens wel het
laatste duo-optreden ‘aan de wal’. Niet dat Hessel
zelf een wrak is, zeker niet, maar de bijna-bejaarde
vindt dat de cirkel hiermee mooi rond is. Cruciaal
in het afscheidsconcert wordt de pompeuze
opening met het brekende schip. Want, zoals
zijn eigen wetmatigheid luidt: “De eerste zeven
minuten zijn het belangrijkst. Dan moet je het
publiek pakken. Lukt dat je niet, dan wordt het
een heel lange avond. Voor de mensen in de zaal
én voor ons. Maar lukt het wél, dan hebben ze iets
om over na te praten. Daar gaat het ons ook om,
we willen het publiek iets meegeven. Want financieel houden we hier niets aan over.” Tess: “Geld
verdienen we wel met bier, in het café.” En dan
herinnert uw verslaggever zich dat hij nog een half
glas Schoemrakker op de toog heeft staan. ■
Tickets voor het concert van Hessel en Tess in Ahoy
bestel je op ahoy.nl/hesseltess

WIN EEN
WEEKEND
TERSCHELLING!
Na dit verhaal zin
gekregen in een weekendje uitwaaien? Dat
komt goed uit! We geven
een weekend naar
Terschelling weg t.w.v.
€ 2250. Neem je vrienden
of familie mee, want je
verblijft in een vakantiehuis voor tien personen.
Het gaat om twee nachten
in het voorjaar of najaar.
Je krijgt ook een diner in
Hessels café De Groene
Weide. Kans maken?
Mail naar service@
veronicapublishing.nl
o.v.v. Hessel en je adres
en telefoonnummer.
Meedoen kan t/m 6
maart. De winnaar
krijgt bericht.

Over café De Groene Weide
•
•
•
•

Hessel en Tess treden er zo’n 260 keer per jaar op.
Het werd door Misset Horeca uitgeroepen tot Café van het Jaar 2011.
Wubbo Ockels heeft er 25 jaar lang zijn verjaardag gevierd.
Naast het podium staat een replica van de Brandaris, de vuurtoren 		
van Terschelling. Het ding geeft echt licht.
• Je kunt er een USB-stick kopen met Hessels Ziggo Dome-concert.
De stick heeft de vorm van het eiland.
• Frits Wester heeft er ooit opgetreden. Wij zijn op zoek naar de beelden.
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