CARRIERE
1980-1990
BJ’s podium debuut is op 3 oktober 1980, in het voorprogramma van Doe Maar, met Square Objects
(Dominique Maassen: drs, Willem van Wordragen: bas, Marc Lange: voc), een band die eigen (!)
nederlandstalige en engelstalige liedjes afwisselt en qua stijl verwant is met new wave acts als The
Cure, Gang of Four en TC Matic. BJ is net 15 en speelt al vanaf z’n achtste gitaar, volledig in de ban
van popmuziek. De band treedt vanaf het begin meteen veel op, uiteindelijk zo’n driehonderd keer
in een periode van vijf jaar.
Gaandeweg de jaren ‘80 verschuift het repertoire meer en meer naar volledig nederlandstalige
songs, die ook invloeden uit amerikaanse rhythm and blues in zich hebben. BJ manifesteert zich
nadrukkelijker als songschrijver. De band speelt in de betere zalen van het nederlandse clubcircuit
maar vindt niet de weg naar de platenmarkt, hoewel een aantal demo’s vaak op de progressieve
radio te horen is.
Het als kortlopend project begonnen alter ego van Square Objects: Tuney Tunes is meteen een
doorslaand succes. Met een set rock and roll klassiekers uit de 50er en begin 60er jaren speelt de
band al snel zoveel dat een aantal bandleden besluit om volledig voor de muziek te gaan. Een
vroeg einde aan diverse studies is het gevolg. Ook bij BJ. Na een half jaar lerarenopleiding
(nederlands/geschiedenis) is hij op 18 jarige leeftijd full time muzikant.
De band werkt als collectief bijna dag in dag uit aan eigen songs, promotie en de nodige zakelijke
beslommeringen. De combinatie van twee totaal verschillende acts binnen een groep blijkt echter
pittig, zeker op het artistieke vlak.
In 1986 bezwijkt het vriendenclubje onder de verwachtingen en de daar uit voortkomende druk. In
diverse bandjes blijven de verschillende bandleden elkaar tegenkomen, maar nooit meer zo
intensief.
BJ gaat als gitarist en vast bandlid spelen bij The Chainmen (Ted de Best: voc, Toon Janssen: drs,
Jan van Woezik: bas, Ruud de Grood: piano), 'n topband in Nijmegen en omgeving eind jaren ’80.
Daarnaast toert BJ met pianist Clemens vd Ven, één van de hardst werkende muzikanten in
Nederland.

Al snel speelt BJ zo’n drie keer per week maar een chronische polsblessure gooit roet in het eten.
Rond 1988 neemt BJ noodgedwongen een baantje aan als journalist bij De Gelderlander. Zo’n jaar
of vier schrijft hij columns, sfeerverhalen en interviews.Voor de muziek moet een wat aangepaste
vorm worden gevonden, fysiek gedoseerder is het devies. BJ gaat wel gewoon door met het
schrijven van -nu vooral engelstalige- songs en zoeken naar een vorm om die te brengen. In bands
als Stagefright en Moving Cartoons werkt hij met diverse zangers en instrumentalisten en treedt
daarmee ook regelmatig op. Songs schrijven maar ze zelf niet zingen blijft echter een struikelblok.
In dezelfde periode ontdekt hij op aansporen van vaste levenspartner Ghislaine Wijffels het witte
doek. Begin jaren ‘90 schildert BJ met flair en fanatisme een verzameling bonte en opbeurende
figuratieve schilderijen bij elkaar. Het blijkt een blijvende creatieve zijstap…
1990-2000
Van The Chainmen komt in 1990 de overal heel goed ontvangen cd ‘Fool’s Gold’ uit, het is BJ’s
album debuut als gitarist. De band toert zo’n jaar of twee langs muziekcafees en de zgn.
‘kernpodia’ in Nederland en de cd verkoopt goed maar een echte doorbraak blijft uit. Opvolger ‘A
Mexican Breakfast’ verschijnt in ‘94 officiëel als solo cd van zanger/liedjesschrijver Ted de Best.
BJ speelt ondertussen op de debuut solo cd van Clemens vd Ven en treedt regelmatig op met acts
als Get Rhythm, The Steel Brothers en als gast gitarist bij Nancy Works on Payday. Ook doet BJ een
hoop kleine café optredens met voormalig Square Objects zanger Marc Lange en diverse bevriende
gastmuzikanten.
In 1992 maakt BJ als songschrijver en co producer voor het eerst een eigen cd, samen met zangeres
Henny Oudensluijs onder de naam No Strings Attached. De cd ‘To end and Start Again’, laat
melodieuze pop en bluesy songs horen vergelijkbaar met acts als Bonnie Raitt en Joan Amatrading.
BJ en Henny gaan in de jaren hierna aan de slag met een live band maar No Strings Attached blijkt
vooral als duo succesvol. Tot een vervolg cd komt het echter niet, vanwege geldperikelen bij het
platenlabel waarbij NSA een deal tekent. Het is een echte domper, want BJ is volop aan het
schrijven en heel gemotiveerd aan het leren om goed op te nemen en arrangeren. Een aantal liedjes
uit deze periode belanden later nog wel op BJ’s solo cd’s…
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Midden jaren ‘90 speelt BJ weer vooral gitaar als sideman bij diverse toppers uit het kroegcircuit
zoals fingerpicker Philip Kroonenberg en rockabilly/jazz/blues gitaarfenomeen Arthur Ebeling.
Vaak samen met zijn al sinds het allereerste Square Objects optreden vriend, steun en muzikale
toeverlaat Jan Hendriks (gitarist bij Doe Maar) op bas. BJ is als sessie gitarist betrokken bij diverse
cd opnames en regelmatig op nationale radio en tv zenders te horen en zien.
Een reünie optreden in 1995 van Square Objects leidt tot de oprichting van Bengels (in de jaren ‘80
samenstelling). En wat de Nederlandstalige new wave/r&b/pop band in de jaren ‘80 niet lukte gaat
nu vanzelf. Bengels’ eerste demo (met gedeeltelijk songs van tien jaar eerder!) levert een
platendeal, een gerenommeerd boekingsburo en heel veel airplay op. Jan Hendriks en Jos
Haagmans produceren de cd ‘Voor Altijd’. BJ tekent voor het gros van de liedjes en
arrangementen.
En weer duikt er een 50’s/60’s covers spelend alter ego van de band op: The Rascals, vastgelegd op
de door BJ geproduceerde cd: ‘Forever’. De geschiedenis herhaalt zich. De totstandkoming van een
tweede Bengels cd gaat moeizaam en het makkelijkere succes van The Rascals zet nog eens extra
spanning op het geheel. In ’98 houdt het verhaal op na de tweede titelloze door BJ geproduceerde
Bengels cd. De bron is uitgeput.
BJ heeft inmiddels een demo gemaakt van solo werk waarop hij voor het eerst als zanger te horen
is. De invloed van singer/songwriters als Lyle Lovett, Nick Lowe en John Hiatt laat zich gelden. De
demo wordt snel ‘opgepikt’ en in ’98 verschijnt ie als cd op het New Road Records label: ‘The
Pawnshop Guitar Chase’. De cd krijgt prima recensies en verkoopt aardig, maar daar was het
allemaal niet zo om te doen. De cd is voor BJ vooral een aanzet om meer op eigen kracht te kunnen
gaan werken. En te ontdekken wat zijn liedjes werkelijk voor hem en anderen kunnen betekenen.
In solo uitvoering of met begeleiders.
BJ begint aan een lange reeks optredens als frontman, vaak in een ‘package’ opzet met Eric
Devries, voormalig zanger/songschrijver van Big Easy en sinds 1996 BJ’s belangrijkste muzikale
maatje. Eerst omdat BJ als sideman bij Big Easy terecht komt en daarna als Eric bij Bengels
ritmegitarist wordt. Het tweetal blijkt elkaar uitstekend op scherp te kunnen zetten en BJ en Eric’s
stemmen mengen wonderwel ondanks een totaal verschillend spectrum.
Een jaar of zes later heeft het duo er zo’n 400 optredens opzitten. Geen kroegbiljart, straathoek,
beursstandje, theaterfestivalpodium of clubstage is te groot of klein. Van Paradiso, 0 13 en de
Parade tot Café Het Trefpunt en de Moto Guzzi Clubdag speelt het duo eigen songs en covers van
helden als Van Morrison, Hank Williams, Steve Earle, Beatles en noem maar op. BJ leert
spelenderwijs zingen en ontpopt zich als gemakkelijk verhalenverteller.

Nog voor 2000 heeft BJ drie solo cd’s op zijn naam staan: ‘The Pawnshop Guitar Chase’, ‘No Soap’
en ‘At Second Hand’, deze laatste met een begeleidingsband die uiteindelijk als BJ’s Pawnshop
(Eric Devries: git, Gerald van Beuningen: bas, Stephan vdMeijden: drs, Bartel Bartels: key) een
vaste bezetting krijgt.
BJ werkt tussendoor als sessie gitarist en producer aan diverse cd opnames mee. Hij geeft
workshops en toert met zijn eigen en diverse gelegenheidsbands door Nederland, België,
Frankrijk, de USA en zelfs Egypte, al met al doet hij zeker zo’n 100 á 120 optredens per jaar. En hij

wordt vader van drie kinderen…
Een intense periode in zijn leven met emotionele uitersten en een ernstige fysieke terugval levert in
ieder geval genoef stof tot schrijven op.
2000-2010
In 2001 vindt BJ een nieuw plekje voor z’n huis studio, Léon’s Farm, een fraaie oude boerderij in
het Limburgse Boekend. Collega en vriend Léon Bartels raakt als producer en geluidstechnicus als
vanzelf heel betrokken bij BJ’s werk.
Dat bestaat meer en meer naast het live spelen uit produceren. De opbrengst van het studiowerk
geeft BJ wat meer ruimte voor z’n eigen projecten en de mogelijkheid om wat selectiever te zijn in
het aannemen van optredens.
BJ wil ook niet het hele jaar met zichzelf en de bij behorende beslommeringen bezig moeten zijn.
Gezin, gezondheid en gemoed hebben het er al vaak lastig genoeg mee. Evengoed kruipt het
bloed… Er zijn steeds weer toertjes, festivals (Parade, Oerol, Valkhofaffaire) in binnen- en
buitenland. BJ’s Pawnshop speelt in 2001 een tweetal weken in de USA.
Het 'side' project van BJ, slagwerker Stephan vd Meijden, Eric Devries en singer/songwriter/multi
instrumentalist/podiumdier Bartel Bartels ‘The Sidewalk Experience’ ontwikkelt zich tot een
veelgevraagde live act. Eigen songs en covers gaan hierin hand in hand. Energie en directheid zijn
de toverwoorden.
De studio opzet van Léon’s Farm blijkt ook een goede greep. Steeds meer muzikanten vinden
makkelijk hun weg naar de boerderij in Boekend. Vooral Amerikaans getinte rootsmuziek: jazz,
folk en blues komt in de boerderij goed tot z’n recht. Maar ook de limburgstalige bluesy chansons
van Arno Adams en de recht voor z’n raap rootsy rock van Ongenode Gaste, twee projecten waar
BJ zeer nauw mee verbonden is.
BJ’s kort na elkaar verschijnende cd’s 'F-Hole Acoustics' en ‘Red Light Tracks’ krijgen juichende
kritieken. BJ staat flink in de aandacht van de muziek media.
Dat levert ook weer werk op. Begin ’03 doet BJ op verzoek van Continental Records een kort toertje
met New Yorker Eugene Ruffolo. Nog in dezelfde maand speelt hij een week met favoriete nieuwe
songsmid Jeff Finlin uit Nashville.
Ook is BJ op pad met maatje JW Roy om de door hen samen geproduceerde cd ‘Keep it Coming’ te
promoten. De release van de cd 'Wandered' van Canadees Shannon Lyon (productie en veel
arrangementen van BJ) markeert voorjaar ’03 een artistiek hoogtepunt.
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Heel belangrijk is voor BJ het singer/songwriter festival in Helden Panningen (okt 2003) dat hij
mag programmeren, waarop het beste van de Zuid Nederlandse liedjeszangers ‘scene’ te horen is.
BJ vraagt alle deelnemende acts om een cover te doen van één van zijn grote voorbeelden, de in
eigen land te vaak onderschatte Ad van Meurs (The Watchman). De songs worden op cd
vastgelegd (More to Life, a tribute to The Watchman).
In de loop van 2003 en 2004 volgen meer 'sideman’ en 'songwriter in the round’ toertjes, met oa
Billie Joyce, Brian Webb, Rod Picott en Terri Binion.
Het geeft BJ een goede kans om verder te groeien als performer en songschrijver, de ontmoetingen
met geestverwanten van de andere kant van de grote plas zijn inspirerend.
In mei 2004 spelen BJ en Eric Devries een volle week in de USA, in verschillende steden in
Oklahoma. Twee avonden met de ritme sectie van JJ Cale als begeleiders zijn een hoogtepunt in het
toertje. Er worden opnames gemaakt in Tulsa en mooie plannen gesmeed voor de toekomst.
Terug in Nederland richten BJ en Eric samen met collega singer/songwriters Louis van Empel en
Eric van Dijsseldonk het collectief Songwriters United op.
Elkaar steunen met gezamenlijk promotiemateriaal, adressen uitwisselen en beslommeringen te lijf
gaan is het devies en natuurlijk optredens doen als kwartet (eigen) liedjesvertolkers.
BJ is ondertussen bezig aan een opmerkelijke stap in z’n carriére. Samen met z’n vrouw Ghislaine
schrijft hij een tiental melodieuze en bij vlagen heel jazzy songs voor een kindermusical (première
mei 2005). Ook is er in Amsterdam een expositie van een serie nieuwe Cobra achtige schilderijen.
In oktober 2004 speelt BJ in de Comuna Baires (werk theater) te Milaan recent nederlandstalig
werk waarmee hij later hoopt in de intiemere Nederlandse theaters aan de slag te kunnen. De
songs zijn door een taalgenootschap in het Italiaans vertaald en vinden dus een wat bizarre
première. BJ doet rondom de show nog een paar optredens in Noord Italië die zeer goed
ontvangen worden.
BJ’s laatste cd ‘Where Lovers Go’ komt uit op een nieuw label, Inbetweens Records en laat een zich
muzikaal vernieuwende BJ horen, zeker onder invloed van pianist Mike Roelofs die een hoofdrol
speelt. Jazz- en soulklanken mengen zich op de cd soepel met de typische folky popsongs.
Tijdens de eerste helft van 2005 is BJ veel in de studio te vinden. Zo werkt hij als producer aan cd
opnames met Canadees Shannon Lyon en de uit Nashville afkomstige zangeres Billie Joyce. Beide
producties komen uit op het Inbetweens label. Daarnaast neemt BJ muziek op met een gezelschap
rond folklegende Iain Matthews met in de gelederen toetsenman Mike Roelofs, gitarist Richard
Kennedy en zangeres Terri Binion. Ook zijn er optredens met BJ's Pawnshop waarbij de songs van
het veel geprezen album Where Lovers Go centraal staan.
Als een geplande toernee met Iain Matthews voor de tweede helft van 2005 komt te vervallen heeft
BJ onverwacht tijd om aan een nieuwe stap in zijn carriëre te werken. Hij boekt voor zichzelf een
solotoertje langs kleine theaters om een geheel nieuw repertoire van de grond te krijgen. In z'n
eigen taal, aangespoord door de samenwerking met Arno Adams en het plezier dat BJ beleeft aan
het werken aan de musical Maneschijn en een tweetal kindercd's met De Basisschoolrockers
waarvoor hij liedjes aanlevert. Tijdens de optredens probeert BJ een 25 tal nummers uit,
afgewisseld met gesproken poëzie en opvallende gitaaruitstapjes met een 'loop' echo. Langzaam
maar zeker krijgt het nieuwe werk een uitgesproken vorm.

In het voorjaar van 2006 verschijnt BJ's zevende solo album Verpand. Nederlandstalig voor het
eerst, maar evenzeer leunend op de americana en rootsinvloeden die BJ's eerdere werk kenmerken.
Opgenomen in Léon's Farm in Boekend met een vertrouwd gezelschap waaronder Doe Maar
gitarist Jan Hendriks boort de cd een nieuw publiek aan. Openingstrack Paradijs krijgt heel veel
radioaandacht en de recensies van Verpand zijn zonder uitzondering lovend. Hoewel BJ
nauwelijks op de planken staat met z'n eigen repertoire verkoopt de cd behoorlijk goed. In de
studio is er genoeg werk opgenomen voor een dubbelaar en het plan is om een jaar later een
vervolg op Verpand uit te brengen. Daarna kan er bekeken worden hoe het live verder moet gaan:
solo of met band, in theaters of clubs.
Qua podiumwerk heeft BJ zijn handen vol aan een aantal nieuwe bandprojecten waar hij deel van
uit maakt. Zo speelt hij in de nieuwe band rond AndreL Manuel (eerder oa Fratsen en Krang),
De Ketterse Fanfare genaamd met tegendraadse rootsrock en avantgardistische folksongs in het
Nederlands en Twents. Ook treedt BJ veel op met The Watchman en met het Songwriters United
collectief.
En dan zijn er weer nieuwe cd producties. In de loop van 2006 werkt BJ met diverse singer
songwriters en bands aan nieuwe geluidsdragers, zoals Etan Huijs (folkpop met veel britse
invloeden), Peter Beeker (Limburgstalige rock in de geest van Neil Young, Ryan Adams, Coldplay),
Ondiep (folky rootspop in Limburgs dialect).
In augustus 2005 duikt BJ op als zanger van een tv commercial voor LU koekjes, hij schrijft ook
mee aan de reclamesong. Met Iain Matthews worden 5 songs opgenomen voor een speciale reissue van de cd Journeys From Gospel Oak. En BJ doet een project voor de provincie Brabant.
Samen met Ghis Wijffels maakt hij een clip en cd singel voor een campagne om laaggeschoolden
weer in de schoolbanken te krijgen: Had Ik Maar Een Vak Geleerd.
Het nieuwe jaar 2007 begint met een klap. De dag voordat de opvolger van Verpand, Verwant
geheten uit de fabriek komt, loopt BJ een gecompliceerde armbreuk op bij een auto ongeval van

surrealistische allure. Een tijd lang is het niet duidelijk of gitaarspelen ooit nog op niveau zal gaan,
maar als BJ eenmaal met revalideren begonnen is in de zomer komt het spelen toch sneller terug
dan verwacht. Na een zestal maanden staat BJ voor het eerst weer op een podium. En langzaam
maar zeker komt ook het vertrouwen en de fysieke kracht terug. Als JW Roy BJ vraagt om op z'n
nieuwe cd te komen spelen en later in het jaar zich bij de live band te voegen is het antwoord ja.
Ondertussen is Verwant verschenen en wederom zijn de reacties heel positief. De cd single
Fundamentalist maakt veel los en lijkt even een echte radiohit te worden. Daarvoor is de tekst
echter toch te controversieel. Vanaf oktober 2007 staat BJ weer bij tijd en wijle op de planken als
singer songwriter. Veel tijd daarvoor is er echter niet, want hij gaat ook in zee met Route 66, een
grote muziektheaterproductie die door het land trekt. Tot april 2008 staan er een dikke 70
optredens op de kalender.
BJ's arm is nog niet geheel genezen maar sterk genoeg om de weer als vanouds soepele vingers in
beweging te houden. Ook het produceren staat niet stil. Projecten met singer songwriter Barbara
Breedijk, rootsrockers Loyola Drive, Kepringele (Limburgstalige americana), de debuutc d van
Songwriters United en werk van zangeres Hanneke de Jong zien het levenslicht. Als gastgitarist
speelt BJ op albums van JW Roy, Ad Grooten, Edo Donkers, Eric Devries, Okieson en ook is zijn
spel te horen in de tv serie Op Zwart Zaad. Aan het begin van 2008 is BJ weer volledig 'back on
track': op toer met JW Roy en de theaterproductie Route 66, in de studio met André Manuel's
Ketterse Fanfare en zonder vast plan maar evenzeer vastberaden aan het sleutelen aan nieuwe
eigen werk.
In de lente van 2009 verschijnt Wild Verband, het negende solo album van BJ. De cd sluit de
trilogie Verpand/Verwant/Wild Verband af en markeert tevens een nieuwe fase voor BJ als
producer. Voortaan kan hij werken vanuit de in eigen tuin gelegen Studio Wild Verband. Een
prachtige, inspirerende ruimte die ook nog klinkt als een klok. Mooie projecten dienen zich als
vanzelf aan en BJ produceert cd's van oa Sue van Rens (americana), Huub Janssen (roots muziek in
Limburgs dialect), Laag Licht (Nederlandstalige fraaie popliedjes), Jos Hol (Limburgstalige pop)
en oud Chainmen zanger Ted de Best.
Daarnaast maakt hij een cd met vakbroeders Arno Adams en Bart Oostindie, getiteld
Gelijkgestemde Zielen. Onder die titel doet het drietal ook een serie theaterconcerten waarbij ze
om beurten de songs voor hun rekening nemen en waar mogelijk elkaar begeleiden. Die concerten
wisselt BJ af met een nieuwe toer van het qua opzet vergelijkbare Songwriters United collectief dat
een programma brengt met als titel Mannen met een Verhaal. Deze optredens geven BJ de
gelegenheid om zfn eigen songs te blijven vertolken op het podium, qua solo (en band)
optredens doet hij het voorlopig nog even rustig aan. Ondertussen werkt hij wel gestaag voort aan
nieuwe liedjes en ideeën voor een podium programma als vervolg op de voltooide CD trilogie.
Als gitarist/bandlid is BJ daarnaast in 2009 ook nog volop aan het spelen met André Manuelfs
band De Ketterse Fanfare en met de Hartenjagers, het gezelschap rond JW Roy. En zijn er korte
toertjes met de band van pianist/zanger Bart De Win (ergens tussen James Taylor, Tom Waits en
Randy Newman) en Venloos multi zang/schrijf talent Frans Pollux. Eind 2009 liggen er cd's op de
planken van JW Roy, Frans Pollux en Iain Matthews Southern Comfort die BJ met een goed
gevulde agenda de nabije toekomst insturen.
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2010-2012
2010 is voor BJ een jubileumjaar. Dertig jaar op de planken! Samen met drummer Dominique
Maassen, een van zijn beste vrienden en al vanaf het eerste optreden ook op het podium van de
partij, organiseert BJ een concert in de sfeervolle ballroomzaal van Hotel Riche in Boxmeer. Een
fraai gezelschap van maar liefst 18 zangers en zangeressen maakt z'n opwachting om ieder één of
twee door het jubilerend duo voorgestelde nummers te zingen. Covers, favorieten van altijd. The
Gang of Four, The Police, Beatles, Doe Maar, Crowded House, Richard Thompson, Neil Diamond,
Iggy Pop, Tom Waits.... Op het podium staan oa Iain Matthews, Eric van Dijsseldonk, Rieany
Janssen, Jelka van Houten, Anna de Beus, Bartel Bartels, Ted de Best, Marjolein van der Klauw, Ray
Rothof en nog veel meer zangvogels uit een soort who is who van een bont gezamenlijk verleden.
De avond wordt een groot succes.
In dezelfde periode komt ook de dubbel CD Voor Achter uit, de tiende van BJ als solo artiest. Op
de ene "kant" vertolkt BJ zelf meerendeels nieuwe maar ook een aantal bewerkte oudere liedjes uit
z'n repertoire. Op de andere kant wordt dat gedaan door een aantal gastzangers. De CD verschijnt
bij Continental Record Services, een label waar BJ vanaf dit moment veel samenwerkt. De reacties
op de dubbelaar zijn heel positief, al valt de verkoop in winkels zoals te verwachten gezien de
algemene trend in de cd handel, wat tegen. BJ gaat wel weer vaker optreden onder eigen vlag.
Meestal alleen. De nadruk ligt dan echt op verhalen via liedjes vertellen. Alleen een acoustische
Collings gitaar is genoeg om de boodschap over te brengen.
Als het kan gaat BJ's vaste begeleidingsband Wild Verband mee. De chemie in de band is
onverminderd. Bij het spelen van het eigen repertoire, maar BJ zet de combinatie met Mike Roelofs
(keys), Sjoerd van Bommel (drs) en Gerco Aerts (bas) ook vaak in als huisband bij cd producties
voor anderen.
Die kant van BJ, als producer, sessiemuzikant, heeft door de jaren heen een steeds grotere rol

ingenomen. In Studio Wild Verband wordt veel en met heel veel plezier opgenomen. In een
periode van drie jaar toch al gauw zo'n 20 volledige albums, een vergelijkbare hoeveelheid EP's en
allerlei losse tracks, demo's en singles. Acts die de studio gebruiken zijn oa Cara Luft, Kendel
Carson en Dustin Bental, Israel Nash Gripka, Pokey Lafarge and the South City Three, Bart de Win
(ook als toetsenist vaak te gast bij BJ's Wild Verband), Frans Pollux, Johnny Blackthorn White,
David Savage en nieuwe talenten als Etan Huis, Clean Pete en Saranne Schümers. In de rol van de
in te huren sessiemuzikant is BJ daarnaast te horen op diverse CD's van oa Bart Herman, Kaat van
Vlaanderen en Gerard van Maasakkers, op de soundtracks van de bioscoopfilms Jackie (2012) en
De Bende van Oss (2011) en in de prcahtige documentaire Dating in de dancing van filmmaker
Frank van Osch.
Met een aantal van de hierboven genoemde mensen gaat BJ ook de planken op. Daarnaast doet hij
toertjes en gastoptredens met artiesten zoals Kyle Carey, Oh Susanna, Jenee Halstead , Ricky Koole
en Leo Blokhuis, Frederique Spigt en Ad van Meurs en met de "vaste bands" waar hij deel van uit
maakt, zoals die van JW Roy, Frans Pollux, Kissin the Girl en z'n eigen feestcombo met Sjoerd van
Bommel, Eric de Vries en Gerald van Beuningen(bas): Hidden Agenda.
BJ is daarnaast in 2011 en 2012 veel op pad met Matthews Southern Comfort. In Nederland maar
ook in Engeland en Italië. MSC is een nieuwe versie van Iain Matthews'succesband uit begin jaren
70. Naast Iain en BJ zitten zangeres/liedschrijfster Elly Kellner en toetsenist/zanger Bart de win vast
in de band.
Een drukke agenda dus. Veelzijdigheid is absoluut een pré in een somber stemmend cultureel
klimaat. En het zoeken naar nieuwe wegen om muziek aan de man te brengen. Zelf concerten en
opnamesessies op poten zetten. Zo helpt BJ een aantal podia en festivals in de regio waar hij woont
met de programmering en praktische opzet van optredens. In Het Boxmeers Grand Café De
Douarière start hij een maandelijkse singer songwriter middag onder de naam De Keuken van BJ
waar veelal jonge talenten aanschuiven bij de gastheer die zelf het ijs breekt met korte optredens.
Een geheel nieuw soort project vindt plaats in 2012 onder de naam Werken. BJ werkt hierin samen
met saxofonist/componist Nard Reijnders en beeldend kunstenaar Richard Smeets. Die laatse heeft
een indrukwekkende serie doeken geschilderd die gaan over muziek of het (in zijn optiek) als een
soort partituur zelf zijn. Aan Nard en BJ de vraag om aan deze doeken ook echt toon te geven. BJ
schrijft de helft van de stukken die uiteindelijk op de Boek/CD/DVD uitgave van Werken
terechtkomen. Het zijn instrumentale stukken, veelal op piano gecomponeerd en met hulp van
Mike Roelofs vertaald naar of een "echte" pianopartij met soloruimte voor sax of gitaar of een
arrangement voor gitaar en blazers. De stukken worden vervolgens opgenomen in de
legendarische Bullet Sound studio in Nederhorst Ten Berg met medewerking van 't
gerenommeerde Jong Nederlands Blazersensemble. Stilistisch wordt de muziek door een criticus
omschreven als een huwelijk tussen Satie, Miles Davis en Bill Frisell. Lyrisch, soms minimalistisch,
soms vol en grillig en met steeds een lichte hang naar de blues. Het project geeft ruimte aan een
lang gekoesterde wens om instrumentale stukken bij beeldmateriaal te maken en is voor BJ een
muzikaal hoogtepunt.
Ondertussen hebben er een aantal grote veranderingen in de privésfeer plaatsgevonden die
evenwel BJ's werk als fulltime muzikant niet in de weg staan. Maar er voor zorgen dat de
productie van spontane eigen teksten even op een laag pitje beland. BJ schrijft wel een aantal
nummers in opdracht, oa voor een project over euthanasie, een project met kinderen over schelden
en voor een voorstelling van een aantal bevriende Boxmeerse musici en theatermakers over hun
dorp, z'n omgeving, sfeer en bewoners. Over wortels, heimwee, weggaan en thuiskomen en in het

geval van BJ over loslaten. In de loop 2013 zal een registratie van de voorstelling die werd
opgeverd in oktober 2012 op dvd en cd verschijnen. Een mooie vervolg trouwens op het volkslied
voor de Gemeente Boxmeer dat BJ in 2008 schreef en sindsdien het officiële visitekaartje van zijn
woonplaats is. Sporen nagelaten. En hoe het ook verder zal gaan, er zit nog steeds genoeg muziek
in!

Foto: Matthews Southern Comfort, 2012
2013-2014
2013 blijkt een goed gevuld jaar als vanouds. Vanaf februari is BJ op toer als begeleider van JW
Roy. Het duo doet een reeks kleinere theaters aan. BJ speelt in de voorstelling ook een aantal eigen
liedjes en creëert daarmee een voedingsbodem voor een nieuw te schrijven album. De
maandelijkse solo optredens in het Boxmeerse Grand Café De Douairière bij De Keuken van BJ en
een reeks duo huiskamerconcerten met Frans Pollux in het najaar geven hem nog een extra zetje in
de rug. Uiteindelijk schrijft hij de liedjes voor dat album in een paar weken aan het eind van het
jaar bij elkaar. In december hakt BJ knopen door over hoe wat waar opnemen en strikt producer,
collega snaarman Wouter Planteijdt voor het opnemen van een gestript, recht voor z'n raap
folkalbum. Solo performances met hooguit een beetje decor voor de lange luisterduur is het plan.
En met dit voornemen nemen ze in maart 2014 samen Huis op in een fraaie boerderij op t Drentse
platteland.
2013 staat voor BJ verder vooral in het teken van werken voor en met andere liedschrijvers.
In het voorjaar verschijnt er een door hem in opdracht van Natuurmonumenten geproduceerde
CD Mijn Natuur. BJ haalt voor dit project een mooi stel vakgenoten bij elkaar, waaronder Gerard
van Maasakkers, Gé Reinders, Jeroen van Merwijk, Andre Manuel, Mathijs Leeuwis, Renee van
Bavel en Beatrice van der Poel. Met een groot deel van deze mensen presenteert
Natuurmonumenten de CD in het Eindhovens Muziekcentrum. BJ's Wild Verband, deze keer met

toetsenman Bart de Win functioneert als huisband.
Met laatstgenoemde Bart de Win en diens partner in de muziek (en het dagelijkse andere leven
ook), Arianne Knegt, is BJ in 2013 veel op pad. Ze spelen een set nummers van vooral de door BJ in
Studio Wild Verband opgenomen en geproduceerde cd Easy To See. Rootspop, met een aan de jazz
en soul ontleende vrije aanpak.
Daarnaast zijn er door het jaar heen optredens met Frans Pollux. Het project Pollux Duit
Springsteen waarvoor Pollux een reeks Springsteen klassiekers hertaalde naar het Venloos vind
een goed podium bij de grotere Limburgse theaters. En er zijn de eerder genoemde
huiskamerconcerten van Frans en BJ.
Studioprojecten in Wild Verband zijn er in 2013 verder met oa David Savage, Johnny Blackthorn
White, Ondiep, Maartje Smedts, Pieter Simons en De Fanfare van de 4e Hoedanigheid. BJ werkt als
sessiegitarist voor oa de Achterhoekse Eelendzanger Henry Welling en Vlaams fenomeen
hitschrijver Bart Herman. Aan het begin van 2014 is er weer genoeg uitgezet om bij tijd en wijle
wat binnen te kunnen halen. Allereerst dus Huis, dat in mei zal verschijnen op Continental Record
Service.

