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Koningin Sunanta viel in een meer. Dat was in het jaar 1880. ln het land van
koningin Sunanta was een wet die de onderdanen verbood om de koningin
aan te raken. Omstaanders zagen Sunanta spartelen en verzuipen, maar
niemand schoot haar te hulp.
Ook deze publicati
gehangen . Ze zou
Dirk Gheys. Beide
genomen en hebben
va

re braden warm tot groeiJnd.heet
onthaard worden,
I dat de recensent die
de
op zijn bureau landde.
portretten van de 6 Ugly
publicatie volledig maken.
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Tot vandaag zag alles er goed uit. Alles leek te gaan lukken. Op 1 iets na.
Dat heb ik vanmiddag vernomen. Deze publicatie moet het doen zonder het
poftret van dokter Dekerpel. Dat ís wel bijzonder rottig, omdat de dokter het
brein van de Ugly Papas is. Nochtans, het portret van de dokter bestaat. De
tekst is kant en klaar. Maar vannamiddag heeft de dokter mij laten weten dat
hij de tekst niet gepubliceerd wil zien. En zo wordt deze publicatie onthoofd.
erd dat 4 Yz uur had geduurd. Kort
hem uit om ze meteen te lezen.
verder gaan. Was dat niet het
om een aantal zaken uit te klaren.
e mens te zijn, maar over de

heb ik nodig gehad
lk kreeg het vertrouwen en werkte verder. Ettelijke uren
om ons lange gesPrek te vetwerke
paPier. De tekst was eindelijk af g
dokter heeft hem gelezen en van
tekst nooit ofte nimm er zou Public
papas zin zonder het portr"t uun het brein? lk dacht het niet'
Koningin sunanta was reddeloos in dat meer.

ze isverdronken.
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te
Vanavondmoetikdenkenaandeechtgenootvan,sunanta,KoningRamaV
ãpgetrokken om zijn vrouw
een
en
veranderd
centrum
Hij heeft de wet
änd"-|. verhaal dat csA rãn
gedenken. lk moet ook denken aa
Ëiedelijke AcuPun;tuur - wil vefte
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omdat csA, de initiatiefnemer van het verhaal over de ugly papas, nadenkt
over de stad in het algemeen, en over de identiteit en dynãmiek van Menen
ín het bijzonder, willen we op een mooie dag ook het verhaal vertellen
van de
arbeiderswijk ons Dorp. Kroppend hart van bns Dorp was de vooruit, het
volkshuis. De Vooruit moest de mensen in de wijk socialíst maken en
houden.

oruit al vele jaren weg.
Toch is het volkshuis,
in
voor ons Dorp. Wie door

o" ,ir"t"rrioàËt,"ùn
r die onomwonden

r.r"t

meeste huizen echter
ners. Met de ideologie
d verdwen en. Zo
en gelijkaardige manier
orgeschiedenis kent,
En zo, met een onzichtbare tekst, is deze publicatie gered. Een tekst die u
niet kunt lezen, is sprekend voor de Ugly Papas, precies omdat het de tekst
over Dr. Dekerpel is. Die geest, die mij eerst aanmoedigt om zijn porlret af te
maken en het vervolgens met een paar lettergrepen de vuilnisbak in slingert,
is diezelfde geest die Peppie Pepermans aanmoedigde om een Egyptische
toonladder uit zijn sax te blazen. Het is dezelfde dokter die van obay langa
zingt in een taal die in niets lijkt op een taal die ik ken. tets exotisch. Verder
geraak ik niet. Het is diezelfde geest die de ugly papas onmiskenbaar
wegbracht van de platgetreden paden. De jungle in, zoals een journalist het
zei.

e reden - de dokter die de plak zwaait
geen enkele van de S andere
gegaan. Als de derde plaat na
20 jaar
t onder impuls van een aantal
aarbuiten, die vonden dat
van de Ugly papas te
door een dynamiek binnen
, want

s te eten. Zanger Luc Dufourmont'

Papas.
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nderdeel van The NÍght of
the Ugly papas. Met een
en wij niet het verhaãl van
de eìpas vertellen. De
n ïhe Night of The Ugf).papa,lUn,
- een tentoonstelling (met heel veel dank aan David Samyn)
- een talkshow met Piet Depraitere, Gunter Lamoot, Geert Verstraete aka
Strash, Eddy Decreton, Frank Vander Linden, Patrick Smagghe, Peter
Verstraelen, PA Caessens, Hans Vandemaele
- de filmpjes van beiaardier Wim Berteloot, Jan Delvaux, Mauro, Stijn Meuris
en Frank Vander Linden
- de derde plaat (Atomium Pluto i.s.m. Mayway Records)
- de afrodisica van Nathalie Decoene en Stephanie Viaene
- de live muziek en dans van Eraserhead, ETNA, Vortex Campaign & Helios,
Joost Laperre & Hugo Bourgeois, Turf, ldiots, lris Walgraeve, Seppe
Vandewalle, Tim Vanhamel en Ugly Papas
- de afterparty van Studio Humbl

mensen die we zijn vergeten: het is niet
omdat we jullie zijn vergeten dat we
jullie niet dankbaar zijn.

Frederic Dehaudt,
Bangkok 291712017
_
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Hij zei: 'Don't Push me, Pusher man!'
t"l"foongesprekken later, hebben

"ñ

åi3[3:iri3"'

hoord terus. u zurt opmerken d"t
niet. Zie het zo: u krijgt er een deel van
õ;;rà;r."Missch¡en. Misschien ook
gratis publicatie!
de the making oröäiit uðu"nop. Een gratis bijlage bij een
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vanaf hun priile r,trl^?r.
Naporeon soro was
het overduíderijk dat
competent ars visionrir
ze zower
wur"n. v;;r mij en ã,i.ît
Zuid-west-vraamse regio
voof
vere
anderen
de ,tirïun, om grenzen
in de
"fì.tà v"*"nnen
en proberen
Ë
oå åî¡,,,1 a rs u n sr,
g,"jf{ä33 ! ;"'1, Hï',.";|
*¡i r r,
drans, o" õ"'iu en
ãã ,i,i,r-rio_ ",.
de g";oräÅ'ä;'r#å

i; ;-;*i,t;ìi; ö

i

¡

ffi,t:lJ:renheid,

metamorfoses (ja er bestaan 4 ugly
Hun volledige oeuvre toelichten, hun vele
we kunnen er
papas en toch maâr1), de talloze capriolen.en,serendipiteiten,
g"*ooh enkere flashes, gevoelsmatige
uren over zwanzen... rk wir
",
persoonlijk toe deden'
snapshots, uitnemen die er voõr mij
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de eerste soort.
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Town' -Een
Ugly Papas spelen This
t'toorde ik
een punt' Maar'"i' "n
moment. Tn¡s toiÀäi'åtrltåtd
;vou
;åi'Nä;n'
haatverhouding
H"O if. dan maar gedaan'

inatra' Sinatra had
plaats op het juiste
' Een tiefdeaving this town''
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9""1 nga! op de ptaat. Wet de sy
tapedeck. Reverse/Ahead. Het kan
muren doet bewegen, hoofden
gepersonaliseerd gebracht op je
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Jemoetalovergoeiepapierenbeschikkenomeenoudezieltebegravenen
*"g te geraken met de
En;t';;;;"õ
tegetìjkertijd'
wekken
te
tot leven
tt"ntn te laten fungeren'
practicaljoke om tpu Ëf"ú*
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Ra'v sesproken ' Na 27 jaar zijnusrv papas
de morere

The. Kítchen Of lnsanity
: iemand?
Gorki.; jammergenoeg
dood.
r\oordKaap : niet dood,
nog steeds
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maarstilletjes aan nogar euh

wordei]l:"n tijdspanne van amper
hoe alle lichaamssappen werkelijkheid
malen gezien, geobserveerd'
4 minuten. lk wil hi";-d,ì áver zijn. Vele
LichaamssaPPen live
of
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Vrienden, vijanden en fans van Ugly Papas : I rest my case'
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van het land?
Spiegelei, spiegelei aan de wand, wie is de beste rockgroep
Het is 1994'

C

o

Kurt Cobain voelt zich niet zo lekker
Evil Superstars

winnen

H

dEUS lanceed zichzetf richting st
in de

ACE Studio laat Dick Descamps z'n bas afdalen naar Midden-aarde.
uit

1ee4

stamt het Vlaamse spreekwoord: als het in Antwerpen regent, dondert
het
Rekkem.
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De tweede, titefloze van de ugly papas staat
bekend als ,Die met het ei,. Je
hebt de banaan van The vervet-underground en
het ei van de papas - dat is
bekend' Maar ís het toeval dat op de hóes een spiegetei pr¡kt,
en geen zacht
gekookt ei, een omelet of een Kinder surprise?
,Ks,s
papas
2e¡íende
min ei,,
of gaat het om de spiegel?
Ahal

Antwoord: het gaat om de spiegel, en wat erachter zit. Stap
er doorheen, laat
een bericht achter voor de fam¡l¡e ('Kus min ei')
gààr j" äu"1. aan de trip.
Starten doen we met een handvol
"n
'Purperen pillen': nooit een slecht begin.

ln de Mothers'of

lnvention-song 'More Trouble Everyday' laat Luc Dufourmont
daarna z'n beste Willy The Pimp horen, maar laten we niet de hele tijd
'Zappat'of 'Beefheart!' roepen, zoals we in die tijd deden bij alles *åt ¡.r4
was. Ugly Papas waren in '94 veel te onrustíg (en hun platencollectie was te
groot) om zich voor één gat te laten vangen, zelfs voor dat van Zappa.
'More Trouble Everyday'mondt halfweg in een waas van donkerblauwe rook
alweer uit in de nachtclubj az. van
'Space Trouble Boogie'.

Caspar
Brötzmann, een Duitse gitaargod die in die dagen op de as Lauwe-Rekkem
enige bekendheid genoot, doet in
'Météorite'blad-steen-bazooka met Black Sabbath (Brötzmann wint op punten).
'Pornographia'wijst vooruit naar de reis
rond de wereld die ugly papas 3.0 zouden maken met saxofonist peppie
Pepermans, maar kan niet beletten dat eightiessensatie Liquid t-iquiä
met
de laatste minuut aan de haal gaat. En net-als het tijd wordt om naar
de
werkelijkheid terug te keren, trekt
'Marihuana Guitar' je een

dubby

koor-tsdroom in en ren je voor leven in

Ø
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'Ma guitare'..
'Ma guitare pleure ses
accords'en jij roept om je moeder, magr die is nog altijd boos om dat briefje
met Kus min ei'datze op de keukentafel gevonden heeft.

StoP!

Wat maakt van die complete chaos nu één plaat,
en dan nog zo'n goeie
ook?
ls het de gitaar van Dr. Dekerpel, die vloeiend tien talen spreekt?

Of ziin
gestrekte middelvinger naar de platenfirma, die hij woedend maakte door

'Neon Head'

achterstevoren op te nemen en
aldus

hun enige kans op een
terugbetaling van hun investeringen met hoorbaar plezier de nek om te
wringen?
Antwoord:
het is de humor

De Papas namen de muziek heel serieus, maar
zichzelf geen seconde.
'Does humor belong ín music?,

vroeg Zappa (hij weer)
zich eens af. De vraag was volgens ons retorisch, maar hier wordt niettemin
volmondig 'JA!'gebruld. De Franse karamellenverzen van
'Météorite

/

météorite m' a percé le coeur vous sur Ia terre, vous avez des docte{jli
me faut une transfusion de mercure), de kazoo van

'Mele

z

õ'
o

Kalikimaka',

de
ntmmer aflatende gekte: als u ooit nog eens een plaat tegenkomt die erin
slaagt tegelijk loodzwaar én vederlicht te zijn en uw joie de vivre twaalf
keilrarde schoppen in de kont te geven, dan moet u maar eens bellen.
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heeft ons nummer
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niche
en zijn reggae in een
wereldmuziek
zijn
met
zat
Joost: Zelfs de Media
als Zweedse hiphoppers
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Dirk: Muziek is muziek, dat was onze
stelling.
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kritiek dat we seen visie hadden.
De Democrazy was
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te gaan. (lacht)

Dirk: Of de broer van Mick Jagger!
Joost: Juist, met zijn cajungroep, die is ook bij ons geweest. Maar wij
programmeerden ook oude bluesgroepen zoals canned Heat
of chicîen
Shack. Daar kwam vijfhonderd man op af en we verkochten tien vaten.
Echt
yaar, dat was gigantisch, daar werd gezopen! De dag nadien hadden we
Osdorp Posse- Er zat evenveel volk en we verkochteñ maar anderhalf
vat! En
het grootste deel daarvan hebben we dan nog zelf opgedron
ken! (tacht) Dre
gasten rookten joints en brachten hun blikjes colazelf
mee.
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Hoe zijn de Ugly papas in
de Kreun beland?

Dirk: Het is eigenlijk begonnen met Two Russian Cowboys. lk leerde Luc
Dufourmont en Hugo Bourgeois kennen in Rekkem in de jeugdclub. We waren
op toer met affiches en belandden in ... hoe heette die café in Rekkem ook
alweer?
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Joost: Was dat
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Dirk: Ja, zoiets. ledere maand hadden we minstens één optreden en moesten
we dus op toer. Gelukkig stonden ze toen maar zelden om te blazen! Luc was
medewerker in de Klakkeboem. Veel meer wisten we eigenlijk niet. Maar er
hingen daar foto's van de Cowboys want dat was hun thuisbasis. Op een keer
toen we daar kwamen, droegen ze hun kepies nog. Ze hadden er net
opgetreden, maar voor de rest... Het was dus eigenlijk door te babbelen en
pinten te drinken dat ze in de Kreun terechtkwamen.
Die paasmaandag... (draait met de ogen) Memorabel was dat aperitief,Öoncert!
Het was volledig uitverkocht, en we hadden de tuin ook geopend. De Two
Russian Cowboys waren toen met zijn drieën: Dick Descamps, Luc
Dufourmont en Hugo Bourgeois. Eerlijk gezegd had ik het een beetje
onderschat, maar toen ik zag wat er daar gebeurde... Wow!
geworden' om elf uur gingen
Joost: Ja, die paasmaandagen zijn legendarisch
de groep te spelen' en
de deuren open, omstreeksiwaati uuidertig begon
(lacht)
daarna was het gewoon een gezellig samenziin'
jeugdhuis.en sterke
De Kreun was op dat moment nog een officieát ert<enO
paasmaandag trokken we ons
drank mochten we dus niet verkopen. Maar op
daar niets van aan.
Dirk: Ja, en de dokter is nog moeten komen, zo rond
twaatf uur dertig ,s
nachts...
Joost: lk weet ook nog dat jij, je was nadien eens gaan eten met die, die'.'
Dirk: Johnny one Man Band? Dat was Johnny G., we kwamen heer raat in de
nacht terug. 'Everybody's drunk in the morning!', zei hij. Maar het leek er dan
ook echt een gekkenhuis!

Joost: lk weet niet meer of Dufourmon

'wachte schatje, nog éentje, nog éentje!'Je kent
hem hé! En uiteindelijk is hij
in die wagen gestapt. rk hoor hem nog zeggen: ,Zie jijhet
zitten
i; rijden?,
(lachQ
Toen is hij in slaap
xcrP gevallen
vuv'rrlerì

geworden...

en nr''ar verl'ltdt

";

000

krr

'otut::.^rder wakker
Het eerste optreden van de ugly Papas in de Kreun was in het
ik me
voorprogramma van Hugo fVaitñi¡sen en de Bomen. Daarvan herinner
ik
was
vooral die zotte drummei nog, dat was Polle Dreze! Een concert later
'Kej
inkomtickets aan het verkopen toen er opeens een gast Voor me stond:
ee!'
my nog?! Kej my nog?!'K zyn k ik diene drummer van verleen weke
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Y¿¡ België
groep
De beste
Joost: lk was aan het bestellen in de Kreun toen Noordkaap optrad in het
Parochiaal centrum, georganiseerd door de KSA. Dat was ín 1993. De KSA en
de Kreun, dat waren toen geen al te beste vrienden. Ze zouden ons eens een
lesje leren door de beste groep van België te programmeren. Het was een
zeer verwarrênde situatie, omdat veel mensen dachten dat die activiteit van
ons kwam. Nu, diezelfde avond vielen de Ugly Papas bij ons binnen. En ik
vertel hen het verhaal van de KSA, die de beste groep van België wilde
programmeren. En Dufourmont zei'.'Jaaa, ik peise eigenlijk da Soapstone, da
da n beste groep van België is!' En Dekerpel zei:'Jaaa'..' iaaa". k peise da k u
moete volgn, maare... t is de tweede beste groep!' Natuurlijk vroeg iemand
toen wie de beste groep van Vlaanderen was en Dekerpel: 'De Ugly Papas
vaneigenst, godverdomme gastn!'
Heel wat later komen de gasten van Noordkaap binnen. Het optreden was
afgelopen , en ze kwamen eentje drinken in de Kreun. Tenvijl ik hen bedien,
vraag ik: 'En wie is er volgens jullie de beste groep van Vlaanderen?' En zii,
onmiddellijk, zonder enige twijfel: 'Soapstone!' En ik zeg: 'En de Ugly Papas?'
En zij: 'Jaa... Misschien op twee!' (Lacht)
k aan het werk gezien. Hij is
tjes bij ons getapt. Zijn eigen
eeft hij Dick Descamps en Rik

erdienst bij ons doen; maar hij is uiteindelijk in
echtgekomen.

Dirk: De Papas kwamen ook heel graag bij ons optreden. Dat had
verschillende redenen. Eén daarvan was Stekkerkopke. Zijkon goed koken!

Joost: Stekkerkopke was lnge, een medewerkster.

:i¡,åïiË;iiå,îi:de

muzikanten en de artiesten
attijd. En Luc en Dick,
dar

Joost: De liefde was wederzijds. Wijwaren ook altijd blij als ze er waren,
Omdat we wisten dat het weer tofle muziek ging zijn en we gegarandeerd een
goeie avond zouden hebben. Was het uitverkocht? Nee, daarvoor speelden ze
misschien ook wat te veel in de streek. Maar als zij optraden in het zaaltje was
dat voor tweehonderd man, dat stoomde hé... En er was ook niemand van
s niet graag hoorde.
rprogramma opgetreden,
de rechterhand van Bob
t Sugar, en Hart met Nova

Joost: Dat later door Therapy werd gecoverd en een wereldhit werd. We
orgariiseerden die concerten in het parochiaal centrum. Daarachter lag er een
parking, en toen een bijgebouwfie, dat was een houten barak waar'Kerdju'zat,
de creatieve jeugd. Het waren onze gloriejaren in de Kreun met in de kern Bart,
mister Baker, Dirk en ik. We huurden die barak dan als backstageruimte.
Mister Baker sprak vloeiend Engels en deed niets liever dan de gasten
ontvangen. Het was normaal dat we dan eens naar achteren liepen om iets te
gaan eten of te gaan drinken en ik kom binnen in de Kerdju en zie aan de ene
kant mister Baker op zijn knieën zitten en aan de andere kant GrantHarf.Ze
waren aan het spelen met een brandweerwagen... Hart had dat gekocht voor
zijn zoon[1e en wilde het ding eens uitproberenl (lacht)

Enig opzoekingswerk reert dat'ugry papa,een
nummer is van ene Juria
Lee, een Amerikaa nse'jazz & dirty
bruessongs, zangeres.

Joost: Heel waarschijnlijk iets dat de dokter kende. Dat is een wandelende
muziekencyclopedie hé! We organiseerden ooit eens een muziekkwis in de
Kreun, maar wilden íets anders, weg van die traditionele, saaie formule. Dus
zouden we ook met foto's en filmpjes werken. Vandaag is dat allemaal
kinderspel geworden, maar toen was dat een heel gedoe. We speelden zo'n
VHS-cassette af en filmden het tv-scherm, en wanneer er info in beeld kwam,
hielden we daar gewoon een blad papier voor! (tacht)
Dufourmont was presentator en er was ook ook gezorgd voor een
begeleidingsband. Er mochten maximum vier personen per ploeg meespelen.
ook Dr. Dekerpel wou meedoen. lk vroeg hem naar de namen van zijn
medespelers, maar hij zei:'lk spele oaléne!' We hadden dus tien tafels met
vier spelers en één tafel waaraan Dekerpel zat, alleen. op een bepaald
moment kwamen we bij die videoclips. Dat was niet naar de zin van den
docteur. Hij werd kwaad. Hij zei 'Kee k ik dus wel ginne tv ee tuus! Gi gezeid
ne muziekkwis. 'k Ginge moetn weetn dat ne televisiekwis was, 'k ware theus
gebleevn.' Uiteindelijk moest hij ook nog eens vroeger vertrekken om zijn
laatste bus te halen en hij is na de achtste ronde naar huis gegaan... Bij de
videoclips
had hij nul op tíen, de twee laatste rondes heeft l"ri; ñiet meegedaan
, en
raad eens wie er gewonnen is?
.16
¡¡edle¡e6
Dr' Dekerper heefteen
rijst gemaakt op spotify
met muziek waarmee we
moeten kennis maken
rí"
*äJ"
üsrv
Þ"Ërlr,í¡riäi'o"srijpen.
geeft hij atzijn geheimen
Daarin
pri¡"l' -

Joost: En dat klopt gewoon hé. De heltt van de bekendste nummers van de
Papas zijn gebaseerd op bestaande nummers. Dekerpel was daar geniaal in,
hij pikte dat op en verwerkte dat tot iets heel nieuws.
Koentje Vanneste, alias dj De Witte Neger, kan ook hele verhalen vertellen
over hoe hij veel muziek ontdekt heeft via den docteur... 'Allez, Koentje, ge
moe doa nie noa luustern, ge moe DOA ne kée noa luustern! En uj da géern
oor1...' Da waren de gesprekken die je had met Dekerpef.
ln Kortrijk nam hij de bus naar Menen, en af en toe stapte hij in Bissegem af
en kwam toen een pint in de Kreun drinken. Soms draaide hij dan ook eens
een plaatje. En dat was altijd interessant hé! lk ben er zeker van dat iedere
muziekliefhebber die de docteur kent, muziek door hem heeft leren kennen.
Voor mijwaren dat dingen als Sun Ra en John Fahey bijvoorbeeld... Dat zijn
dingen die ik anders nooit zou gekend hebben.
lk weet nog dat Jan Goddaer bij ons kwam spelen met Transgestical. lk vroeg
Dekerpel wat hij ervan vond. En hij zei:'Ja t is goed é! Joat, joat... Jamoa, t is
goed wei! T is lik t orkest van Frank Zappal Joat! En g ort, en g ort, en ge zit
héeltn te wachtn... Toet wonneer dat n goa komm...' (lacht)
En dat was ook zo, die gasten waren technisch zeer goed, ik denk zelfs op
een niveau waar Dekerpel zichin kon vínden. Maar ja, de ziel ontbrak.
lk was nog heeljong en den docteur, dat was toen bijna een soort goeroe. Hij
zatvol met allerhande wijsheden en theorieën en als hij iets vertelde, dan
luisterde je gewoon.
Op een keer zat ik toevallig samen met hem op de bus. lk kwam van
Zwitserland waar er een broer van me woont, en legde het laatste stuk af naar
huis, van Kortrijk naarWevelgem. ln die tijd was hij helemaal into macrobíotiek.
Dat was nu eens typisch iets voor hem. Hij was inkopen gaan doen in één of
andere rare winkel en pakte die graantjes uit terwijl hij een hele uitleg aan het.
geven was. En ik die snakte naar
ilacht)

een

¡"'reôlnqueq

'

'
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Ten slotte vroeg hij me vanwaar ik nu kwam, en ik vertelde dat ik mijn broer
had bezocht in Zwitserland. En hij: 'tZyn ool faschiestn in Zwitserland!'Toen
kreeg ik een hele les over de Zwitserse geschiedenis.
Dirk: lk denk dat iedereen het erover eens is dat Dekerpel muztKaal gezlen
hors catégorie is. Op de dubbelaar'Early Days' van Two Russian Cowboys
staan er v-ijf nummers die door Dekerpelgeschreven werden. Het was dus

grote liefde toen!

e! Dufourmont heeft me dat onlangs
e, maar gewoon zeer moeilijke liefde!
geen gemakkelijk karakter heeft en Luc
als muzikant aanbad hij hem hé. Luc
r zei: 'Méen een nieuw nummer gemakt
>t in zijn werk was gegaan. Dekeipel
speelde een riff waarmee hij iets wou
doen.-En hij tiet o¡ct< enkele akkoorden
spelen uit een nummer dat ie ailebei kenden
en zeir,Ja da,s goed, moa nu
ierde verdubbeln en t moe klienkn lik
er nie uut, verstoajt?' En de drummer

js dat geen
wiskunde hé, dat is puur

Y:;:fl:-erper

is ook een perrectíonist en dat zijn
nooft de semakkeríjkste

an Luc ook heel bepalend geweest
t Luc een voorliefde voor hãrdrock
album van Slade is waar Luc zot van
de in de papas zit.
De Ugly Papas hebben twee cd's uitgebracht.

Joost: Voor mij kennen de Papas drie periodes: De eerste met hun
debuutplaat'Papa Rules, oK', hun meest pure rock-'n-rollperiode. Daarna heb

je de Omelette, een eclectisch, psychedelisch werkstuk dat ondertussen de
status van een klassieker heeft verworyen. Al hebben ze daarjammer genoeg
bijzonder weinig mee opgetreden, want Dekerpel besloot al snel om weer iets
nieuws te doen. Dat was dan de derde fase van de Papas: een trip rond de
wereld: veel wereldmuziek, ook weer aangelengd met een scheut
psychedelica en met opnieuw die rock-en-rollondertoon. Dat was met Peppie
Peppermans; bfazers die erbij kwamen. Die optredens, dat was zonder meer
fantastisch! lk denk dat wat nu op plaat verschijnt, misschien wel hun
origineelste werk bevat.
Dirk: George Kooymans van Golden_ Earing was de producer
van de eerste cd
Kijk hier, 'The sateilitgg
spinning',
ðou", van'sun Ra, dat was de
91e
single. ze zaten toen bij Kras, dat was ""n
toen hun boekingskantoor.
Joost: En 'Facin'The crap', dat was een bom in het jeugdhuis!

George Kooymans terug te komen.
Luc verterde me
ot ot'",1:n^"^1.voor die oþnames
in zijn studio gezeten,
nog een foto van hen samán *uÀn"n
nemen.
]fltultino

3i
en
Ko

H,;

iX,iåti?i;:?#ii::i:lJ"ï,"."^:'j" x""îÅä',

htige hoes' die tweede Plaat"'

Joost: Nu ja, ze maakte
geweest en heb haar

i

ar keer bij hen thuis
¡n in een klein
enen stond, langs een
de
werk gem aakt. (Neemt
openklappen.
Dirk: lk ben al blij
dat ik nog
.-r een
exemplaar van de cd gevonden heb!
'vr' v^vrrrvrqqr
Joost: Ja maar, jij hebt de
onderdeer van dat

Peper
landel
cd

Oãt

kunstwt

;##ïi iii,"*

ra,

rlei spullen die ze op
zien maar er ligt ook
r mee naar binnen
zo is hij helemaal plat
op die hoes' De teksten waren
toch meestal maar
n een bestaande tekst en vezonnen
daar muziek
t ze later andere woorden
brj de
riuden
n ze in de studio en hadden
^u,.i,ãi
ze nog
altijd geen
e gaan het zo laten. We gaan
Oai achierät wet
Daarom zingt Luc de woórden
urÀ erìé¡tt"
n anderen.
de Omeleffe líve niet zo vaak gespeeld.
Wij
aat gekocht,en bleven eigentrjÈ""n
oååtiå'åo

on."

van die rare ,iffi*:ri["j"r;Jff:ï¡åi:fr;lnr:* t,
;[i3:î:aar
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Dirk: Die tweede van de Papas bevatte enkele onsterfelijke nummers! Zoals
'More Trouble Every Day', gebaseerd op Zappa met die zinsnede: 'Zappa is
not dead, he's just smells funny'... Je moet er maar opkomen' Of het machtige
'Pornografia', die percussie... Dat is het mooie aan Dr. Dekerpel en aan
Dufourmont hé, die gasten, er is daar gewoon een hoek van af!
Joost: Het was ook een zoeken voor Dr. Dekerpel om Dufourmont zoveel
mogelijk tot zijn recht te laten komen: die waanzin en dat onnozel doen, dat
lag hem beter dan de doorsnee rockzanger uithangen. Hij kreeg Luc zover dat
hij met dat valieske opkwam waarin die kazou zat, een ratelare, een triangel,
een fluit en een kipl En het leek of Dekerpel hem het vuur in ziin gat stak! Zo'n
optreden, dat was een actief gebeuren hé.
Er staat ook een opname op die cd die volledig op het conto van Dick
geschreven mag worden, 'THC'. Dat is de stof die in wiet zit en waar je high
van wordt. Het waren. de beginjaren van die samplers en Dick heeft zich eens
laten gaan. (lacht)

Dirk: Op een keer werden ze geinterviewd door Chantal pattyn
op Studio
t:

t#:",ffi

,?iii#;::

ke ste m, e n D e ke rp il:¡il"T
3'J
" plaat, en dat is een niemendalletje
daarvan staat dus op die tweede
"
maar...
dat is echt... Straf!
Joost: Dat was het mooie aan de Papas, iemand kwam met een suggestie en
dan ginge n ze er helemaal voor met een machtig resultaat als gevolg!
manne

r

ij

:i'":î

Dirk: Toch typisch iets van de west-Vlamingen, die gekte' Kijk naar Arno, die
lk
is ook door Beefheart beinvloed. West-Vlamingen kunnen dat overbrengen.
te
vond het ook tof dat de Papas het lef hadden om Franstalige teksten toe
voegen. lk heb Dufourmont nog 'Au Suivant'van Brel weten coveren, een
het
chanson waar ze een rockversie van maakten. Dat experimenteren met
De
Mer'
Bord
Du
Fille
Frans, ook dat hadden ze met Arno gemeen. Met'Les
toch
heeft Arno hele zalen in vuur en vlam gezet. Dat is bijna... hoempapa! En
blijft het goed. De Papas konden dat ook.

Joost: Het stak me wel een beetje dat
we de prem

tweede plaat. lk begreep wel dat het
voor hen
lnd het toch
gramma doen, hadden kansen
een toernee langs tien clubs
wat hé! (tacht)

veel
ni

ie
de
een
en

r

Dirk: Ja, dat is ook nogal een verhaal!
rhoud dat we
hadden gevraagd

met

Joost: We kregen een rider met alle eisen van de groep. Daarin stond onder
meer dat de security een haag moest vormen om met de groepsleden mee te
gaan, wanneer ze naar binnen of naar buiten wilden, van de deur tot aan het
podium. De helft van mijn beste vrienden stond in die securítyhaagt (lacht)
Daar zalen Dick en Dufourmont bij. En Eric van Biezen, de bassist van Gorki.
De Ramones, dat was zijn band hé en hij had geen kaart kunnen bemachtigen
lk zei: 'Allez, t is goed Eric, moa ge moe wel ne T-shirt an doen want ge zyt
van de security!' (acht)
Dus telkens de Ramones over en heen wilden, moesten wij snel die haag
vormen om hen te beschermen tegen die duizend man die op hen kwam
afgestormd. Maar er kwam helemaal geen duizend man aangestormd! Er
stonden alleen maar enkele groepjes die van ver naar ons keken ...(acht)

Dirk:DiemannenvandeRamones,diesprakennietmeermetelkaar'Ze
.alànaan aParte tafels om te eten!
Joost: Wat ik zeer grappig vond waren die vier lederen vestjes die daar aan

een kapstok in de kleedkamer naast elkaar hingen. Dat waren hun kostuums
om op te treden. Maar ze arriveerden in precies dezelfde vestjes. Want dat
waren de Ramones! Die dragen geen anorak! (acht)
ma
Dirk:Somshadjeechtvandieonnozeletoestanden.DeRamoneskwamen
dag nadien naar Calais
de
optreden in Kortrijkä'mo"'t"n ze dãar in het Hilton sliepen'
omdat
oer se naar Brus'"f1"*g
die ¡mhoo
toen nog ìn zo'n Citroen
kortrijk mocht niet' tt< r""d
'waaaw' a French

starten en dat

*åäiãã¡àng"n'ã" *"*'

The Ugly Mamas

et podium hebben gestaan als de Ugly
íes zit, maar het had te maken met
rouw in de muziek en de
mee te werken met de programmatie.
eens op

Joosr: Roos

De

vergaderinl
eeîz
t

zo'n
er is daar
stem... Zekan

ï?ixïl5ffi
h
Uiteindelijk is
enkele
backgroundza

platen

îîå::-''?1.':'Ï
meit

?Ëåi¿Ëiäq

zoiets?' Bjork!
uan het begin
'lacht)

rigenlijk een.

I

ze
r... Ho" heet
d metThe

'
Suga

en had ar
nde in Brussàr
als een van de
gemaaKl'
lrground furore

Dirk: rk reisde.toen veer
en had.i1 mln bureau
een.prakkaat hangen
Arabisch, ik wist
in het
Ài"t-wui'iet
oetet.;;;-ñri".r,"
="r
mijn burea,
dat dins dåa, hansã;. vr;;iioen was mosriria, kwam ¡n
"1 :ug
verkeerd doenr
konden w" ni"t, meer
Later *i.i ¡ãrJnd me
,Arah
î;;;;Ë;

1:l

,",.

is

sroo* op

y!11ii,|,:ìJ:::$t';:{i:";:,,;;';;;;;'u=,äîî"nrr",."n'iioääp-r,"d"n,
Het ís trouwens een
wond;;il we de papas ooit zover

gekregen hebben.
Joost: Ja, we hadden nog een voorprogramma nodig en plots had Dirk een
i¿sst. (acht) Ikzie ons nog zitten op die vergadering en plots zegt Dirk: 'De Papas! Als
z'under verkléedn in vrouwn, ziin't de Mamas!' Vanaf dan zat dat in zijn hoofd
en het was daar niet meer uit te krijgen. Hij is dat toen gaan vragen, en ze
hebben dat gedaan. Het was dus maar eenmalig, maar iedereen kent die
foto's hé...
een tijdje manaser seweest van de Papas?
Dirk: Ja maar j"..yt"t':ffJlB:?ook
roet je ook
zeggen hél
Dirk: Maar dat was van heel k
dat was een príoriteit voor me.
Vandaag zou dat misschien b
connecties beschikken. Maar t

Maar toch is het niet gelukt met Verstraelen?

Dirk¡ Heeljammer, want eigent
wat ligt dat ook allemaal? Was
was ook de gemakkelijkste niet

17
"' Maar aan

pas? Dekerpel

Joost: lntern Waren er de discussies over het management, dat ze meer

hadden kunnen doen. Maar er was ook een discussie die heel wat gevoeliger
lag, en die ging over de keuze van de muziek. De Papas wilden authentiek zijn,
hJÁ eigenfréiO Uefrouden, geen toegiften doen en trouw aan hun concept, hun
muziek blijven. Vooral Dr. Dekerpel was zeer gevoelig aan inmenging van
buitenaf. úi¡ ¡uO het gevoel dat ze met iets speciaals bezig waren en wilde die
zuiverheid bewaren. Maar aan de andere kant gingen ze het niet erg vinden
om honderdduizend platen te verkopen. Of datze af en toe gedraaid werden
op de radio... lk heb eens meegedaan met een kwis
oplossen en bij het juiste antwoord'mo
ik een plaatje van de Ugly papar,
,äu
ík weet nog dat ik dacht: wat
is oãt nr, te hard!
En dan had je
: productie, dat is ook iets waar
ze het nooit
lo was die eerste plaat zoats
Dirk al zei
'Papa Rules'is qua klank en
aanpak een
,Zeen
da héel

he
door
ze

luusteril'Maar
Bij de tweede p
En als je daar n
men dat hij dat zeer goed
gedaan
Jezelfde ty$
vãlt op hoe
anders die
kkleur wat hij$raait,
wil,
maar
toen
liep dat veel
;cheelt daar iets aan... Tenruijl
het eigenlijk
¡ctie doet veel hé, je kunt een
plat producen maar met allerlei
arrangem"niãÀ'ooL radiovriendelijk

heeft.
klink
me
ee

Ïii:t

Dirk: Even in het verlengde daarvan, moest ik het management van de ldiots
uitbrengen' Omdat ik
doen, dan zou ik zeggen: '60 Miles'gaan We als single
heeft' En dat is de rol
dat een radiovriendelijk nummer v¡nã dat veel poteniieel
groep blijft daar maar
van een manager, Oai fri¡ die beslissing kan nemen. Een
discussièren.
Joost: Ja, waarom? Verkeerde plaats, verkeerde tijd? Aan wat ligt dat
allemaal... Ze mochten ooit het voorprogramma doen van de Tragically Hip.
Dat was een heel goeie band uít Canada die hier redelíjk groot was en voor
volle stadions zorgde in hun thuisland. Hun muziek was enigszins venruant aan
die van REM en zo. Het was een typische groep voor die jaren. En daar
hadden ze de Papas voor geplaatst. Ten¡vijl de papas veel eigenzinniger
waren, veel minder toegankelijk voor dat publiek. En hoe zíjn we zelf als we
naar een optreden gaan? We gaan wel eventjes kijken naar het
voorprogramma, maar als we niet vanaf de eerste noot overtuigd zijn... Dus ik
betwijfel nog steeds of dat wel een cadeau was.
Aan de andere kant, kíjk naar de Evil Superstars! Díe zijn dan wel weer met
redelijke alternatieve tegendraadse muziek doorgebroken in Vlaanderen. En
Mauio heeft ook altijd gezegd dat een van zijn grootste invloeden de Papas
waren, wat je volgens mij ook kunt horen. Want de papas waren in België ook
een van de weinige bands die zijn ding speelde hé.
En nog iets anders, die derde plaat waarvan ze de opnames nu gaan
uitbrengen, ja, dat was weer een andere richting hê|. Ze waren al geëvolueerd
van eerder traditionele rock 'n roll naar eclectische psychedelische tralala en
vandaar naar een eclectisch wereldbalorkest, whatever. En dat doet ook geen
goed aan het imago van een groep. Nu, voor mijwaren de papas 't beste van
het beste!
ondertussen zijn de cd's van The ugly papas al twintig jaar onvindbaar.
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en Kortrijk likt zijn wonden
Het is de eerste zaterdag na de Sinksenfeeste n
nt stapt Paul's Boutique al
Echt middag is het nog ni et, maar de eerste kla
-piècesjes, maar burgers
binnen. De boetiek van P aul verkooPt geen deux
uur en elgena ar van de
Hamburgers. Paul Drèze, UglY PaPa van het eerste
De Patatten'
zaak die ziin naam draagt, is bezig met de aardaPPelen.
't
skellen?'
'Ah Paul,'vraagt de eerste klant, 'Patatjes aan
doorgebracht en de jaren die
De jaren die Pau Itussen de UglY PaPas heeft
h ij geen UglY PaPa meer was'
hij nodig had om te bekomen van het feit dat
geldt wa t voor Dick, Rik, Luc en
kunt ge niet in 1 zin samenvatten' Toch
BU ITENGEWONE
Peppie geldt, ook voor Paul: UGLY PAPAS
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Paul zei: 'lk ga een vervanger voor stef zoeken
in Kortrijk. lk ga het vragen
aan de bassist van de Hot Lunch crub.' Kortrijk
r.'áo ã"n rederrjk grote

ff

ã5ff

:ï",ï,,i:iffi ':,i";J:åi:::;;X;,::ln':i5kr"JJ;n:,

zoeken' Eerst vindt ge er geen enkele. En dan,
ärr g; är een hebt gevonden,
vindt ge er honderden.' wéf het is raar om
,
zeggen, een van die
champignons was Dick Desc tmps, de bassist
vãn de Hot Lunch Club.
Paul vroeg Dick om
II

a'en
rtal,
ul de

urnee in Wallonië. De

2.

'ln Luik was er 3 ma¡. lk heb ze geteld. De
technieker, de barman en onze
ongure manager. 3. We hebben toch gespeeld. Daarna heeft
Oie onguiemanager ons aan een huis in Luik afgezet. Ge kunt hier slape
n, zei ñi;. 't W".
bijtende - maar echt bijtende - koud àn
was daar geen chauffage in dat
kot. chance', zegt paur, 'dat we onze sraapzak
"r
meehädden.'

Een mens zou zich kunnen afvragen waarom hij daarvoor niet 1, maar 2 keer
per week repeteeft. 2 keer per week zich haasten na het werk, eten
haastuzere, uw partner niet de aandacht kunnen geven waar zij de ene keer
schoorvoetend en de andere keer de wanhoop nabi¡, om vraagi... op een
van de pakweg 100 jaarlijkse repetitíes arriveren optredens ñiet
meegerekend - en daar 500 keer hetzelfde spelen tot de dokter eindelijk
vindt dat het goed is... optreden voor 3 man en als grof huisvuil aan eén
deur in een vreemde stad worden afgezet... Veel mõnsen van dat pattenvolk
dat wij ziin, zouden zich afvragen of dat allemaal wel de moeite loont en door
de vraag te stellen bedoelen ze dat het sop de kolen niet waard is.
.)/raag nooit gesteld. En dan nog, had iemand
geantwoorO hebben.,.,lat
zen in Luík, zag paul

van een

overschrijven voor vrouw
kruipen om de muziek
va
Natuurlijk zouden er binnen de kortste keren meer
dan 3 man opdagen, en
zou er.erkenning voor de papas komen bij een aanzienlijk" groåp
muziekliefhebbers. op een dag zou er zelis een brief, gericht
aan ,pol Drèze,
in de bus van de 'Toekomststrãat 24, gsoo Kortrijk'
ranãen, zeggende:
Beste,

frll?::i'iltitliî,hebben

ffiilff,|;rijke

sroeren,

de Finare van Humo,s
Rock Rally'90 gehaald!

En uiteraard was ook
paul ooit had gedacht.d
kunnen en mijn kunnen
er zou
doet el
leiding,
'De dokter is met nauwelijks iets anders dan met muziek bezig hé.
Hij
bereidde de repetities zorgvurdig voor. Hij kwam naar de rep"-iitie
cassette.
""n
nog nooit van hadden gehoord.
Obscure
mãar hij had ze gevonáen. En dan
nam de
er. ,k Heb hier iets dat
misschien...'k Heb van de week...'t ls maar een ideetje, maar...' En dan
speelde hij iets dat ons van onze sokken blíes. w¡ daôhten: ,Kijk, naar den
deen.' En dan zei de dokter: 'wer, ars grj nu iets zóu spelen getUk op die
cassette en gtj dat en gij dat."

r"i

Daar
dinge
dokter

3.

En zo, tussen de onvermijdelijke Zever door, met aan de ene kant een grote
frigo en aan de andere kant de apothekers Peter Deurinck en Eduard
Hùbrecht, timmerde het viertal aan nummers die iets in zich droegen dat een
muziekliefhebber kon beroeren.

Maar toch, als Paul zegt dat hij ugly papa wou worden in
binnen- en
buitenland, dan heeft dat in weteñ noch met een groter publiek,
noch met
erkenning, noch met HUMO, noch met de kracht ùan muziek
te maken. paul
Drèze wou dit leven bovenal, omdat de ugly papas zijn
maten waren.
'Dat is familie he. Rekent en telt. 2 keer per week repeteren... en dan gingen
we op andere dagen nog naar optredens, Luc, Dick en ik.' De dokter was
daar niet altijd bij, omdat hij op bepaalde vlakken anders in het leven stond
dan de 3 anderen. Luistert, de Ugly Papas, voor mij was dat de
Kapoentjesclub. Voila, 't is al gezegd.'

akt. Dat begon al in Charleroi,
een lange smalle café. De
estaat uit motards en crapuul,
et drugshonden. De boel wordt
stilgelegd. De flikken fouilleren de motard s. ze doen-moe izaam hun werk.
Paul ziet het aan en denkt: , ,k Ga gaan piesen.'
in
met hun honden zitten te vergaderen
dellln:l
dat
ziet
en
terug
Hij keert
een
hún kreedkamer. 'rk zat met
"i'
k ben daar binnen
de hooP dat hij zijn muile

*uîi;ì"s ¡*:iJ,fili!;:"ri[ät$'j

4,

na de tournee door
de Walen, kwa

sesteld op skireis
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'lk ontving datzo niet. lk dacht eerst: ze gaan stoppen. 't ls gedaan met de
Papas. En dan hebben Boutte en ik gebeld. lk kan dat gesprek nog woord
voor woord reconstrueren. De dokter sprak aazelend. Dat het voor hem ook
niet gemakkelijk was. Maar, om de Papas levendig te houden, had hij
besloten om voor die tweede plaat, een andere richting uit te gaan .'Jazz,
reggae... eclecticisme... Zappa...en gij, Paul, tja...', zei de dokter.'
'lk kan alleen rechtdoor drummen. Geen finesse. Rock' lk sloeg het al naar
halve zot' En
de kloten. Mijn stokken, mijn snares... ik ging te keer als een
pintje 1,
zweten! Zweten! 10 pinten'voor de drummer! Tussen de nummers
pintje 2 en weer gaan in de maat van 4. lk ben zo'n drummer. Jazz? Nee'
Geen Jazz.'

meer wou Eduard er niet meer van horen.'

ekomststraat. Jarenlang
ul zijn vader. Ze hielden wel
riarch van de straat. Geen
ze toch iets opmerken, dan
luider moesten zetten, en

ging Paul ook
nu zonder hem repeteerden'
de
voorzijnouwbegonte.wenen'.lkhebdaarveelvan
afgezien,rrepeteien,nietmeeroptreden"'lkbenniet
te kijken''
ge.maakt

Toen

I Kortrijkzanen

gedeeld. Heel
en. 'lk ben hier gekend hé.
et om gevraagd, maar iedereen
ontgoocheld. lk heb daar toch
Ontgoocheld, dat is het beste

Achteraf heeft zijn vader voodoo gedaan. Eduard sprak: 'De papas, dat gaat
niet lang meer duren.' Hij wou zijn zoon troosten en zat niet ver van
de
waarheid.
5.

ed als geheeld. Ondertussen
kter geen echte rockdrummer
Enfin, het is een comPlex
ingaan.

Zehebbenelkaarteruggezien.VoorTheNightoftheUglyPapashebbenze
afgesProken bij de dokter'

'De dokter was gerukkíg.
Ars hij gerukkig is, ben ik ook gerukkig
en zehebben
aan mij
ummers : spelen. rk vind dát chique.
En nu,
so::te,t kr¡js;; ¡t òe van de week mijn

gevraagd
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Papas, dar is een iees te eñ ir
¡_
o"Àr, à"i
iets
gaaì'!ät"ur"n
met díe leegte
als ik den dertigsten ãchtet mij;;;;ur ",
g.a kruipen met een paar
honderd
mensen

Zz

voor mij en net Luc, Dick en de
ãorceiirãåri'r,;.,

(Frederíc Dehaudt)

De eenvoud naast exce

'Ons eerste liveoptreden moet een feestje van Paul geweest zijn in het
Witte Huis in Marke. Een nijdig feestje. Roken, zuipen, snuiven. Het lag er
vol glas en de vloer plakte van het bier. Op een gegeven moment staat er
een gast te dansen op zijn blote voeten. Natuurlijk, een kap erin en dat
begon daar te bloeden. Ze droegen hem naar de keuken - waar ik geloof er
nog een ontploffing moet geweest zijn om de gapende wonde te
ontsmetten. Er bleek echter niks van materiaal aanwezig en daarom goten
ze er whisky over. Daarna stond hij weer te dansen.'

toen in Kortrijk heerste naar de
kleine stap voor Dick, een grote
hoe geraak je bij figuren alõ Dr.

t?

-

een tof café en
lde ik onder andere
we dan Hot Lunch
mogelijk door het
"n groepen
Club op. Perfect die
Deurinck' en kijk
constante vefloop. fg"kii[t *åt foto't van toentertijd) Hier
dat milieu dat ik
in
daar staat Gili. En jà, ik was ook aanwezig' Het was van

regelmatig in De Veugel speelde däar in wat hobbygtpJpj"t'
Éiétt" úefe
met Peter Deurinck
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Op een avond had oorspronkelijke bassist Stefaan Vanhaute zijn kat
gestuurd naar een repetitie van de Papas. lk weet niet of ze dan uit miserie
met voorbedachten rade
naar een optreden kwamen kijken
langskwamen.

of

ln ieder geval, ze vroegen me om mee te repeteren. Magic and
Ecstasy
was het eerste nrlmmï dat ik speerde, Luc dwong me toen
te beloven dat
ik voor altijd een ugty papa zou zijn. 'rk zar nooít-de ugry papas
uuil"t"n,.
Hij nam het zelfs op op cassette.

Die belofte heb je echter nooit kunnen waarmaken. Na acht jaar trok je
de stekker eruit. Het moeilijke karakter van Dr. Dekerpel speelde je
parten.
Dekerpel is een supergitarist, maar ja... H,j heeft een stevig
karakter en
weet wat hij wil. Als je dan iets moois had opgebouwd, dan
=oî rrl oài*"",
kapotslaan' Als hij iets meegaander was geweest, en we iets
commerciëler
hoe
lelijk
dat
woord ook krinkt - uit de hoek waren gekomen, waren we
veel verder geraakt.

Nochtans was je intrede bij de Papas een openbaring. Bij Hot Lunch
Club speelde je ZZ Top en Bryan Adams. Dat was niet de muziek die
Dr. Dekerpel voor ogen had. H¡¡ nam je mee op een muzikale
ontdekkingstocht.
Hij was maniakaal bezig met muziek
platen halen in vijf verõchillende dis

Ook ín onze muziek zit daar heel veel van in, maar de Dr. geeft zijn bronnen
niet prijs. Jaren later ontdek je dan plots dat hij een riff uit een of ander
obscuur nummer gebruikte en denk je 'godverdoms nieweird' (lacht). Het
was wel de kunst om dat te venruerken. Je kan zelfs zeggen dat we live
mash-ups spelen. Jaren voor de broers Dewaele dat deden.
Dankzij de Papas ben ik nog meer begínnen beseffen
dat hetgeen in de top
30 staat niet het enige is. ska, wererãmuziek, surfiock
uit de jaren zestig,
bestaat dat ook? Allemaal muziek die je in de plooiån
urn de tijd vergeet.
Het was in die tijd moeilijk om gelijkgestemde zielen te vinden, die niet naar
1 genre luisterden. Als veertienjarige luisterde ik uitsluitend naar hardrock,
Saxon en AC/DC. Al verlegde ik voor het tijdperk Dekerpel al eens de
grenzen. Deguillo van ZZ Top bijvoorbeeld. Het rockt, maar je hoort er ook

wel blues en funk in. Ook Mother's Finest was zo'n groep waardoor ik
besefte dat er meer was dan enkel de eerlijke werkmansrock van AC/DC.
Keihard, maat funky. Een multiculturele groep waarvan Red Hot Chili
Peppers veel geskoept hebben.

Die verschiilende.invroeden ziin
vermengd met vteu gen jazz, 1r hoorbaar op de eerste praat. Brues
Louis
r"¡relr vrrv m""t" Zappa. Hoe
- 'ArmstroîJ.
smeedden jullie dat tõt
g"'h"ãiä

""n

Dr. Dekerpel was vanaf de eerste repetitie master of ceremony. Hij wist
waar hij naartoe wilde. Hier wat bijdraaien , daar eens bijsturen tot het klonk.
Altijd had hij gelijk, en wij gingen nooit in discussie. Dekerpel was de
dirigent én een uitstekende. Hij toonde voor wat je moest doen. Ook op
drum en bas. Of hij haalde voorbeelden aan. 'Zíng eens zoals Screaming
Jay Hawkins.' Om dat geluid in de studio te reproduceren was geen
sinecure.

í:iffË:î:iî'r'lï";î"

praat' papa Rutes, ok?
kwam u* in rse2.

We hadden wel onze EP, maat voor iedereen was dit de eerste keer dat ze
een full album zouden opnemen. Een avontuur. Ging dat wel marcheren?
Zal hettof ziin? Zouden we kunnen samenwerken?

omdat

we twee keer per week repetcerden warerl
we een georiede
machine geworden. we'voerden erkåar
rrn.
w"îadden
een massieve
sound en kronken strak d"! hoor je
oot àó Ätå';r; pruto, dat is ars een
repeteren kan sáai zi¡n,' mra,ar oö'
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bepaard-mo-ment

We hadden gehoopt
dat;
zou klinken. Ats
er, dan zou
zor'"¡;,i"::'::::?.zo
¡k ze rem¿
niet des o u n d
ö#:I^ïi,i
"

ñ"
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Het moment nadat ze geperst
werden, was het bang afivachten. Wachten
op het magische moment dat de
cD's bij paul zouà"ñ toeLomen, maar ook
de reacties' Die waren redelijk positìei.
Vooral rrant vanjer Linden was fan
van het eerste uur.

Jullie toerden er heet Betgië mee rond, maar toch zou niet alles
rozengeur en maneschijn blijken? ln 1993 wordt Paul buiten gekegeld'

Het was tijdens de tournee
dat Dr. Dekerpel besliste dat paul
niet meer in
tU À'J.u'ieio sesteri ir,
niet soed uän 2"r,",
fftfji?J:',1å',.5o

*ïer

Luc had het er ook moeilijk mee. Grote bek, klein hartje weet je wel. Hij
heeft maanden niet durven praten of bellen met Paul. lk ben me meteen bij
Paul gaan excuseren, omdat ik recht in mijn schoenen wou staan. lk wou
verduidelijken waarom we de beslissing hadden moeten pakken. lk moet
zeggen, hij was er niet mee gediend. lk heb net de volle laag niet gekregen.

Achteraf gezien was het de juiste beslissing. Goeie rockdrummer, maar
uiteindelijk zou hij het technisch niet aangekund hebben.

want op die tralegde ptaat sraan jutie
een here nieuwe weg in?
Psychedetische brues ;"il";;ererdmuz¡et
vårmengd met jazz en
veel meer. Een abrupte stUlwissei,
toch?
Dat was vooral door Dr. Dekerpel. Tijdens een repetitie had hij
waarschijnlijk het inzicht gekregen. Het is gedaan met rock-'n'-roll' Hij
luisterde toãn ook wel naai andère muziek dan tijdens 'Papa Rules, Ok?'.
Toen was dat blues, later werd datiazz en dub'

Een heel abrupte switch' zelf ging ik die
nooit durven uitvoeren, zeker
omdat de eerste goed zat. Mis-scñi"n ro,
ik gekozen hebben voor iets
tussen de sound van de eerste en de
tweede þtaat. l¡"ri o"r.erpel koos
voor het experiment.
je dat experiment dan op plaat?
Hoe vertaal

ezig geweest'

We hadden twee weken studiotijd gekregen bij Ace Studio met Peter

Bulcke. Onze platenfirma had er maar liefst 1 miljoen Belgische frank voor
uitgetrokken. Toen bleek dat we er niet genoeg meehadden deden ze er
nog iets bij. Tijdens de opnames was er daarom ruimte voor experiment,
denk aan tapes omdraaien of eens een effectje proberen. Sommige zaken
konden ook enkel in de studio. We probeerden ook heel wat samples uit.
Een orgelsolo van Mike Ratledge bijvoorbeeld. De plaat opleggen en dan
maar hopen dat we ze goed konden opnemen. we hielden in de studio
geen rekening dat we de songs ook live moesten brengen. De studio was
onze muzikale speeltuin.
groei in de studio te zien' ook
Het was iets bijzonders. Het was leuk om de
te doen' Zo
liet Dr. Dekerpel áan iedereen de ruimte òm zijn inbreng
met onder andere
maakte ik de songiflC. Dat had ik zelf gecomponeerd
het begin van een
een drumcomputér. De intro was een sample van dat hebben we dat
en
nummer van The skatenigs, een vrouw die babbelt
het nummer
producete
afgespeeld. De Dr.

vervormd en achtãrstevoien
achteraf nog wat.

lllaar ook de kun
en van Dekerpel
staken weer op?
Hij kon geen ínmenging verdra

niet bínnen. lk was dan
aangetekende brief van de pl
samenwerking, maar hier stop
al rapper zo,nbrief gestuurd.
de
Die grillen van Dr. Dekerpel bliiven wel een rode draad tijdens

geschiedenis van de Papas.

neus geboord.
dden een optreden gepland op een boot, maar
met The Sparkling pistols en konclell er meer
den afgesproken dat ik eerst zou binnengaan
em te zeggen. Als Luc zou binnenkomen dan
zou ik ofwel Whole Lotta Love van Led Zeppelin spelen als hij het níet erg
vond of Whole Lotta Rosie van AC/DC als de reactie tegenvLl, Het werd
dus AC/DC. Nochtans passen zulke colères niet bíj macrobiotiek,

u nader?
Macrobiotiek' Verklaar

De Dr' at redelijk ongezond. stroopwafers,
tonijn uit

brik, sarami,s. rk
herinner me dat ík,ook
pot
chocorórrr"
éiot"
mee
had Inaar
rddr een
i"ryde""n
repetitie. Heeft ie daar niet
heffi van die pot oinn"néäi;;;rd.'rqu

in de
Plots volgde echter een ommekeer' Hij h?d zich verdiept was
ik
optreden
macrobiotiek. Hij heeft ons nog zitten verwijten. voor een
puddingske aan het ãten als dessed. 'Weet je gij wel wat ge aan
nog
""n zijtl'
het eten

Ondanks die kuren van de Dr. bombardeerde de tweede plaat jullie wel
tot cultgroep. Terecht?

Zeker' Daar b"1,1Í heer
trots op.. we waren echt progressief.
waren heer weinig bands
rn die trjd
*,g ,"i u"rJ.Àiìr"no" genres.
muziekencvcropedíJurn
rn de
ôon iuã?oän,;i il;õäär".rt onder
crossovergroepen.

de noemer
Dat was toen
en rap. Wíj gingen dan uoorãt meestar een ;;;;; metar en funk of rock
q: tweeoe ó1;;î'l veet verde r. Jazz en
wereldmuziek, dat was
uniek,"ö
Ãchteraf
ñãoiãÃ'r..,""r wat bands ons
gekopieerd. Denk maar
aan ZitaSwoon of dEUS.

gebroed heeft. onze
ons tweede album was het resultaat van wat altijd
termen' Dat was

muzikale
Jrung om te ontoet<t<en. Het eclectisch peinzen in
in vakjes' We waren allemaal
de rode draad o¡¡ åire Þapa's. Wij dachten niet
evengoed naar klassieke
fan van zappa en Beefhe art., maar luisterden waárin zowel jazz' funk
muziek, Ook paul. Die had thuis eån õD-collectie
als metal een Plaatsje hadden

Het resultaat was fantastisch.

Onze
je nu aan een plaat waar Je-f.l"fu

Het was ook wel een zalíge periode. Zeker het begin. We waren een soort
van brotherhood die af en toe eens zot konden doen. lk was heel erg close
met Paul en Luc en ondanks zijn kuren was ook Dr. Dekerpel een echte
maat. We waren vier bengels én het klikte muzikaal.

Het

Duk,*"r

een bijzonder

,"Jl""J;,;::,[å';iJJ;i"i'i?li1;#î?T,3ii,""=i,i"il,Iîi3!ziinvanDr
cnten

zouden we

Toch blijft de herinnering voortleven. Tijdens Night of the Ugly Papas
spelen jullie nog eens samen. ln originele bezetting dan nog wel. Zou
de reünie misschien de start kunnen zijn van een vierde hoofdstuk van
de Papas?

je nooit meer thuis' 'lk werk nog ook'
Dat zit er niet in. op den duur ben
kun je niet van leven'
want ik zou niet gã*oãn muzikant *itt"n ziin' Da'
te spelen' lk wil
tenzij je je broer'ãfsteekt en begint in schlagerorkesten
werk ik' Meestal is dat wel
muziek spelen Oie-i[ zeff graag hóor. Daarvoõr
geen hoogvlieger (lacht).
We zijn met lDloTS bezig met een
nieuwe plaat en ik werk ook aan
een
eígen project. Een beetje-ratbov
st¡r
M"b;.
ik
experimenteer
thuis
op
mijn gemak met wat iazz- en'bluessamples.
"n
Misschien kan ik met díe
dancenummers wer iets doen.
jonge g"rt"n ããñtersteken
die ze dan
live brengen, zoals Faithless frefOoàt.

rci

Zelf ben ik namelijk niet meteen een podiumbeest. lk sta liever op de
achtergrond. Live is Luc de man. Met zijn klok van een stem. Dr. Dekerpel
neemt dan weer het voortouw met de gitaar. Laat ons dat maar zo houden.

(Joeri Dewagenaere)
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Er zat niets anders op dan te blijven slapen. Rik en ik met 2 in een
eenpersoonsbed. Rik wou niet. 'lk slaap nooit met mannen in een
eenpersoonsbed', zegt hij. lkzei: 'Ja Rik, jong.' Hij is nog in de cognac
gevlogen en dan begon hij te snurken. Ja, man. lk lag naast hem hé. ln
hetzelfde bed. 'k Heb geen oog dichtgedaan.'
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'En dan die keer
in de str
scheidde ineens uit.
maar den eerste dag al
dat we vintage zouden
dan 2 micro's voor de
d
nummers en dan zat het

zegt Rik. ,De dokter

lede

goed
de

die de
nog
gaat
t
'' Toen
ineens
,ve waren
er nos ,.nXllrilr,
een halfuurtje of zo. tnOie
trlJ h"e;;;;
in het buske en weg.,
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Peppie: 'De dokter, als hij het in zijne kop heeft, dan krijgt ge dat er niet meer
uit, jong. Maar dat is ook zijn sterkte, verstaat ge? Hij is in zijn muziek 100
ten 100 eigenzinnig, zodanig dat er geen 2 van bestaan. lk vind hem de
beste gitarist van België. Persoonlijk hé. Hoe hij speelt en wat hij speelt, ik
hoor dat nergens. Hij pakt zijn gitaar vast en er hangt iets in de lucht. Ja zeg,
'k ga stoppen, anders denkt iedereen: 'Wat is dat met die Peppie jong?'

29

Rik: 'op de eerste repetitie voor
den dertígsten september, dat
was direct
de eersfe ncot. nrtetrãn en ,bãm,,
net'wás daar weer. Ge voert

åïfiy;lar

Peppie: 'lk ben zo blij dat ik weer naar Menen mag. Het zijn de beste mensen
met wie ik ooit heb samengespeeld. De mensen met wie ik vandaag werk,
zullen dat niet graag horen. lk bedoel dat ook niet zo, maar, ja, de Papas
staan een trapje hoger. lets raars. Alles wordt daar opgeheven. Rik kent alle
noten: de hele, de halve, allemaal. lk kan niets, jong. Geen ballen weet ik van
noten. En toch gaan we samen naar de Papas. Dick en den doktoor ziin
zoals Rik, ze weten alles. De Luc die zweeft daar zo een beetje tussen en ik,
ik weet niets. lk begin, ik vlieg daarin iong, ik weet niet waar ik naartoe ga, ik
weet niet waar ik ga uitkomen en dat mag daar allemaal. Op het gevoel. Bij
de Papas ben ik zo vrii als een vogel.'

Rik: 'P-eppie vliegt overal over. ln een andere groep
zou dat niet lukken, maar
bij de Papas wel. Raar.,
Peppie: 'lk hoop uit de grond van
mijn hart dat het voortgaat, na den
dertigsten' Geen doorbiaak
åiJË bror niks. c"*ããn weer samenspelen.
Cafés en dit en dat. Gewoon"n
*"åirárenkomen.
jong.,
Och

Rik: 'We weten allemaal dat we elkaar nodig hebben. lk mag gaan spelen
overal waar ik wil, nergens heb ik dat gevoel van de Papas. De anderen
hebben dat ook. lk weet dat. Niet dat de andere groepen slechter spelen,
maar er is altijd iets te kort.'
Peppie: 'Antwerpen is een muziekstad,
maar ik heb het daar niet gevonden,
jong. ln Menen. Daar moet ge
zíjn. ln Menen,;onõ;
Rik: 'Een geniaal, zot element dat ons meetrekt,'
Peppie: 'We kunnen het niet uitleggen, maar zo is 't. En nu moogt ge denken
van ons wat ge wilt.'

Rik: 'rk was bang dat díe chemie zou weg
zijn, nn,20 jaarrater. Maar nee,
vanaf de eerste noot.'
het woord. lk weet dat magie
wilt magie, chemie,
satellite. Dat komt van boven, dat
Rik: 'Als die microbe er nog zit, dan moet ge die gewoon pakken, jong.
we
moeten doorstarten.,

est ernaar luisteren met
de
en ik begon te spelen en
Rik: 'De vreemde smaak van de dokter was de kracht achter onze nummers.'
Peppie; 'Hij had een ongewone
visie op muziek schrijven.
vormde de onderraag
De ritmische
-ãe drum
nîi, dä;, ;n',å,.n en zijngitaar.sectie
Luc
"ãÃ
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en ¡k vormden de bovenlaag
die puur
en' Er was ruimte
,u9ol'w eigen inbreng en oãt
teksten die Luc
ed
uítdraaien. De
citaten uit horro
"n - -Yrravr ¡\v¿-çrt' * _,^,- _ , .,
gebruikten soms
ziek erbij marcheerdJo"t,iiàrn*r.
Het moest
lgaan,
maar na een goede repetítie
hadden
rs.'

to'iãil"
ouïãr,,;i;;;;'*
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Rik: 'Als we dan echt begonnen te repeteren, verliep het iets strakker. Ook
hier lag de lat hoog. Was het tempo niet perfect, dan moesten we weer naar
het begin. Ge kunt het niet vergelijken met een vriendengroepje dat op het
gemak iets begint te spelen. Voor zoiets zou ik geen 100 km op en af hebben
gereden. Af en toe ontstond wel eens discussies over bepaalde details. lk
herinner mij nog dat de dokter kwaad werd omdat Luc de woorden 'ma
guitare' te snel na elkaar zong. Het was misschien slechts een halve
seconde verschil, maar voor dat soort zaken was hij erg perfectionistisch.'

Rik: 'Eigenlijk hebben we een trein gemist. Niet iedereen had die ambitie. De
dokter õo¡ Áiet. Dan staat ge maar tegen de poort naar de volgende stap te
beuken. Het is jammer dat we een groter publiek moesten mislopen. Aan de
andere kant wãs de magie na een doorbraak misschien verdwenen''
Peppie: 'De ambitie om door te breken behoort
tot een bepaard karakter.
Voor mij hoefde dat allemaal niet. lk speel liever
in kleine zalenof cafés. lk
hou meer van zo'n sfeer. ln dat opzicht ben ik
een beetje zoals de dokter. Al
dreef híj dat soms wel ver. Toen we hier op een
resiivàl in west-vlaanderen
speelden, werden we gefilmd door Focus TV.
De dokter wou absoluut niet
gefilmd worden, dus liep hij heen en weer
over het podium om uit beeld te
blijven.'

Rik: ,Hij kan koppig zijn.,

peppie: 'De dokter heeft mij ook nieuwe terreinen laten verkennen' Als ik nu
ou"i d" tonen begin die ik van hem geleerd heb, gelooft niemand dat ze
bestaan. Oe Ugiy napas was de beste leerschool die ik ooit heb gekend' lk
heb nooit muziekles gevolgd, 'k heb het al gezegd. lk ben beginnen spelen
nadat ik Mike Zinzen in de Muze zag optreden. lk had net mijn eerste
saxofoon gekocht en ik vroeg hem of hij toevallig les gaf. Hij zei dat ik alleen
met
maar naaihuis hoefde tè gaan, mijn saxofoon in elkaar moest steken en
van
mijrr gezicht lraar de muuibeginnen te spclcn. ll< deed dit tot ik blij werd
de muziek die ik speelde. Met oprecht gevoel spelen, dat leren ze u niet aan
het conservatorium. Tegenwoordig wordt alles noot voor noot gespeeld' Er
zit geen passie meer in de klanken. Ge kunt een stuk perfect spelen, maar
als die vonk ontbreekt, valt uw publiek gewoon in slaap''

3t

Peppie: 'lk was 16 toen ik mijn eerste plaat kocht, van Frank Zappa. Later
ben ik naar een concert van de Grandmothers geweest en heb ik Napoleon
Murphy Brock kunnen ontmoeten. Zo was mijn interesse voor muziek snel
een feit. Toen ik 1B was, zatik met vrienden naar platen te luisteren. Een van
hen sprong plots recht en begon op de piano mee te spelen. lk zag een
blokfuit liggen en ik begon wat deuntjes te spelen. Toen vroeg iemand mij
waarom ik geen instrument speelde. lk had er nog nooit over nagedacht. lets
later kocht ik een saxofoon. lk ben rond die tijd in een familiebedrijf beginnen
werken. lk wist al meteen dat ik dat niet tot aan mijn pensioen wou doen.
Toen ik 20 was, kreeg ik mijn vakantiegeld. lk besloot om naar Spanje gaan,
maar ik durfde mijn ontslag niet te geven. lk ben daar dan een jaar gebleven.
Een deel van mijn geld werd daar gepikt, dus moest ik als straatartiest
rondkomen. Die eÑaring heeft mij veel geleerd over het-leiVen. Doe vandaag
wat ge wilt, want morgen is morgen.'

(Niels Verhoye
en Frederic Dehaudt)

naar De
Dr. Dekerpel 'Hotel du Parc is zo duur' Kom, we gaan
Dat is socialistischer.'
GROfÉ.pOgf
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tegenzin,
over
mompelen

lk volg de dokter met lichte
brasserie Hotel du. parc kunt ge
'Excusez-moi, duchesse'
een paar centiemen extra voor betaa

dan in
peren en
ik graag
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...Wie de dokter vandaag wil raadplegen, moet een eind weg van Menen.
De dokter woont aan zee, in een studio, dríe hoog. Zijn raam geeft uit op de
tennisvelden van de Westende Tennis Club.
Vandaag is het winter. Het is koud en het is laat op de avond. De
kortgerokte tennismeisjes, die de dokter zijn dagen opvrolijken, zijn er niet.
Een molslot vergrendelt de hekkens van de tennisclub. Het is wachten op
de zomer, op betere tijden.
De dokter ontvangt me in zijn studio ín een cape met luipaardmotief. Er is
een geurstok en het flauwe schijnsel van één lampadeire. Het geheel doet
denken aan voodootaferelen, alsof ge ontvangen wordt door het stamhoofd
of de dorpsoverste, maar dan eén die grossiert in muziek en
muziekgeschiedenis, in sounds en trends. 'lk ben een waterman en dus
gevoelíg voor modes en trends.'
CSA D¡t moet het worden. lk stel vragen en ik geef uw antwoorden
letterlijk weer. Doen we het zo?

Dr'

Dekerpel

,'uozouoq suoo Ìolu ìsìoÌ

e6
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^An

zo goed als jenever voor
De dokter bestelt een jonge jenever, want 'Niets
een interview', zegt hij en-dan vindt hij zijn bril'
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HET BEGIN

uw eerste project. Zoudtge nog weten
nen? Ging dat over een paar
en dan wel zien wat voor muziek jullie
r meteen al een richting vast? Wat was

Dr. Dekerpel '1 nugget. 1 klein hitje dat 20 jaar later zou herinnerd worden.
Er zat niet veel achter wi, van drijfveer. ln de jaren B0 had ge dat
'cocooning', uw huis gezellig en knus maken. lk ben even iñ díe
vaf getrapt.
Daarna wou ik uitbreken. lk wilde gewoon optreden en lawaai makeñ met
een band en een plaatje maken. one nugget. one. lk heb er ondertussen
misschien al 2 of 3 gemaakt. 'k Ben content.'
CSA Stel uw orkest eens voor'
en Kristof Dehaeze de
Dr. Dekerpel 'Stef Vanhaute was de bassist
drummer.'
CSA Kristof is overleden
van de zomer.

Dr. Dekerpe'remand zei
dathij toch niet overreden
is. En ik vroeg ,rs ,t dan
i'ä''ik
fi"l3"iiî:-'ff]erreden
sekresen. Hri ís dus
'Luc, de eers
lt gemaakt was in'77.
speelde pun
Hii

h"tõ;;;ä;fu

Onaangekon<
straahì-lzíka
maakte toen i
gitaar en ik d
met punk bez
paul...

'oor den Overkant.
rt was gelijk een
ma
ne
du

En
lk
typisch eíghti
repetitielokaal
paul beginnen
Dat was in ,gg.

GSA Ge had toch ook ar met Luc gespeerd voor de papas?
Dr. Dekerpel 'Dokter Demento, samen met Hugo Bourgeois. rk
hierd toen
café saint-Micher open, ook in de Bruggestraat. rk weeinog dat
*" =oro.n
repeteren op de dag van het Heizeldrama. we hebben toen niet
gerepeteerd, het was te boeiend op tv. Maar ik zou graag
nog iets zeggen
over Paul.'
CSA Het is uw portret.

Dr. Dekerpel 'lk wil nog zeggen waarom ik met Paul wilde spelen. Hij is
enorm aimabel. Híj gaf me in zijn huis, geen onderdak, maar wel een soort
gezelligheid. 'Drink wat mee, eet wat mee'. Voor of na de repetities. Hij
deelde alles gratis uit. Gul dat hij was. Paul zijn repetitielokaal was een
beetje thuiskomen. Zijn vader was marktkramer, zijn ma was ook een heel
sociale. lk voelde me echt thuis bij Paul. I loved it. Ge moogt dat zeggen. lk
hou van hem. lk vond het jammer dat ik op een bepaald moment heb
moeten stoppen met hem.'
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CSA Wat voor sfeer hing in dat repetitielokaal? Hoe moeten we ons
dat voorstellen?
Dr. Dekerpel 'Hasjiesj. De sfeer van de repetitie was hasjiesj.
En wat er
ook de max was... de'hangerons'. Hippe madammeqes, irendy
coiràurs,
allemaal tofle mensen. Veer meisjes, ja. vriendinnetjes van paúr
die hij aan
ons voorstelde.
'Misschien iets voor u?'vroeg hij dan. Er zataltijd schoon
volk in zijn huis.
ge
he,
pietôr
weet
wel.
wie
zaf
daar
nog?
Deurinck,
[onrijk
wardjä
(Edward Hubrecht), Di en Fabienne van de cameleon en
nog zovele
anderen...Dat bleef dan ailemaal hangenhé.zoals Jimmy Héndrix
in
Electric Lady Land. Dat waren gastjes van de straat. lk vond het
een
fantastische tijd. De eerste perióde'was muzikaal niet de beste
maar het
was echt fun. van ' t beste. Het was altijd party. Meer en meer
en meer,
altijd maar
geen nummers meer hadden
y, party, party. Veet pauzes,
te staan in dle tijd. ñu ,t is direct
drie, en 't is direct zesse. lk voelde mij daar opgenomen. ó" hangerons-,
de
hasj, de liefjes, de magic...,

m
geschreven.
rookpauzes,

CSA Paul zei dat jullie nauwelijks het repetitielokaal verlieten en
eigenlijk niet zo veel in de cafés zaten. lk begin het te begrijpen.
Dr' Dekerpel 'Toch wel. De muziek van Kortrijk was ook een
invloed. Den
Bras e,n Den Trap, mja... De Geverfde Vogel ñi"t,
d"t was een snobkot.
Maar ik ging meer naar de Vlasmarkt . De Zanzibar,
den Diggie, de Volle
Maan'..Kortrijk is een gevaarrijke stad. Niet g"=ond.'
CSA Hoezo?
Dr. Dekerpel 'Hasj, smileys, acid, new beat, house' De raves vanuit
Engeland waren toen in de mode. Party's in loodsen, iedereen was aan de
drugs. White line fever, verstaat ge? Substance abuse, ik ga het zo zeggen.
lk stond daartussen met mijn pintje en mijn sigaretje, lk deed daar niet aan
mee, Geen chemique voor mij''
CSA Heftige tijden.
Dr. Dekerpel 'VeelXTC in 'g1 en '92.'k Ga ne keer iets zeggen. De
muziekindustrie werkt met cocar'ne, ze geven het gratis aan de muzikanten
Ge wordt er werklustig van, zakelijk en zeer dwaaé. ldeaal, om te
manipuleren dus. Ze vonden het ambetant van mij dat ik niet wilde pakken.
Als ik de reputatie heb van nen raren Ie zijn, nen ámbetanten, dan is dat
omdat ik niet meedeed. Coke? Bèèèiinnh.'

DE LEIDER

csA Kunnen we terugkeren naar het eerste repetitielokaal? Gij hebt
meteen de leiding genomen en...
Dr. Dekerpel'Leiding...leiding"' bwwa"''
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GSA Moet ik het anders zeggen?
Dr. Dekerpel 'Ja.'

CSA ... gestuurd? gedirigeerd?
Dr. Dekerpel 'lk zie mezelf meer als een curator dan een leider' lk wil
mensen betere muziek leren kennen. Dat is mijn roeping. Daarvoor.ben ik
door''
op de wereld gezet. Ma,ar ook proJu."r, tur, äat hebben ze nog niet
CSA En ook een goede manager?
Dr. DekerPel 'Nul komma
vrouwen moeten dat doen
vrouw. Rockbands moeten z
vrouwen, vrouwen, waar zitt
spelen. Als ze baas sPelen,
nodig, een vrouwelijke manager''
GSA Laten we nu toch terugkeren naar het repetitielokaal. Het was van
meet af aan duidelijk dat gij de bakens zou uitzetten. Ziet ge dat ook
Dr. Dekerpel 'Omdat niemand iets voorstelde. Er waren geen alternatieven.
Als niemañd ¡ets doet of zegt, dan spring ik erin en als er mij niemand
tegenhoudt, dan stop ik niet. Dat is soms ambetant. lk zou liever hebben
datze me tegenhouden.
En ook omdat ik de songschrijver was en in die rol bevestigd werd door
bijvoorbeeld HUMO. Ze zeggen dat ge goed teksten schrijft en ge begint
Oát Oan te geloven. Tenruijl ik zelf vind dat ik dat niet kan. lk ben vooral lui. lk
heb enorm veel nummers gemaakt, maar ik werk mijn teksten niet af. lk kan
niet zitten om te schrijven. lk ben geen schrijver. lk vind dat heeljammer. lk
doe het ook niet graag. lk zie het als een noodzakelijk kwaad. Ge maakt
een toffe song en denkt 'Goh dat heeft potentie', maar dan moet ge nog een
tekst hebben,pff... Misschien gaat gij me nog moeten helpen in de
toekomst?
Maar ja, om op uw vraag terug te komen: de songschrijver wordt
automatisch baas, zonder dat hij de zanger is. Songschrijvers kunnen die
rol meestal niet aan.
Luc is een performer, een zanger.lk heb hem ook niet gevraagd als
songschrijver. De dingen die hij aanbracht, hadden met pedormen te
maken. Paul bracht wel de trends binnen. De hippe popplaatjes, de betere
mainstream. De Stone Roses, Manchester, Brits tot en met. De Happy
Mondays, dat was Paul zijn ding. En Dick bracht meer de funky shit binnen.
Alles was toegelaten. Luc is meer punk gebleven, Sex Pistols' lggy Pop. En
ik met mijn blues en wereldmuziek en psychedelica en weet ik veel. Ge
hoort dat wel op de eerste plaat, dat zit daar allemaal in. Ook die funky shit,
funky rock.
D.oordat er niemand tegen mij inging, wordt ge vanzelf een soort. ' ' Niet dat
ik dat per se wilde. Ze aanvaardden het ook, omdat het klopte wat ik zei''

zo?

CSA Hoe komt een song tot stand?
iets over mijn teksten
Dr. Dekerpel 'Maar er heeft nog nooit iemand
nooit, nul komma nul.'
gevraagd, of uit mijn teksten geõiteerd. Nog
CSA Da n is dit een plechtig
moment. Geachte Dr., hoe smeedt ge een
song?
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Dr. Dekerpel 'lk ben zeer goed in psychederic nonsens
Maar dan letterlijk
nonsens, maarze moeten wel goed bekken...,
CSA De klank boven de inhoud?

('s Anderendyqs ontving ik deze sms:

Dr. Dekerpel 'Hey, het stukje in ons intervíew over mijn lyrics mag
weggelaten worden. De rest was dik in orde. Grtz')

DE VOORBEREIDINGEN

csA Weticht hebt ge
uzerf in de ror van _

excusez re mot _ reider

äTå,1îm:'","1,:rsvurdisuoà-,,u-"."iddeendã
ff i:äi'"::f
dit
keer zou komen aandraven. )ver en vroegen zich af *""iil"" g"
Dr. Dekerpel 'lk bereidde meestal wel goed voor. Zelfs met al die party,s, ik
heb altijd zwaar gewerkt. Als ge een bepaald nummertje of een bepaaide
stijl wilde coveren, dan moest ge 2 uren met uw oren tegen een box liggen
en trachten te begrijpen wat er werd gezongen. Er was geen internet waar
ge lyrics kon vinden. Er kroop daar veel tijd in. Naar discotheken gaan,
plaatjes halen bij vezamelaars, cassetjes mee naar de repetitie. Doordat er
niets op partituur was, moest ik vroeger alles zelf schrijven he. lk was hele
namiddagen bezig met het voorbereiden van de repetitie.'
GSA Waar vond ge de muziek die u aansprak?

Dr.Dekerpel.lkdeedattediscotheken,overheelas|oielkbenbegonnen
B jâar oud' een beetje
,75. Er was o"uli*n Ããieriaatt"iiil;; u"n 7,
in
De discotheek van
uun'håiãootkoten'
*u,
punt<
óe
ouderwets zelfs al.
' En nog een
er toen nog g<

wevelgem. Menen had'
iscotheken'
dingen v
OO"ure
oo['
goeie
erels met
redelijke
nuu'
bijuri"iàJñái"
ratrick Nuvtten
of se sins
zijn invloed
collecties uit de F;;;'6ðlV'"o^t"iujàîg"nr, fantastisch. Misschien is het wel door
Mo
gebracht met
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Zij
Ferlin'
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te beruisteren'
iuisterden al heel vroeg naar
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en
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ntäiiãr,
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Z"_'ià"t"n ió"n al niet meer
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AFWIJKEN
CSA Anders zijn, zonder dat het een pose is of iets onnatuurlijks' dat
is iets wat ik assoc¡eer met de Ugly Papas'
Dr. Dekerpel 'Wij wilden geen mainstream of MTV worden. Er was toen op
MTV alternative rock, maar eens ze dat woord gebruiken is het al corporate
De Papas wilden dat vermijden. Alice in Chains, Stone Temple Pilots. De
platenfirma's wilden ons zover krijgen. Dat is in feite emorock. lk ben ook
niet aan de Foofighters. Dat zijn figuren die moeten omver geworpen
worden. Het is niet omdat hij in een punkbandje als Nirvana heeft
gespeeld... hij is corporate.
Rock betekent zeker iets anders voor mij. Anders zijn, ja. Het rare is dat ik
ook gestimuleerd werd om anders te zijn of af te wijken door de mensen die
ons bevattelijk wilden maken. Het is door de druk van platenfirma's en
managers dat ik zo'n rare cd gemaakt heb. Zonder hen zou ik niet zo
gemotiveerd geweest zijn om zo anders te doen. lf you push, you get what
you don't want. Niet zomaar om te choqueren, maar dat ligt in mijn natuur.
lk moet dat nu eenmaal doen om een evenwicht te maken. Dan ben ik weer
op mijn gemak.
lk ben te braaf om stout te zijn. lk heb tegenkanting nodig om stout te
kunnen zijn. Toen de Papas succes hadden, was't gedaan. Ge maakt dan
geen goeie liedjes meer. lk creëer onder kwaadheid. Daarom niet negatief,
ikzet mijn kwaadheid om in creatie. En de platenfirma's en managers
hebben een andere agenda dan ik.'

csA ook binnen de groep had niet iedereen
dezerfde ,agenda,.
Dr. Dekerpel 'De leden die zijn overgestapt naar Ozark Henry, dat was
voor de fame, vind ik. En, ik ben níet voot zo'n fame. Dat was duidelijk. lk
wilde uit het circus stappen, meer contact maken met de mensen,
Cluboptredens, caféoptredens, echte muziek. Roots. En zij.. . They didn't
believe in authentic music anymore. Jammer. lk begrijp ze wel. lk had op
dat vlak niets meer te bieden . Zij hadden een andere droom. lk wist dat het
niet meer zou lukken, omdat de relatie met de media helemaal verstoord
was. De Papas waren te weinig populair voor hen,
En er was druk van thuis, ze hadden een bepaalde leeftijd , en ze wilden
een huis en een kindje. 'En ge moet lik niet veel meer optreden met de
Papas en er komt lik niet zoveel meer binnen he, misschien moet ge eens
voor iets ander uitkijken.' lk begrijp dat wel. 'Er is geen toekomst met den
dokteur, het is niet commercieel hé. Hij wil niet commercieel he'. Ze hadden
gelijk. Nu, mijn indruk is dat ozark Henry ook niet echt een droom heeft
doen uitkomen.
Kijk, waarom heeft Rik gehoorschade opgelopen? Door voor Ozark Henry
te kiezen. lt's a curse. 'lf you leave the Papas, you will get hurt'. lk meen
dat. lk heb die vloek niet uitgesproken. lk wens hem dat niet toe, in geen
geval. Zo'n drummer! Maar als ge een bloeiend muzikaal gezelschap
verlaat voor iets commercieels, dan is er karma. De muziekgoden komen
op uw kop kloppen. lk geloof dat. Nu klink ik misschien een beetje
esotherisch, maar that's the way of the world. De dingen keren terug. Dat is
geen haat of rancune. lk heb ook fouten gemaakt waaryoor ik heb moeten
betalen.

Pay the price. Zij ook. Door naar ozark te gaan
hebben ze de mensheid
veel goeie muziek ontzegd. Bij de papas
zouden ze veer betere muziek
hebben gemaakt, allez, Oat v¡nO ik toch.
van ozark Henry moest Rik met cricktracks sper n. Dat
is nu zo in de
popmuziek. Alles moet netjes in de
maat, miliiaristisch, computer, binair.
Níets organisch meer. Drummers moeten nu
ook drummen zoars
drummachines. omdat mensen dat gewoo n zijn.
Het zijn sraven. Rik had
moeten zeggen: 'Fuck off met uw criãktracks.'it ging
ãat gezegd hebben.,

BERICHT VOOR PIET GODDAER

Dr. Dekerpel 'Mag ik nog iets zeggen over Ozark Henry?'
CSA Zeker weten.

Dr' Dekerpel 'Wil het ooit nog goed komen met hem, in artistiek
opzicht,
niet commercieel, dan.denk ik dat hij mij moet aanstellen
als producer. Lt<
zou een soort Rick Rubin voor hem zijn. Dat is zo iemand
die, *"nn""1. J"
carrière een beetje misloopt, mensen weer bij hun roots
brengt. En als hij
mij een beetje laat meespelen op die plaat... Het zou zeer goed
zijn. lk

meen dat hé.
lk ken hem niet echt en ik he,b er geen contact mee. lk heb
er wel een liedje
over gemaakt, in het West-Vlaams. Het heet 'Waarom stoan
we widder
nooit in den top 30?' lk.ga het uitbrengen ín maart, met carnaval.
Het gaat
over Piet Goddaer, onder andere. (zingt) 'Waarom stoan
we widder nooit in
den top dèèèrtig, en 'k zinge pertank me hjil min èèèrte. Waarom ,t
is oes
nie gegund?... rk wir dat gewoon ne keer óo"n, voor de grap.
Nen
carnavafskraker' ln de stijl van Corry en de Rekels. Rataiaa ratataa
rataratatataaaa''t Denk dat het een hit wordt in Westende. lk heb
al zoveel
genres gedaan. Waarom dat dan niet?,
DE ROOTS

CSA Kent ge eigenlijk ook de Vlaamse muziek?
Dr' Dekerpel 'ugry pgqas zijn,
meer dan wat de mensen denken, vertrouwd
met de vlaamse muziek. rk óen
nogat een fan van Raymond van het
Groenewoud' rk vind hem ¡"ni"rììfðr,.
Tekstueel oot zijn voordracht. Ars
híj in het Nederlands zi
r ztJn er niet veel díe dat
kúnnen. Zo Ããiur"f .
topníveau

en

Bobbejaan
jodelnumm

eeld: ,Op een ranch ben ik koning,.
Een
ring van een Mexicaans nummer,Er
ranche
weet wel. lk speel dat nog wel
eens. Al, h;i
, of voo,r een paar bejaãrden. oäÃ
dan jodel ik erachter. ,k G, r..r"Û,i"i=¡né,¡k"bp
nü äì"î
n.

zig, met het coveren van Bobbejaan
Schoepen.
ton geworden om dat te doen.
Maar ik was eerst
dEUS, allemaal goed en wel, ,uái.;
ü;;",
l. 'k Mag eens boften hé? lk
ben veel te

CSA Zijn er nog?
Dr. Dekerpel 'l like Will Tura! Zijn sixties werk vind ik heel goed. Er zitten
echt 'nuggets' tussen. lk lach daar niet mee hé, met Will Tura. lk meen dat,
dat is goeie muziek. Bijvoorbeeld dat nummer'Nog 20 minuten tijd'. Dat is
.oiu"r, Johnny Cash heeft dat populair gemaakt: '25 minutes to go'. Het
".n
nummer is oorspronkelijk van Shel Silverstein'
(zíngt) 'Weldra hang ik aan de galg, als een ledenpop - nog twintig minuten
geduld.
En ze richten voor mij de stelling op - negentien minuten pomperperompom.
lk heb mijn bord met zwarte bonen haast niet aangeraakt - nog achttien
minuten geduld. En niemand vraagt of het heeft gesmaakt...' Heel de tijd
ro'n spañning. Dat aftellen, en dan op het laatste 'Kijk, hier zwier ik, alles is
voorbij' en dán die ijselijke kreet van Will Tura wanneer hij opgehangen
wordt. Als kind, ik was er bang van'
Arme Joe, vind ik ook zo fantastisch. Noordkaap coverde dat nummer in de
Rock Rally. En toen wist ik, dat zijn de winnaars. Noordkaap die 'Arme Joe'
doet, dat is fantastisch. Live in de Rock Rally. Zo'n energie! lk ben geen
Noordkaapfan, verre van, maar dat... Het was ook origineel. Niemand deed
dat toen al, Trr" coveren. lk heb het ook altijd tof gevonden dat hij in het
Nederlands zong. Zijn eerste groepje, dat was tof. Gruppenbild'..
Maar die hedendaagse Vlaamse muziek, dat is meer voor de ideale

;:i,ïiåi:ï"i"ff JiîiìJ:î#if -?ä:î::ïiii:lså:Liiå'J.Îi."'å"'."
baas. Zo melig, die teksten zeg.'

is aanwezig als ge muziek
er de geschiedenis moet
moet dat proces
ondraagli'ke last?
Dr. Dekerpel 'Bij het maken van een plaat houd ik geen rekening met de
muziekgeschiedenis. Toen ik jong was heb ik me daaraan laten vangen.
Maar het kan toch nooit zo goed zijn. So what. Na een tijdje zegt ge 'Fuck
it'. Het moet niet altijd vernieuwend zijn. lk hoor ook graag dingen die al
eens gem aakt zijn. Als dat goeie classic rock is, heb ik daar geen probleem
mee. Als ge te veel rekening houdt met de muziekgeschiedenis, werkt het
verlammend. Dan zijt ge geïntimideerd door al die guitarheroes van vroeger
en krijgt ge geen letter meer op papier. Zeker tekstueel, als ge als
Nederlandstalige Engelse nummers schrijft. Daarom was punk zo
bevrijdend. Dat was beginnen vanaf het jaar nul. Ge moeqt met niets
rekening houden.
De beste Belgische bands die zijn doorgebroken, werkten vaak
instrumentaal: Toots Tielemans, Django Reinhardt. Nog geen een Vlaming
heeft een prijs gekregen om een Engelstalige tekst te schrijven. We kunnen
alles beter zeggen in onze eigen taal. Mocht ik nu echt iets te vedellen
hebben, ikzou waarschijnlijk ook in het Nederlands schrijven. Dat komt
nog. lk ga dat ooit nog doen.'

Dr' Dekerpel 'Het is lndonesisch. lk was muziek
aan het beluisteren en
plots passeerde er zoiets. lk dacht: ,waarom
zou ikniet eens in het
lndonesisch zingen?
Maar het kan evengoed in het west-vraams
of Nederrands he. op de
tweede cd bijvoorbeerd. Luister naar'Te pretter,,
de mystery track,
'Limonade, te pletter, à volonté
, Braz.zaviile, ..., Oké, ,t was abstract, ,t was
dada, maar wer vraams hé. Dat wordt
á" k"nt
maar het is
vlaams hé. Het is een vraamse krassíeker.
"rn En rive õär"hoven,
íoegden we daar dan
nog wel dingen aan toe. En uiteraard waren
er ook und"r. talen. ln de
repetíties nog meer dan op de platen. ln het
congotËes, ltaliaans, ín het
Frans, Spaans... 't is een manier om een ,".pãt¡ti.
Puit:'
boeiend te
houden. Hoe houdt ge een band samen? Hoe
motiveert ge uw band? Awer,
door al zulke dinqen. Door covers te doen voor
een keer, u ne keer uit te
lgv,en en 't is graõpig. rn soms ori;tì
eens iets hangen. ,Noverty, noem ik
dat.

",

Er was in de jaren g0 ook heel veel wereldmuziek
he. Die was niet te
'vercommercialiseren'. Dat deed mij teruggrijpen
n"ãio" etnische
invloeden. De jaren.90 waren eigeni¡k
räort iri"n 60, vond ik. De jaren
90 waren eigenlijk de jaren 60 dì-e ik als"õñ
vorwassene heb kunnen
maakt als kind, maar dat was
die wereldmuziek die ongelooflijk
s zetten... ln zulke tijden floreren
et meer hé' Toch niet voor de
arternatieve

kunsten.,

GITAAR
CSA Hoe zijt ge geëvolueerd als gitarist?
Dr. Dekerpe
duimplectru
weet nieman
Zeker weten.

ffii?;tåî

,n, live. lk weeg
maar SS kg. lk

n
d
op een onorthc
Het klopt in råi
met mijn duim
basgítaar.
zie me ãaa,.
opnemen.,.

Iffff]t"

aar to play it, .orpon"r"n]'
eel heel graag bas, welis*"u,
ik kan dat niet wegsteken.
om ben ik zo uniek. lk spåel
-I niet gemaakt voor

".n'mi' verdomme, wat ne bassist
dat'k ik benne, ,k verschiet
er

Mocht ik mezelf
gítarist. Oat
De liefde is
weet dat
op de bas vind

sist: 10/10' Beter dan
I willen spelen als bassist.
¡en controle uitoefenen.
lk
I mijn gitaar speel it,
maài

wáe
groi
de_me
i

CSA Nochtans.

sound
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vor over uw
s

DE PLATEN

csA Laten we n:Í^"."n".
over jullie platen hebben.
vertellen dat
lk heb me taten
se niet gehe"igäi;lîig
zijt

;;ffiïiån*

urn de eerste?

Dr. Dekerpel 'De studio was oké, maar in de laatste stap is het misgelopen
De mastering. Verschrikkelijk. Het was trebly. Tenrrijl de plaat in de studio.
warm klonk. Trebly was toen mode en ze hebben een standaardsetting
gebruikt bíj het masteren van de plaat. Maar, wat is dat nu? lk ben niet
standaard! De Ugly Papas zijn veel, maar niet standaard.
Niet dat het zo erg was. Ze klinkt wel levendig, niet mat en dof. Misschien
een beetje te sprankelend. Ooit komt de dag dat ik de plaat zelf ga
remasteren, met manieren. lk ga het gewoon fucking zelf doen. lk heb niet
eens de mastertapes, maar ik trek het me niet aan. lk ga van de cd gewoon
een remaster maken.'

GsAVoordetentoonstellingindehoeveinRekkemhebbenwena
van optredens uit de
veel vijven en zessen opnames gevonden
de Ugly Papas ook iets is wat
beginperiode. lk uinO té krachtig, otU"t
zeg maar' The Night
ge moet beleven, mãt zoveel mogelijk zintu.igen'
alJ een verhaal. Zowel de
of the ugly papas vatten wij trouw"nr op
vertellen elk maar
expo, de derde pLai,J" hlrtshow, deze-publicatie
ik het optreden van 30
een deel van het verhaal' Daarom denk
het verhaal helemaal te
september ae ontbre[ànoe schakel is om
doen met een 16'jarige' die
vertellen. Nu, ik vroeg me af wat ge zou
opname zien en
jullie werk niet kent. [aat ge nem'ot haar een oude
ge op een plaat de sound
horen? of toch li"uåiã" eãrste plaat omdat gezegd' h et liefst
ge' anders
meer in handen h;bt? Hoe zoudi
voorgesteld worden?

Dr' Dekerpel 'lk zou den eersten elpee laten
horen, niet den eersten cd. De
plaat waar Facíng the crap op
staat met 4 nummers. Die met die vissen
op,
this is the one. Die eerste'prãat is nog niet gedigitariseerd.
De Ep is niet
meer te krijgen. En geen enkel nummer
vañ OiJplaat
us
ge kunt ze nergens horen. lk heb
plaat
die
g"r"r"rt"
ln een studio. En als niemand dit uitbiengt,äan
)à,t ¡lr,
dom, de platenfirma's, dat ze datover het
hoofd zien.
de collectors. Niemand luistert naar mij.
ook het liveoptreden in de AB in 'g2. lédereen zou
dat moeten zien als
Dat was de persvoorsteiling van de eerste
cd ,papa ,rr"r,

|;ii'*rning.

De voorstelling van de tweede cd was
in,g4, in Vorst
zatik met veel relationele problemen. De dag zellís Nationaar Foyer. ïoen
dat uitgekomen. lk heb

het toen niet makkelijk gehad.
lk had ook veer stress. it nao die cd gemaakt,
maar ik wist dat we die niet
live. konden speren. zeker niet met
zõ weinig voáiuåreioingstijd. Maar we
hadden een budget gekregen voor die cd. El
ik wist dat het een ramp zou
zijn. Maar we moesten heidoen. lk ben blij
daiwe rr"t gedaan hebben,
maar ik wist dat we het niet zouden kunneñ waarmakeñ.
En g"
mensen daar dan rtgr op de persvoorsteiling.
=iãiJ"
Ze vervvachten iets,
in de
stijl van de eerste g9. e n ze krijgen iets voorgãschoterd
dat niet af is, niet
e.e_ns goed gespeeld, nummers
die niemand"kent, heel experimenteå1.'oe
stilte was te snijden. Geen respons. Het was
ook niet zo denderend.
Absoluut niet.
Na de persvoorsteiling moesten w9 met de
cd optreden, maar die was niet
geschikt om live te brengen. Toen
heb ik g"=ãgï åãiir. nieuwe muziek zou
maken, die wer rive te speren zou zijn" Maär
o""prãt"ntirma vond dat niet
oké. 'Ge promoot juilie praat niefl, Al d¡e ottr;ãJ;;';ú',.'
geboekt, in
sporthallen bijvoorbeeld, maar de muziek is meer
voór in clubs. ,Ja, boek
ons dan in clubs he!' Ge ziet, ik ben niet geschikt
om dat spelletjãìå ,ó"r"n.
lk vind, als ge een praat gemaakt hebt en"ze
is ar, áän begint ge met iets
anders' Dan speelt ge live een transitieperiode
met wat nieuwe nummers,
maar promoten en recreëren, dat gaat niet voor
mij. Had ik oie ptãai
gemaakt om live te brengen, dan iou.e
niet zo avôntuurri;t ge;ãã.tzijn.
En die journalisten, en de fans uit Kortrijk. Ze
stonden daar, ge kunt het u
voorstellen.
Het waren ook moeilijke omstandigheden, met
al die ruzies met lieven en
vriendinnen, die een gras rimonadõ tegen mijn
kop smijten, w"gtop"ñ m-;t
mijn portefeuille. .. En 2 minuten later moet ge opirede
n. lx zat"noõ uoloõ in
die andere emotie. rk zar aan mijn portefeuiie te denken
en ik moest het
podium op om mijn nieuwe plaaf voor te
stellen.,

promiscuiteit? uw
GSA ls dat niet een van de eerste lessen in de
vrouw en minnares niet

samenbrengen'
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ormaal geen sprake meer
censies, maar geen dend

m zun we met iemand
en heeft. lk wilde die
m. Daarom had ik ook
et een budget. En ik heb
s platencontract
die plaat is er. En
eerste misschien,
nderd. We konden dat niet
meer spelen na
enre gekristalliseerd, verstaat
ge.
spreekt ook een specifieke
doãlgroep aan. Altijd
, maar mindergeïnteresse:rden
irr

nos een ander rier. Ge
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grote zaal. Dat was
in Dampicourt, in
was op het laatste
En ik
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mensen op de

b..n te brengen?

Dr. Dekerpel 'lk weet het. Dan hebben we nog niet over de stagedivers
gesproken. Begin jaren 90, wat een plaag! lk wilde daarmee afrekenen. lk
wilde niet meer spelen voor stagedivers. Al die cross-over groepen, al die
Red Hot chili Peppersklonen. Fuck, hoe ambetant dat dat was. Ge zet een
nummer in en hup ze zijn daar. Ne rappen of nen tragen, het deed er niet
toe. Ge hebt geen plekke meer, ge staat tegen uw versterker. lk wil
musiceren en zo gaat dat niet. Dat was een periode waarin het publiek het
podium innam. Het publiek was de show. Testosteron en adrenaline. Hoe
meer volk er naar onze optredens kwam, hoe meer ge het gevoel kreeg dat
het hen niet kon schelen. Dat waren geen muzíekliefhebbers. Dat heeft voor
mij nooit gemarcheerd. lk wil niet dat soort succes.'

u?

voor
is een optreden goed
GSA Wanneer
Dr, Dekerpet 'Als er 5 minuten magie is. Ge hebt dat soms. Ge zijt een
kwartier aan het spelen en alles klopt gelijk. De klank zit goed, het publiek
reageert, alles zit juist.
Oe i;O staat stil, ge zit op 1 lijn en dan gebeurt er iets. Een soort magic. Een
goeie sound is een voon¡raarde. Als die er niet is, dan speelt ge op
automatische piloot. Een goeie sound en'then you can improvise'.
DE S,UOORPLAAT
CSA W¡lt ge eens een nummer van de tweede plaat ontleden en
uitleggen wat ge bedoelt met een smoorplaat.

Dr' Dekerpet 'Er was de invloed van marihuana
en spacecake. Geen coke,
plaat is 100% cannabis. Nu wordt fret
wããrO

uikt, ma
en. Een
zeggen dat de plaat gemaakt is on

onder

invloed.

en roes. De Westkust van de VS,
the Fish, Electric Music for the Mind
k ook zoiets maken. Een echte, dus
et
e drugs

-

;:4.o"

ge zijtniet verslaafd, ge
=Ut n""J,l"tt
pt. Geen spacecake meer,-gõen
o create this.
Maar de opnames heb ík nuchter gedaan..,
Nee, dat is niet waar, absoruut
niet' Zulke dingen zíjn wel niet voor herhalíng
vatbaar. Ge kunt het niet
chedelische bands hebben er
cht. Anders moet ge weer ín die
n onszelf letterlijk
de muziek in de derde periode
t psychedelisch, geen effecten,
geen

overdubs.,

moet nog artijd een
nummer onteden. Ge
moogt zerf kiezen
Dr. Dekerpel 'Marihuana guitar. Dat is een en al dub. Dat wil zeggen dat ge
een nummer stript en enkel de bas en de drum overhoudt. En ge speelt met
de bas, de drum, ge steekt wat echo hier en daar, ge overdrijft in de bas, ge
overdrijft in de treble. Dub is studiocreatie.
Dat is in feite de psychedelische muziek van Jamaica. Lee Perry is hier een
heel bekende muzikant. ln Jamaica is de producer king en zijn de zangers
inwisselbaar. De zangers zijn voor de meiskes. De grote sterren zijn de
producers.

in muziek en
tzijn verruimen''

fltåiJf.rom

eigenrijk? waarom die keuze om
er een smoorpraar van
Dr. Dekerpel 'De mens heeft het recht om te weten wat er zich achter die
deur schuilnoudt. Behind the door. lk kom vaak mensen tegen, die een
beetje ouder zijn dan ik, de generatie van mijn pa, die zeggen datze het zo
'Wijwillen dat
¡ammer vinden dat ze die drugs niet hebben meegemaakt.
'oot<
mòemaken.' Die mensen hebben daar recht op! Geef dat aan de
mensen, dat ze eens weten wat het is. Mijn pa ook. Mijn pa zei'.'lk wil dat
eens pakken'. En ik heb hem dat een keer gegeven. ln een pijp. Hij rookt
die pijp, kijkt naar het nieuws en zegt: 'Verdomme, ik vind die lezeres zo
sexy! En anders zie ik dat niet.'

csA wat ziet

gij?
Dr. Deker¡
alsof het
was Brigi
roze
En ik die

as muziek. Het reek
de de muziek' en het
s'' lk zag allemaal

g

kleur
2
Bardot'Mretgevoeldatikvoor
I don't kn<
wat"sgks
r"'"t
z
wiens tieten ik wilde
aan ""iÀibesefte
hé: I 'use
roze' Maar pas op

e tiet van Brigitte .
Wow'
t baarmoeder" '

gãti¡L een moeder.
ii¡d bruine tepels
'"rã"
ge dat er zeker in

tt

En
zetten?'

DE TERUGBLIK

GSA Laten we eens terugblikken. Ziit ge tevreden over het parcours'
ge
Hebt ge het gevoel dat gé een doel of het doel hebt bereikt? Of ziet

vooral gemiste kansen?

an dat niet. Mijn lichaam weigert.

De,tweede periode heeft
niet lang geduurd.
gedaan met 4, met Rik in
¿" pËaÌs van pau
voelde me goed. lk was to"n'rå.ìobiotisch
bez
Het ging beter. lfçwas n¡et
meer ziek.
:l|u"rgn,
aangetrokken en hebben ze
ingebroken in ons re
uisd.

fun.
ngden

ten

at. Heel volks en
nt waren we echt een
kon toen. we

mse dingen
balkan, afro,",tr.råfles
jaz., g¡psy, reggae, ska_
camp, exotica, Sun Ra, Latin,
atiesi_,
woon alles, voor te lachen! oat
was gLäriiö.
---.v. Ée rr
en kwamen, via café den Bucksom,
ste dingen deden we. Griekse
ballaãsl Ge kunt

v

*iï$rå,15*l"n"n

wat minder werk en wat minder
serd .. En Rik moest

CSA En gemiste
kansen?

Dr. Dekerpel 'Er was geen masterplan. Bij mij draait het om de muziek en
de gitaar.
Opiafé gaan, muziek spelen en mijn pintjes gratis drinken. En met de
papas kon ¡k dat niet meer. ln sporthallen met het verkeerde publiek". No
way. Op het laatste heb ik het toch kunnen doen, met Peppie erbij; een
pure aliernatieve barband zijn. En we hebben veel mensen gelukkig
gemaakt. Meer dan toen we succes hadden. ln de derde periode hebben
we volledig gebroken met de media. Ze hebben ons volledig gedropt. De
tweede plãal werd zelfs niet besproken in de HUMO. En dat is vreemd. Het
is logisch dat een Rock Rallyband wordt gesteund. En zeker als ze een
tweele plaat uitbrengen. Op een budget, onder een label. Maar". Geen
woord in de HUMOI Not a word! Maar ik ben ze ergens dankbaar, want
mocht er een woord verschenen zijn, dan zou het negatief geweeslzijn' Ze
vonden de plaat verschrikkelijk slecht. De HUMO vond de plaat walgelijk.
Zekerweten! Zewaren bescñaamd over hun Rock Rallyconnectie met de
pfaat. Dat durf ik zeggen. Er waren toen ook al barsten in onze relatie met
de agencies.
gedaan'
Dus þromotie voor de tweede cd: nul. Niemand heeft er iets voor
It¡aai misschien hebben ze ons een fantastische dienst bewezen door het
te verzwijgen. Want in die tijd was de plaat niet te plaatsen. Ze hebben
zeker ¡n fr-un broek gescheten: 'Wat moeten we daarmee doen?'
CSA Hoe denkt ge nu over die pijnlijke
situatie met paut.
k heb al die shit oP mij genomen'
rtrijk meer binnen. 'En ge hebt Paul

DE PERCEPTIE

csA

In werke mate zijt ge u bewust.van uw
reputatie of imago en kunt
ge u verzoenen met de perceptie

die anderen u"n u hebben?
Dr. Dekerpel 'lk weet niet welke reputatie ik heb. lk woon aan de kust, waar
de mensen een heel ander beeld van mij hebben. Een beeld dat klopt.
Zonder verleden, zonder vooroordelen. Daarom voel ik me hier ook zo
goed. Wat is mijn imago?'

CSA Extreem moeilijke mens.

CSA Z,Jt
grj een
buitenbeen

tie, dok¡sy7

Dr. Dekerpel 'lk zie mezelf niet als buitenbeentje, ik ben gewoon zo.lk
vond als kind de volwassenen 'aliens', ik was niet het buitenbeentje, maar ik
vond de maatschappij weird en niet kindvriendelijk. lk vond de mensen
lelijk. Niet vrij in hun beweging. lk vond dat raar, ze leken niet gelukkig.
lk heb een afwijkende smaak in vergelijking met wat mainstream is. Alles
wat raar is, doet mijn hartje sneller slaan.'
CSA Z¡jt gij een encyclopedie, dokter?
Dr. Dekerpel ,lk,
encvcropeãË
##ff,1.t1fi,3r1Lt^t-"n gvgr míj, dar ik een muzikare
doen om die dinsen
mij lk moer da
r"
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iedereen r
u¡näån.
"t ="rr

Facing the crap heeft 1 week op 27 gestaan in een soort Studio Brussel
Top 3ó. lk spreek over het jaar g0. De hitparade werd in die tijd
t"t"ng"tteld op basis van ingezonden gelebriefkaarten. lk had wel
honderd briefkaarten gekocht en allemaalzelf ingevuld, met verschillende
handschriften, een keér met een bic, een keer met een potlood, een keer
links, een keer rechts. Alleen, ik had ze allemaal in hetzelfde postkantoor op
de bus gedaan. De week erna kreeg ik een telefoon van de toenmalige
boekingiagent. 'Ja zeg dokter, ge gaat dat toch niet meer mogen doen'' lk
heb het nog een keer gedaan, met nog meer briefkaarten. Maar ze hebben
ze niet meer meegeteld. We hebben dus wel op 27 gestaan. Dat was wel
een kick hoor.
Eén was zijn auto aan het kuisen en ons plaatje draaide, en ik zei 'zetdat
ne keer open!' en ik zei 'Da's ikke dadde!'. ln Menen. De max.
Er kwamen direct ne helen hoop boekingen binnen' We hadden het
verdiend ook. ln feite moesten we op nummer 1 gestaan hebben' Facing
the crap kwam daarna ook binnen in de HUMO, Basta, op nummer 2' Met
een venruijzing naar waar het plaatje te verkrijgen was. Ze stonden achter
ons. Dat was tof.'

csA Luc verterde over een ander radioprogramma,
The originars.
Dr. Dekerpel ,
analyseerde. E
luisteraar moch
van covers. lk h
Deep purple.
beautiful day,
gedraaid.
Het nummer Sta
ik altijd
jatten. tk ben
lk dacht toen,
iedereen. Ats
anders maakt
goed om het origi

interessa
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n was ook zoiets.
Dat vond
ejat zijn. tk doe
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Dr. DekerÞel ,Welke

optredens?,

ziit
waarop ge niet
geweest
optred-ens
paar
GSA Er ziin toch een
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waren van Menen. Tot over onze
ore
ln december 1908 doet Henri Cottígnies een aanvraag voor een cinema in de
Rekkemstraat, nr. 4. Hij vraagt'om in Rekkemstraat perceel l2ïi sectie D
eenen kinematograaf, eene dynamo tot het maken van elektriciteit en eenen
essencemotor te mogen oprichten.' Ze zeggen dat het goed is en Henri
noemt zijn cinema Bucksom. ln datzelfde jaar laat Henri Cottignies de
voorgevel van zijn huis - dat dienst doet als herberg en winkel - aanpassen.
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Naast zijn cinema had Henri Cottignies dus ook een herberg. Luc heeft hem
nog gezien. 'Een schone café. 't ls al naar de kloten nu.' Tussen café en
cinema zat niet meer dan 1 deur. De cafégangers die hun water moesten
maken, liepen de deur voorbij. Soms vloog de deur open en stond daar
iemand in het deurgat te koekeloeren. Kenmerkend wellicht voor de Ugly
Papas is dat zij de nieuwsgierige bezoeker niet beleefd of onbeleefd vroegen
om met rust gelaten te worden. Zij nodigden hen uit om binnen te komen, tot
bij de micro zelfs. Niet om die man of vrouw uit te lachen, maar om samen lol
te maken. 'Dat homootje daar - hoe heette hij? We noemden hem altijd
Lucrèce. 'Ah Lucrèce, hoe ist met iou?'En dan begon Lucrèce van zijne vent
al hier en zijne vent al daar, en dat het hoog tijd werd dat hij onder het mes
ging om zijne zizi eraf te knippen. Allez, Lucrèce, kom. Zingt daar eens een
liedje over.'

Zizi, c'esffini,..
Et dire que c'était mon premier amour

51
r en nestelden zich aan
de
m. Omdat er ín Menen
een café geen
de 20ste eeuw gehaald.
rswaar op een andere locatie,
een beetjã uårJ"r. in
egt is waar. 't ts al naar de
kloten.

Deels omdat wij geen
deden, deels omdat de
datzij wisten dat we
nmelkers of zo.
lkomen spelen
Eensgezindheid over de oorsprong van de naam Bucksom is er niet. Volgens
sommigen - die ik hier niet ín een voetnoot g.a citeren, omdat dit geen zo;n
soort publicatie is; van de lezer wordt verondersteld de schrijver en oe
getuige op zijn woord te geloven - venruijst het naar de westernshows
waarmee Buffalo Bill ergens in de 19d" eeuw door de westerse wereld trok.
De western was een geliefd genre, ook bij Bucksom. ln de Barakken te
Menen is de grens tussen fictie en werkerijkheid soms flinterdun. De
schietgrage cowboys van het scherm liepen nu gewoon over't straat, met de
flikken erachter, want als ge in de Barakken zijt, zijt ge op een zuchtje van
het grote Frankrijk. Er bestaat wel degelijk zoiets als grenscriminaliteit.
Over diezelfde straten liep Luc toen
de laatste.' Nog 100m en hij was thui
winkelkar van supermarkt Roby' Hij d
zijn gevulde kar zijn huis in' Kan 99n n
gózãgd dat Luc graag in de Barakken
om Bu nog naar den
Ricard... oe orajeiiã"voor mijn deur... de zondagavond
Wat een machtig
beenhouwer kunnen... nu en dan ne keer een schietpartij"'
sfeerke.'

Nochtans, zijn reratie met de Barakken was
ronduit srecht begonnen. ,3 uur
woonde ik ín het Hoornwerk en de achteruitkrjkspreger
uun ,[n ni"r*"
firmawagen, ne Fìat rempra, rag op de straatsteneñ.
rapotgesregen. Fuck
zeg, 3 uren.' Luc is niet naar oe poiitie geweest,
,ãr,. naar een café een
verderop, café Bergica. café aeigica,uiuóiìlgériens. ,De
!.:ljq
herft van
de tijd stonden ze op straãt te dearen. rizeii"#;
á" dearers: ,Bonjour, je
suis Luc, musicien et j'habite rà, en face. La
r¡ãt, c'åst ma bagnore.
Regardez, mon rétroviseur, il est foutu.,
'C'est pas possíble
ça', zeiden de dealers.
'Vous n'avez rien vu, les gars?'
'Norì.'
Maarze beloofden Luc datzevoortaan een oogje in
het zeilzouden houden.
geval, tournée géneral.'
_Bon, !n dat
En inderdaad' Durfde Luc hêt raam van ziin
Fiqt een paar centimeter open te
laten staan, ze stonden aan zijn deur. of
áls de koffer niet op slot was. ,Luc,
ilfaut fermer, hein. C,est mieux. On sait jamais.,
kwam e
En 't gebeurde dikwijls, dat hij, toen hij uit café.Bucksom
maten Wi', zegt
ommetoer maat<te via å" g"féi.". ' 't Waren mijn

ook naast zijn deur, de huidige locatie van café Bucksom was 't dikwijls
feest. Daar was de Reginskaya. Dat was een bar, een hoerenkot. ,lk úwam
terug van een optreden, parkeerde mijn Fiat en de bazin tikte op mijn raam.

:t haar Pools of Bu'lgaars
'Viens Luc. Viens boire
waar zljn
'chterbank'
haar
in
accent
rel gehoord wi'' Ze ziin
vrouw lnge lag te
g"' o" bazinwilde haar
binnen
naar
samen
aan haar personeel en klanten'
buurman, de rockster, voorstellen

ur
hoerenkler
slapen,
gega

Soms zag Luc de aap van de bazin op het dak zitten. 'Ze hadden een
baviaan. Zo'n aap met een bloot gat. Een rood gat. De baviaan was haar
huisdier. Hij heeft nog de pruik van mijn huisbaas zijn kop gepakt. 'Hij was
aan het schilderen en hup... Machtig sfeerke.'
2. Jean'Pierre Boekhuid
zal wellicht bry' Rock around
cter wí|, moet het verder in de
culturen _ harmonische
iek - elkaar vonden. Wanneer die
ustrie vercommercialiseerd en
spreken. Het is allemaal nogal
geen geboortedatum.'1 ln Rêkkem
father van de Rekkemse rock is

Bernard was een van de founding fathers van Tooth Paste. Hij zou gitaar
spelen en Luc, zijn broer die B jaar jonger is, kon bassen en zingen. Bernard
was een echter FM'er, met een voorliefde voor Genesis, Camel...
ouderwetse hardrock. Dominique Ryckaert, sologitaar, was een echter
rocker. Hij hield meervan Ted Nugent enzo. Aan de drums zatJimmy
Wyseur. Jimmy en Luc hadden dezelfde smaak: new wave en punk. Punk
was een bom geweest en het had gedaverd in Luc en Jimmy. Het viedal van
Tooth Paste was er een met uiteenlopende voorkeuren. 'Ge kon geen
stempel plakken op Tooth Paste.'

'lk ging ernaartoe en ik zei ,Ehwel Jean_pie
"Ah ja, 'k koste niet meer op joon name kommen.
Maar het komt allemaal in
orde."
1

Keunen' G' (2015J' Een
eeuw popmuziek: van croonsteps
tot dubstep. Tiert: Lannoo

aan vrjenden en familie.
Ze zijnze allemaal
ekhuid dacht dat hii hát
vuur moest smeden
ngretjes bij persen ãn
ze¡ tegen
paste:

ïooth

en dat het zaakje begon
schreef dat Tooth Faste
, dan zou hij hun
in beslag nemen.,
c Dufourmont meneer
'Met onze boxen.
Nen
Het was gedaan met rooth paste. 'Nochtans, wij hadden
veel optredens. lk
moet-er wel bij zeggen: er waren hier maar 3 groepen. Ge
had il Áii orirr,
paste van Rekkem en
van
2)
Tooth
.. ik kan zerå gåenìen
.Kortrijk,
derden noemen. Later had ge Buzzard van Láuwe, met Hans
Berten.

gi il

3. Dr'Deme

nto
Luc en Hugo Bourgeois zitten te treuren in de Labberleute in Aalbeke. Dr.
Demento and the Palace of sin heeft na een jaar repeteren een mooi
optreden in Leuven. Dr. Demento waren Luc, Hugo, drummer Jimmy wyseur
en Dr. Dekerpel. Als zij in Menen aan de deur van de dokter staan, blijkt dat
de dokter niet mee kan naar Leuven. Als het geheugen van Luc hem niet in
de steek laat, dan was dat omdat het lief van de dokter nachtblind was. Dr.
Demento is de klap van het gemiste optreden niet te boven gekomen.
Nochtans, er zat een kiem van iets beloftevols in Dr. Demento.
uc en Hugo dus te treuren
in de Labberleute, tot de
groepje zoekt voor het
voorprogramma van

'Ja.'

eerste verbazing wegtrok,
dachten ze met zijn drieën
na over een
De baas van de Labberleute
zei:
'De cowboys.,
vonden 'cowbov'zo cowbov-achtig.
Ze moesren er nog iets aan
hiïlnfligo

##"

Een heel eind later speelden de 2 Russian Cowboys op de Breughelkermis
Uit de menigte ziet Luc de schim van Dr. Dekerpel tevoorschijn komen.
'Luc, heb'je geen goeste? 'kZou ne keer iets willen proberen.'
en vervolg. De dokter
ggen of doen (en
hij een vloek, soms
kop (en omgekeerd), en soms zei

Nu is de dokter een fervente verdediger van de macrobiotiek en 'je bent wat
je eet', maar het ís niet altijd zo geweest. Aangezien de dokter noch auto
noch rijbewijs heeft, zathij na een repetitie in Luc zijn eerste firmawagen, de
Fiat rempra, waarover we het eerder al hadden. De dokter zit op een
Bubblegum te kauwen, enfin, Bubblegum, laten we zeggen: een zeer grote
kauwgom. Tot hiertoe geen probleem. De dokter mocht kauwen in de
firmawagen. Het probleem begon toen die kauwgom ongezien was ontsnapt
uit de dokter zijn mond en ze daar geen acht op hadden geslagen. Toen de
dokter uitstapte, zei hi1:
'Godverdomme, mijn nieuwe veste.'
De kauwgom was onder de dokter zijn gat beland en kleefde nu aan zijn
lange jas. Maar ook aan Luc zijn stoel en daarom zei Luc:
'Joon veste? En mijnen nieuwen auto dan godverdomme? Joon veste?

Gauw zeg!'
Luc heeft de sporen van de Bubblegum er nooit meer uitgekregen en dat
vond hij niet zo plezant.
Een andere keer zijn de Papas op weg naar de Rock Rally in de Golf van
benen
Paul. Paul rijdt, De dokter moet - als gevolg van iets mysterieus in zijn
- vooraan zitten, zodalluc en Dick, nochtans met voorsprong de 2 sterkste
heren uit het viertal, op de achterbank belanden. De dokter is een boterham
Hij vraagt
aan het eten en op de achterbank heeft iemand een beetje honger.
zegt de
boterhammen"
'Het
mijn
zijn
een stukje van de dokter zijn boterham.
't?
De mijne!
dokter. 'úet zijn de mijne. Het zijn mijn stuten, hoort ge
als dat gaat en
wijd
zo
Allemaall Allemaal. Aúem...' Hij spert zijn mond open,
kan.
duwt alle boterhammen in zijn mondholte tot er werkelijk niets meer bij
stuten.
eigen
zijn
in
gaan
stikken
De dokter kan niet meer kauwen en lijkt te
geen uitweg
De 3 andere Papas skrimmen van het lachen. De dokter ziet
door
meer en kotst de hele boel in zijn handen. Hij gooit de bal boterhammen
het
met
het open dak van Paul zijn colf. ncnter de Golf reed de camionette
materiaal. De Ugly Papas parkeren aan de AB, stappen uit en zien op het
dak van de Golf een bal brood liggen.

'Luister, muziek is een deet van mijn leven en aan de dokter dank ik b0%
van
pijn lpod. Eeuwige dank hé. lk ben al veel mensen tegengekomen die zotzijn
van muziek, héél veel zelfs, maar niemand weet er meer van af dan de
dokter. Hij is een encyclopedie. Nu kan een piepo met2 knoppen op het
internet tot bij iets komen waar vroeger alleen ingewijden toegang tot
hadden. Het internet heeft al het studeenruerk van de dokter overbodig
gemaakt. 'Die plaat van John cale. lk ga nu de nummers zeggen die óp kant
A staan. op dat nummer speelt huppeldepup gitaar. pas op,-h¡ wist ook alles
van Bobbejaan schoepen. we hebben dikwijls Bobbejaan gesþeeld op
repetities. 'De jodelende fluiter...' of will rura. 'zie mij hier bengelen aan
een koooooooord'... De dokter was daar zot van. we hebben het vaak
gespeeld. Franse chanson... alles. Het is ik zeg het u ongelofelijk!'
-

'k Ga nog een voorbeeld geven. Er was een spelprogramma op Radio 2 daf'
The Originals heette. Het ging over nummers die vaak gecoverd waren en de
luisteraar kon iets winnen, als ge kon zeggen van wie de originele versie
was. Bijvoorbeeld Louie Louie. Het is 300 keer gecoverd. Ze kwamen uit in
pat<weg het jaar '52 bii Huppeldepup. De dokter had het gehoord en zijn oren
b"gonñ"n te flapperen. Hij nam een gelebriefkaart en zei dal de luisteraars
en de programmàmakers zich vergisten, want van Louie Louie bestond er
nog een oudere versie van weetikveelwie.

'lk bendaar jaloers van. Hij kan namen citeren,
het is niet te doen. Een
genie' En dan gaf h¡i mij een cassette. 'Hier
Luc, luistert hier een keer naar.
Zing ne keer als dien híer.' van die Afrikaanse
,ung", daar, allez,,k kan er
niet opkomen...' Luc geeft het op en komt voor
de zoveelste keer tot een
besluit. 'De dokter, dat is een beetje de duivel,
vind ik.,
En zoals dat gaat met duivels wil hij mensen aan zich binden. 'lk zong bij
Ether, met mensen van La Muerte en al, Didier Moens, The Weathermen,..
een studioproject, zeiden ze. Meer zou het niet zijn. Het zal geen andere
projecten verstoren. Zeker geen optredens, zeker niet. Maarja... We hebben
nog op Dour gestaan en in De Kreun. ln de Kreun, ik kende de helft van de
zaal en ik stak al eens mijn hand op of draaide er een klucht door. Ja man,
dat was níet naar het gedacht van mijn kompanen van Ether. Verboden te
zwaaien. Humor: verboden. De lucht is van lood, zoals een 16-jarige hem
aanvoelt. En dan eens in de Rif Raf dat ik in een band speelde en dat ik niet
eens de namen kenden van de anderen uit mijn groep. lk heb een brief
gekregen. "t ls Goed. Als 't u maar zoveel interesseert, dan vinden we wel
een andere zanger.' Maar voor het zover was, had' de dokter gezegd:
'Whaaaaaa neeeeen Luc neen neen. Het is niet goed, Luc. Het is geen
muziek. Het heeft niets met muziek te maken wi dadde. ..'Zulke dingen. Hij
wou me voor zich. De dokter is de duivel.'

À'P$¡f op de laatste repetítie van de Papas zatLucernaast,
Dick niet en het stokte
De dokter riep: 'be
="ú;;is uaas. Ãr-c ilä"ren naar de zanger, Dick.,
'lk gebruik dat nu bij ldiots (Luc zijn huidige band). 'Alt¡jd luisteren naar de
zanger.'Als ik me vergis, dan moeten zij wachten tot ik mijn strofe heb
gezongen en pas dan naar het refrein gaan. 'Maar ge was 2 maten te laat.'
'De zanger es baas.'
'Kom, doe voort. Ge moest al begonnen zijn.
'Pardon? De zanger begint wanneer hij goesting heeft."
Bij de Papas kunt ge Luc bezwaarlijk de baas noemen. Hij ziet het anders. 'lk
zatin een luxepositie. De dokter bereidde alles voor - uren was hij daarmee
bezig - en dan kon ik met één kleine grimas laten merken of we ermee
verder zouden gaan of niet. ln een oogwenk liet ik merken of het me beviel of
niet. Was het een nummer dat ik direct zag zitten, dan kon ik dat niet
afliegen. Kwam hij af met een nummer waarvan ik dacht: 'Nee, toch niet',
dan zei ik niet meer dan 'Pfw'. Het was genoeg.
'Aaaah, hij víndt het niet goed', riep de dokter. 'Luc vindt het niet goed. Hij
heeft gelijk. 't ls niet goed. 't Trekt op geen kloten. Hij heeft gelijk. Waar zatik
met mijn gedachten? Hier klotenummer, hierzie en hierzie" en hij
verscheurd e ziin voorbereiding.'
'lk heb wel leren voorzichtig fe zijn, want een kleine grimas is snel gemaakt
en ge zijt u daar niet altijd van bewust. En de dokter lag op de loer. Dus,
samengevat, ik kon de dingen sturen zonder er veel moeite voor te ho.even
doen. lk vind dat toch een luxepositie.'

'Bovendien wou de dokter in de eerste plaats dat ik spontaan was' lk
ik veel"' en hij
improviseerOe, OraOOelde, begon in het Frans te zingen, weet
zei ik: 'lk
zoog dat op. 'Machtig. Machtii' , zei hij. En dan viel mijn frank en
heb dat al eens gedaan.'
'Dat besant niet, Luc. Niet mee inzitten.' Hij recycleerde de dingen die ik
ik heb
deed. En Dick, tja... Dick is een wonderkind. Wat hij kan met een bas,
Ga
B-flat'
eens
dat nog nooit gezien. En Dick en de dokter samen... speel
naai kruis. Terwijl we bezig ziin 29, de akkoorden roepen, en naar
nog
""-nr Ge moet ze eens bezig zien. lk vind dat fantastisch.'
miñeur...

'Peppie is ook zo'n wonderkind. Laatste repetitie ging het over diabolische
noten. lk hoorde hen zeggen dat het in de middeleeuwen verboden was om
zulke noten te spelen. Wie het toch deed, werd opgehangen op het
dorpsplein en dat zei de dokter: 'Het is mijn handelsmerk.' Hij steekt overal
diabolische noten in.'

plots 10 registers meer spelen' Die ve
Dank u.' Eerst had de dokter het voorgedaan. 'Kijk, ik ga mijn gitaar in
saxofooon stemmen', en hij speelde al de saxdingen voor.'
,En Rik, pff. lk heb hem afgeloerd op de laatste repetitie. wat een
natuurtaient! De dokter hoeft niet veel te zeggen, Rik is er direct mee weg.
paul was er ook. lk vind dat hij zich onderschat. Paul is een goede drummer.'

s.Noren [::r:[

Vanthuyne
Maar toen
Wullaert h
de haken v
buikkrampen. Elke vezel in
hem huiv
wullaert' onderpastoor Lavaett
irËinog

lilå1t ï,i""ji?ers.
6' Paul

roen hii ars r o-ili'gä
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bijgekomen om te bemiddelen,
her podium stapte, dacht
Luc: ,Eat

is's anderendaags gaan klappen met
rk heb me een rafaard gevoerd. Dick
niet
p"r,ton"lrì"t0. lk heb een heel eind mijn kop
Paul. lk niet; ik ben
""n
T*pãÀ o"n Bras waren no-goarea geworden'
durven tonen in Kortrijk.
goed hij ons da.ar 91t,vi
Ach Paul'.. ' Ge moest eens weten hoe
en zo, altijd' altijd'
repetitielólaal. Altijd iets telten, te drinÈen

d;

Hij was míjn kompaan ook hé. stijn Meuris klaagde eens over
begrafenisstemming en preutsheid in de kleedkámer van Noordkaap. Om
zich om te kleden gebruikten de muzikanten van Noordkaap een spook. Een
spook is gelijk een boerka. Ge trekt het over uw kop en dan kunt ge u
verkleden zonder dat iemand iets ziet wat ge verborgen wilt houden.

,Een spoo k?,, zeiluc, .serieus? Bij Ugly Papas is 't meer een orgie' Ge moet
eens afkomen.'
Luc vertelde aan Paul dat Meuris o
klaarhouden. Beide heren stonden
'Kom binnen, meneer Meuris!'Toe
voorovergebogen oP ee
vanachteren. (De heren
niet meer dan een grap'

'Na de breuk met Paul
heb ik een nummer geschreven. Het was
op muziek
van Nirvana, Polly. Zeer schone
tekst. l[ Êe-o het wel nooiiùve gespeeld.
'pauly was een diummer...
Hij drumde in een rock_,n_rolt band,..
Hij wist het niet, ik wist het niet...,
lk zou het kunnen spelen den dertigsten. Dat zou iets geven. 'k Ga beginnen
bleiten. 'k Ga dat niet doen. Ja, Paul... the worst memory in my music
history.'

zweven.
Er moet een verklaríng zijn, maar daar kan Luc nu niet mee bezig zijn. Er is
een publiek dat gilt en voor wie hij moet performen. Aan het eind van Get
your soul right, zegt Luc: 'En nu gaan we weer landen.' Naast en achter hem
landen, zachtjes, de dokter, Dick en Paul.
B.

Lauwebers
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wasmachine te ledigen, dan
is de maat vol en is Luc zow

n in het kot van paul en vinden een nieuw

w combi op de weg laten staan.' Het had
weide lag er vervaarlijk drassig bij. De
zijn van de politie en geraken-ovéral
raken. ls dat jullie repetitielokaattje,

'Ja, maar... ik zou ... toch niet oprijden''
er.was een paadje' Ze deden
om tot bij het lokaalte geraken, dát ging nog,
en dan waren ze weer weg'
de vaststellingen die toiniets zouden leiden
paadje te rijden, in achteruit'..
Luc raadde aan or *"", over het
,Gaan jullie ,t een beetje zeggen, jui; uó"g dé agent en de combi reed mooi
op het Paadje.
'Wel, wij kennen.'.', oPPerd" L!9
'Luistert meneer, elk zijn stiel' Oké?'
zi õtg"n draaien in dê weide' maar' zegt Luc:
TeieoLn recht de verdoemenis in''

wij stonden erop te kijken en zagen de combi wegzakken in de moze, pffft.

Toen ze begrepen dat er geen doen aan was, stapten ze uit en stelden de
schade vast. lk schat dat de combi een halve meter was weggezonken.'
Vanop het paadje riep Luc.
'Moet ge een pintje hebben, want ge gaat hier lange staan wi.' ondertussen
was de boer naast Luc komen staan om zich te vermaken met het spektakel.
De boer vergenoegde zich nog het meest omdat hij de week ervoor gepakt
was voor rode mazout.
Toen de agenten de boer vroegen of hij met zijn tractor de combi uit de
modder wou slepen, zei de boer: 'Helaas, meneer de politie. lk mag niemand
trekken. De wet schrijft voor dat ik mijn tractor alleen en uitsluitend mag
inzetten voor landelijke werkzaamheden.'
De agenten zeiden daf ze het niet wilden horen en dat hij hier binnen de
kortste keren moest staan met zijn tractor. 'Ge gaat ons hieruit trekken, uit
uw smerige moze.'
'Ja, maar dan zult ge wel een document moeten ondertekenen dat een
afwijking van de wet rechtvaardigt.' Heel die camionette in moze, en die
flikken ook, tot aan hun knieën in de moze. Van de politie hebben de ugly
Papas niets meer gehoord. Dan hebb en ze het maar zo gedaan:

UGLY PAPAS BESTOLEN
TE MENEN !!!!
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1 MARSHALL VERSTERKER
JCM 9OO 1OOWATT + MARSHALL BOX

I FENDER TELECASTER HOUTKLEUR
USA

BASGITAAR BLADE 84
3 CYMBALEN PAISTE 2OO2
PORTABLE STT/DTO YAMAHA MD1OOIT
PORTABLE STUDIO FOSTEX X15
GITARTUNER YAMAHA
ANAI-OG DELAY IBANEZ
FOOTSWITCH MARSH ALL FSOz
FOOTSWITCH BOSS FC5O
EFFECTPROCESSOR ALESIS QUADRAVERB GT
MICROFOON KABELS TAPES ETC...
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