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2000 drummers aan zee met Zuiderwijk en Herfst

Golden Earringdrummer en performer Cesar Zuiderwijk wilde in 1992 na
het spektakel ‘1000
drummers op de
Maas’ direct méér.
Zestien jaar later
moet het eindelijk
gaan lukken: 2000
drummers. En niet
op een rivier maar
aan zee.

‘Zó goed dat de radio
het niet wil draaien’

H

Koen Herfst (links) en Cesar Zuiderwijk in Scheveningen. | Foto: DHC/Winish Chedi

Door Vera de Jonckheere

et heeft even
geduurd, tussen droom
en daad staan
vele wetten
en praktische
bezwaren…
Maar dankzij
aansluiting bij
Live on the Beach, Feest aan Zee en Cesar
Zuiderwijks samenwerking met drumcollega Koen Herfst is er op 9 september
‘Four Horizons - 2000 drummers aan zee’,
op het strand van Scheveningen. In het
kwikzilverige gesprek met de twee gedreven drummers wisselen nieuwe invallen, kwinkslagen en lachsalvo’s elkaar bij
voortduring af; de tafel waaraan ze zitten,
dient regelmatig als klankbord. Vol aanstekelijke voorpret bereiden ze het ‘once in a
lifetime event’ voor.
Als het om beweging en opwinding
draait, gaat Earring-drummer Zuiderwijk
geen zee te hoog. Keith Moon-achtige
duiksprongen over zijn drumstel? Een
spectaculaire drum-act in een luchtballon? Hangend aan een draaiende hijskraanhaak ruim 50 meter abseilen? De
Epke Zonderland van het drumuniversum doet het zonder met zijn ogen te
knipperen.
Topdrummer Koen Herfst is zijn ideale
partner voor de organisatie en compositie van het twee uur durende evenement
‘2000 drummers aan zee’. Herfst, bekend
van zijn drumwerk voor dj Armin van
Buuren en zijn drumfestival Herfstfest,
is al driemaal uitgeroepen tot beste hardrock- en metaldrummer van de Benelux.
Drum Demons
Hun samenwerking kreeg gestalte in de
Drum Demons, de band waarmee ze ook

na september door zullen gaan. In steeds
wisselende formatie spelen topdrummers – anoniem – in spectaculaire ledverlichte pakken die reageren op iedere
beat. Tot aan september brengen zij
maandelijks een nieuwe single uit, hun
eersteling ‘Suguda (ai ai)’ was begin april
al op tv te bewonderen bij ‘Pauw’. De
tweede single ‘Batida’ is net uit.
Een understatement om de snoeiharde
mix van dance, drums en fonetische zang
innovatief te noemen: het is je reinste
sciencefiction. Zuiderwijk: “De Nederlandse radio wil het niet draaien. Edwin
Evers vond het hartstikke leuk, maar hij
wil zijn luisteraars niet getraumatiseerd
naar hun werk sturen. Hahaha.”
Ze componeren lustig voort: “Ongekend om nummers te schrijven die straks
door 2000 man gespeeld zullen worden.”
Opnieuw een unieke ervaring, de drummers delen al een voor Nederlandse muzikanten uitzonderlijke Madison Square
Garden-ervaring: Herfst in 2014, Zuiderwijk in 1974.
Elke leeftijd
Voor het festijn Four Horizons kan
iedereen, van elke leeftijd, zich gratis
inschrijven. “Maar je moet wel kunnen
spelen, er zijn geen begeleiders. ‘Ik ga wel
naast mijn zoontje zitten,’ is er niet bij.”
Zuiderwijk verwijst naar de eveneens
strak geregisseerde ‘1000 drummers op
de Maas’. “Enkele stukken die destijds
gespeeld zijn, keren terug. Ook drummers van wereldfaam treden aan, met
grote dank aan het World Drum Festival
in Ittervoort dat om ons ter wille te zijn
z’n vaste 9de september dit jaar een dag
heeft vervroegd.” Nee, namen noemen
ze niet, maar met een veelbelovende
glimlach: “Enkele grote jongens zullen
die dag van Ittervoort naar Scheveningen
reizen.”

‘We zijn
geïnspireerd
door alle delen
van de wereld’
Internationale allure is ook te vinden in
de vier verschillende slagwerkculturen
met hun specifieke klanken. “We zijn geïnspireerd door alle delen van de wereld.”
Ieder deel zijn eigen kleur. Blauw voor
het Noorden (Noord-Amerika en Europa,
drum) met snare drums. Rood voor het
Oosten (Azië, taiko) met Japanse trommels of floor trom. Geel voor het Zuiden
(Zuid-Amerika) met samba-instrumenten als conga’s en bongo’s. Groen voor het
Westen (Afrika, djembé), waarvandaan
ritmes over de hele wereld uitwaaierden.
Bijbel
Onder hun perfectionistische handen
krijgt het draaiboek Bijbelachtige proporties. Zuiderwijk en Herfst benadrukken
dat van het hele kapitaal- en arbeidsintensieve feest geen sprake was geweest
zonder Live on the Beach en Feest aan
Zee. “De Slagwerkkrant heeft bovendien
de administratieve organisatie op zich genomen en het Haagse kunstenaarscollectief Topaze verzorgt de kleurrijke decors
en aankleding.”
Toen Zuiderwijk in gesprek raakte met
Arwin Touw van Live on the Beach sloeg
het enthousiasme snel over. Het was ‘the
perfect match’. “Alle infrastructuur –
bühnes, licht, videoschermen, backstage
logistiek – staat er al voor het vier dagen
durende feest. De Earring op 6 september
en Anouk op 7 september.”

Herfst: “En dan knallen wij er zondagmiddag uit met 2000 slagwerkers!”
Openbaar vervoer
Inschrijving omvat deelname, toegang
tot de partituur, een T-shirt in de kleur
van het toegewezen werelddeel en een
heerlijke lunch.
“Het gaat hard, er zijn al 1500 aanmeldingen,” zegt Zuiderwijk. “De organisatie van zo’n enorme happening luistert
natuurlijk nauw, van de uitgestippelde
logistiek kan niet worden afgeweken.
Deelnemers kunnen echt niet per auto
komen; als Hagenaars weten wij dat,
maar dat moeten wij ook het grote gezelschap duidelijk maken.” Files en parkeerproblemen maakte hij aan het strand met
de Earring in 1986 namelijk al eens mee.
“Rinus stond toen uren in zijn eigen file!”
(bulderlach)
Alle drummers nemen hun eigen
percussie-instrument mee – op het
speelvlak passen nu eenmaal geen 2000
drumstellen – en reizen per openbaar
vervoer. De deelnemers komen van
heinde en verre. Herfst vertelt enthousiast over zijn bezoek aan een school in
Klazienaveen. “Ik heb met de leerlingen
al nummers geoefend. Super, ze gingen
helemaal uit hun plaat en meldden zich
direct aan.”
Het zal Den Haag niet verbazen als Cesar Zuiderwijk deze zomer van de vuurtoren zal abseilen. “Als er tenminste een
stevige brandweercommandant staat.
Geen gozer die een sjekkie staat te rollen
terwijl ie ‘spring mâh hoâh’ roept.”
‘Four Horizons - 2000 drummers aan zee’,
zondag 9 september, 16.00-18.00 uur, strand
van Scheveningen, gratis. Meer informatie:
www.2000drummersaanzee.nl of
www.fourhorizons.nl

