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DEZE WEEK DAR]US TIIVÍ\IER EN ]ASJA OFFÉRI,IANS OVER DE LOLVAN ZAPPACOVERS

oadusTimmer en Jasja offermáns: zappa bouwde maÍÍe snows. maarals er teprestêerd moestworden, was het behchelijk strak'
Foto loostvar den Bíoek/devo ks<_:-



'Zappa is óók grappig, en vol chaos'
Zij is de dochter va
gitarlste Corrie van
Binsbergen, hij de

Vera Vingerhoeds. Ze
zijn opgevoed met de
muziek ván Frank
zappa (1940-1993),
Zondag spelen Jasja
Offermans (18,
bas/keyboards) en
Darius Timmer (20,

Popmuziek, dat is toch ietswaarmee
je je tesenje ouders afzet?
Dri'Mijn ouders draaiden ahjd zap
pa.Toen ik tien was kende ik Àoàby
I]rown it miin hoold: i'icy lhc,", peo-
plc, h11 BobhJ, Brcwnlther say t'n i1c
culestboJ in lown. Te.gek. Ikheb Zàp-
pa altijd geweldis sevonden.

lO:'De muziek van mijn 
'noedeÍwordt vààk met die van Zappa verg€-

leken. vroeger vond ik het rare mu-
ziek.Dan deed mijn moedereen solo
en dan sloeg ik mijn handen voor
mijn ogen van schaamte. Nu ben iI(
heel trots, ik zou di€.solo\ wel e€ns
terog willen zien.'

waarom zappa, julliêzijn no8 zo
jona?
m: 'Er is niets dat op h€m lijl(t- Zijn
muziek is complex, màar ookArap
pigenvol chaos . Zappa bouwde maf
fe shows om zijn optredens, maar als
er g€presteerd moest worden, was
het belachelijk strêk'

lo:'zappa was altijd stràk.'
DT: 'Dat vond hij zeif niet.'
Jo:'lk wou dat wij zo strak speel

DT:'Soms zegAen mijn wienden:
zappa,datis toch nietr. Mardan
làarle ze een poppynummervan
hem horen en dan z€ggen ze: wie is
die gast? zappa is heel veel verschil-
iende dingen.'

MêAí SiÍnpel is 2r,í fi uziêk zêlden?

Dt 'lk zong laatst heel relded een
nummêr mee, bleek dat het in een
2416ste Irut was geschreven I Ik
dacht gewoon een vierl@artsmaat,-

Jo:'2lf6stedat kan ik Dieteens tel

DT: !Kwintolen, niet iedereen bij
ons weet wat dat is, maàr ze spelen

Jo: Als Daíus ov€r I(Mntolen bÈ
gint, doe ikaltijd mijn vingers in
mijnoren.'

DT:'Het is band mettlvaalfleeftijdge
noten, althans, auemaal onderde 30.
Die om verschillende redenen Zappa

JO:'leder€en spe€lt ook in andere
bands, waar hele andere muziek
wordt aemaèk, pop, soul, rock.'

DTi 'stinkfoot is niet alleen maàr
hetblo€dseneus naspelen. De chaos,
de lol, het showelement dathooftal-
lemaat ook bij zappa.'

wat is het mooiste nummervan zap-
pa dat jullie zondag spelen?

m: 'D€nk het wel. Daar zit alles in.
solok, v€el zana, inasikl(elde dflrm-
partijen, jazz. Àlles eigenlijk. En de
mooiste melodie evei De mooiste.'

Jullie fioedêÍs hêbbên samên 8ê-
speeld, hebben iullie elkaar zo ont-

Dr: 'onzê moeders I€nnenilkàar al
heel lang, maarwij hebben elkaar
gekgenoeg pas anderhalfja sele
den leren kennen. op een ali.rpafty
zetle ik eên plaatvàn Zappa op.'

loi 'cingen we allebei lcihard mee-
zingen.'

DT: 'Met Zappa zat het wel goed.'

wat ziln dê ambitiêsvan stinkfoot?
DT: 'Het is lastig om zo'n grote band
van 12 mensen, die weinig optreedt
bij elkaarte houden.lkzouwel opde
zappanale willen spelen.'

zappanalê?
DT:'!en Zappafestival in DuiEland,
mêt ZêppacoveÍs. Dat is een pro-
bleem, want zappJs weduwe wil
niet dal ànderen zijn muziek cove-
reÍ.Áls je een nummer opYou rube
z€t, loijg je binnen een urreen mail.
zappavilde ovengens ook nooit dat
alderen zijn muziekspeelden. So'
wieso een lastige man, Zappa, genia-
le muzikant, maar ik zou het geen
tlvee dagen met hem uithouden.'

ls er êen muzikant van nu die op zap-
pa lijkt?
Jo: 'Nee. Ik ken helemaal niets dat op
hem lijlc.'

Brokkenfestival, zondag 27 december
Bimhuis, amsterdam, 15 uur. tíêt
Stinkloot, Ernst ReijseSêr c€llo Quiniet,
Paavoen Curra Suárez.

zoon van saxofoniste

keyboards) met hun
zappacoverband
Stinkfoot in het
Bimhuis.
Door Bob Witman


