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Tekst Daniël Evers

ACHTER LE LE SCHUILEN – voor wie dat nog niet weet – Pepijn Lanen, 
die we beter kennen als Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig, 
beatmaker Rimer Veeman (ook bekend als Rimer Londen en betrokken 
bij onder andere Bastian en Comtron) en Pieter Janssen, oftewel de 
grafisch ontwerper en illustrator Piet Parra. 
Naast alle andere projecten die aandacht vragen, vinden de jongens 
het belangrijk om hun kindje Le Le te onderhouden. Rimer: ‘Ik maak 
veel muziek in opdracht en juist daarom is het goed dat Le Le er is. 
Daarmee kunnen we gewoon doen waar we zin in hebben, zonder 
enige verplichtingen.’
Pieter: ‘Het is lekker om tegelijk met mijn Parra-werkzaamheden ook 
bezig te zijn met muziek. Zonder het een, was het ander er niet. Het 
voedt elkaar.’
Pepijn: ‘De Jeugd is voor mij belangrijk voor de financiën en zo. Bij Le 
Le kan ik al mijn creativiteit kwijt. Tussen het eerste en het tweede album 
heb ik ook altijd geprobeerd om te zorgen dat we ermee bezig bleven 
en dat er ontwikkeling plaatsvond.’

Geen druk
Debuut Flage bezorgde Le Le naast nationaal tevens internationaal 
succes. De culthit Breakfast deed het bijvoorbeeld goed in de Ver-
enigde Staten. Was er daardoor bij Partytime sprake van druk? Pepijn 
Lanen: ‘Nee, niet echt hoor. We hebben op een gegeven moment zelf 
gewoon richting het label aangegeven dat we een album klaar hadden. 
Er is nooit een deadline gesteld of iets dergelijks. We waren heel vrij.’ 
Pieter voegt toe: ‘Maar het moest er nu gewoon wel een keer uitkomen. 
We hebben er zo’n lange periode aan gewerkt. Op een gegeven mo-
ment ben je er klaar voor en moet het gebundeld worden. Maar niet 
met in het achterhoofd dat er een tweede Breakfast op moest staan, 
of zo. We zijn altijd op dezelfde manier doorgegaan. Doordat we mis-
schien niet heel veel verwachten, is er ook geen druk.’
Op Partytime ontbreken Duitse en Franse liedjes zoals we die van 
Flage kennen. Pepijn: ‘Die tijd is voorbij. Dat was 2007, nu is het 2012. 
Ik ben meer toegegroeid naar liedjes met een poppy structuur en daar 
passen Nederlandse en Engelse teksten beter bij.’ 

Neen
Misschien is het mede door die vocabulaire ontwikkeling dat Partytime 
minder als een rariteitenkabinet klinkt. Pepijn: ‘Qua songstructuur is 
het ook allemaal wat volgroeider en wat minder ‘zet de microfoon aan 
en ik zeg wel van alles’.’
Rimer: ‘En productioneel gezien is de stijl nu wat minder beuken en 
electro-achtig.’ 

Meertalige gekkigheid van een andere pla-
neet. Zo kon de muziek van Le Le’s debuut-
album Flage uit 2007 het beste getypeerd 
worden. Met de nieuwe cd Partytime brengt 
het trio naast de nodige gein ook overden-
kingsstof mee. ‘Het is de waarheid met een 
lolbroek aan.’

Pieter: ‘Daarbij is de MPC, een drumcomputer waarmee ik samplede, 
eruit. Dat gaf een soort rommeligheid die nu verdwenen is.’
De teksten waarmee Pepijn zijn soms niet te volgen gedachten weet 
te vangen, zijn gelukkig onveranderd gebleven. Ze gaan over be-
kende thema’s als drank, drugs en seks, maar ook over minder voor 
de hand liggende onderwerpen, zoals een verboden romance tussen 
mens en varken, het programma prijzenslag van Pierre van Ostade en 
angstaanjagende truien. Of neem het nummer Neen, volgens Pepijn 
‘een aanklacht tegen de omhelzing der middelmatigheid die overal in 
de wereld heerst’. Zijn toelichting: ‘In Amerika bestaat er een deken 
met mouwen, zodat je zonder de deken af te hoeven doen de afstands-
bediening kunt pakken. Dat vind ik best wel ver gaan. Maar het was 
niet per se de bedoeling een nummer te maken over zaken waaraan 
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