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Wat wilden jullie met het eerste album Ruimtemissie:  
Schruimtemissie uit 2010 neerzetten?
Abel: ‘Niet zoveel. We waren toen net een band en dachten dat je als 
band een album moest maken. We lieten er ook meteen duizend druk-
ken. We deden maar wat en het pakte best goed uit.’

Dat is zacht uitgedrukt: Kees de Koning (oprichter hiphop-
label TopNotch) en Arie Boomsma (televisiepresentator) 
waren meteen fan van jullie.
Abel: ‘Klopt, Arie heeft iets met ons. Hij luistert ons album altijd in de 
sportschool.’
Kaj: ‘We hadden al vet snel het idee dat mensen echt zaten te wach-
ten op ons album, terwijl níemand ons kende.’
Abel: ‘Gelukkig hebben we dat album wel gemaakt. Anders had Arie 
ons nooit geluisterd in de sportschool, snap je. Dat die nummers al-
lemaal superurgent klinken, omdat wij het idee hadden dat we echt 
iets moesten neerzetten, is nu juist de kracht van het album.’

Vormt jullie muziek een aanklacht tegen artiesten die zichzelf 
te serieus nemen? 
Papalino: ‘Ja, zeker. Op het eerste album nemen we onszelf zo níet 
serieus dat het kunst wordt. Daar hebben we een houding die uitstraalt: 
jullie zijn allemaal kut. Maar dat punt is gemaakt nu. Om goede muziek 
te maken, moet je sommige dingen serieus nemen.’
Abel: ‘Het eerste album kan ik echt niet meer aanhoren, het is zo 
negatief en geeft niet meer weer wie wij zijn. We hebben de relschop-
perperiode achter ons gelaten.’
Kaj: ‘Al zul je ons nog steeds niet met een bandfoto op een berg zien 
staan, ofzo.’

Op jullie website staat dat jullie Post-Avant Garage Punk 
Rock maken, is dat een goede omschrijving?
Abel: ‘Ik zou het omschrijven als tyfusherrie. Onze eerste shit dan, hè. 
Ons nieuwe album Beste Stuurlui Ooit, dat in mei moet uitkomen, is 
geen tyfusherrie meer. We houden zelfs losjes een verhaallijn aan.
Kaj: ‘Het verhaal is een metafoor. We zijn knaapjes die ontsnappen uit 
de gevangenis en dan kapers worden.’
Abel: ‘We zijn jongens uit Amsterdam Noord die de wereld willen zien. 
Het maakt ons niet uit waar we belanden. Het is een aanmoediging 
voor anderen. Fuck de shit waar je in zit. Ga iets leuks doen ver-
domme, beter bevaar je de zee.’

Is dat ook een boodschap die jullie willen overbrengen? 
Rowan: ‘Onder andere, we hebben meerdere boodschappen. Onze 
band is eigenlijk een eenwording van de postmoderne maatschappij. 
Ieder van ons heeft zijn eigen wereld. Binnen de band komen die 
verschillende werelden samen tot één universum. Daar gaat niet één 
boodschap van uit. Jouw staat is niet de mijne.’
Abel: ‘We zijn ook anarchisten. Uit chaos komt het mooiste voort.’ 
Kaj: ‘Een heel gematigde band zou niet onze muziek kunnen maken.’
Rowan: ‘En als we een keer niet goed spelen, dan ligt dat niet aan ons, 
maar aan het feit dat we anarchisten zijn. We zijn vier frontmannen. 
Autoriteit krijg je alleen maar van anderen, van zichzelf heeft niemand 
macht. Als wij op het podium staan, is het geven en nemen.’ 
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Abel (stembanden), Kaj (gitaar), Papalino 
(drummer) en Rowan (bas) nooit écht  
volwassen zullen worden. Toch zou dat te 
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periode achter ons gelaten.’


