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Authentiek Belgisch: Slow Burners

Door de naam van de band zou 
je ze als Metal rockers kunnen 
zien. Echter dit zijn 
doorgewinterde muzikanten, 
die ongeveer alles behalve 
Metal doen. Als band bestaan ze 
nog geen twee jaar. Maar Johan 
Loisen(zang/gitaar) je mag hem 
Hobo Joe noemen, ‘Greasy’ Paul 
Van den Berg (gitaar/bijzang), 
‘Magic’ Frank Pauwels (drums), 
Stefan Verbeek met als bijnaam 
Stevie McRiver (toetsen/bijzang) 
en ‘Burning’ Chris Van Leuven 
(bass/bijzang) hebben hun 
sporen in authentieke 
muziekstromingen van weleer 
verdiend. Als ze elkaar in 
augustus 2016 treffen hebben 
ze geen van allen een serieus 
muzikaal project. Doordat ze 
elkaar op verschillende 
manieren kennen, besluiten ze 
samen iets te doen. Vooralsnog 
op You Tube bewijzen ze, dat de 
magie werkt. Ze spelen een 
eigen mix van authentieke 
muziek uit de zestig en 
zeventiger jaren, wat bij vlagen 
door de moderne apparatuur 
behoorlijk kan Rocken. Dit werd 
deze maand versterkt door de 
aanvulling van de Brandin’  J.A. 
Personal door Paul. Hij was op 
bezoek in Amsterdam als we 
elkaar voor een Pastrami lunch 
treffen. Door NICKY MOEKEN.

Het komt zelden voor, dat ik van een band door een filmpje op You 
Tube overtuigd raak. Ze werken aan het eerste album, wat ze midden 
2018 proberen af te leveren, maar vooralsnog staat de eerste clip op 
het net.
Paul speelt inmiddels een paar weken op zijn nieuwe J.A. Personal. In 
shows wisselt hij deze af met een Gibson Flying V. Twee instrumenten, 
die je zelden of nooit Clean verwacht. Hij is elf als hij de Spaanse gitaar 
van een nicht mag spelen.

“Van wat ik me kan herinneren, gaf het me direct een goed gevoel. 
Toch duurde het nog een poosje, zo tot mijn zestiende, voordat ik 
mijn eerste kopie van een Les Paul kreeg. Ik geloof een Hondo. Het 
is zo’n periode, dat ik als fan van Hardrock  (dus de elektrische 
gitaar met versterker) de elektrische gitaar als de meest logische 
keuze zag. Lokaal vond ik een Acoustic buizencombo. Oh, en 
natuurlijk wilde ik solo gitaar leren spelen. Ik heb toen wat lessen 
genomen om de verschillende toonladders te leren.”  
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Na een paar lessen hield Paul het voor gezien. Het ging hem niet snel 
genoeg. Thuis had hij ontdekt, dat als ‘ie een plaat keer op keer 
beluisterde, dat hij stap voor stap solo’s kunnen uitvissen.

“Wel had ik meteen het gevoel, dat ik solo’s niet exact na moest 
spelen, maar dat ik ze naar mijn eigen stijl moest omzetten. 
Vanaf dat ogenblik gaat het bloed sneller stromen. Mijn eerste 
‘echte’ gitaar kocht ik van een vriend op school. Hij had een 
Fender Musicmaster in zo’n prachtig Fiësta Red uitvoering; de 
perfecte studiogitaar met een verkorte mensuur. Erg veel 
plezier van gehad.”

Aan het eind van de zeventiger jaren raakt hij verliefd op een Fender 
Stratocaster. Voor zo’n 400 euro, dan nog in Belgische franken, koopt 
hij het. 

“Misschien herinner je ze nog wel. Zo’n donkere body op een 
Stratocaster van notenhout, wat extra opviel door de esdoorn 
hals en toets. Helaas stond de hals wat krom. Ik wist niet, dat dit 
gerepareerd kon worden (eigenlijk wist ik helemaal niets van 
gitaren!), dus heb ik ‘m na een paar maanden verkocht. Maar zo 
af en toe kijk ik nog steeds uit naar de donkere notenhouten 
Strat met die grote kop. Ooit koop ik er weer één als ik ‘m vinden 
kan!”

De jaren, die volgden, zocht Paul niet zozeer muziek maken met zijn 
allen, maar meer op zichzelf beter leren spelen. Uiteindelijk komt hij 
samen met zijn huidige zangmaatje Johan in Black Cat Bone terecht.

“Inmiddels had ik een Seventies Fender Strat, Natural, gekoppeld 
aan een Silverface Fender Twin, echter niet in de JBL variant, 
maar met echte Fender luidsprekers. Vervolgens komt een optie 
voor mij om in de dan populaire Howling Dogs te spelen. Dit was 
authentieke blues met Howling Bill als kopman. Hij zou later 
regelmatig met kleine hitjes in Nederland en België scoren.”

De Blues is dus jouw ding?

“Ah wel, de Slowburners is een raar gegeven. Oorspronkelijk 
zijn we begonnen met de bedoeling een blues band te worden. 
Maar onze drummer komt onder andere uit de band White Heat. 
Da’s Hardrock! Nog steeds heeft hij de passie voor het steviger 
werk, maar ook hij speelde op een zeker moment met Howling 
Bill en raakte de passie enigszins verdroogd. Dan is onze 
Nederlandse keyboardman een Jon Lord fan. Voeg daarbij, dat 
onze bassist jarenlang pure rock speelde, en je snapt dat we de 
term Bluesrock overschrijden.”

Juist Paul zou dit aangeven, ondanks dat hij vond, dat hij juist de 
purist was en iedereen aanspoorde binnen het Blues idioom te 
blijven. Was Blues de oorsprong, hij kreeg gauw genoeg door, dat er 
meer in de band zat. Uiteindelijk heeft hij de drummer en toetsenist 
aangespoord voluit te gaan.

“Je kunt je vast nog al die dubbel elpees uit de zeventiger jaren 
herinneren, die enorm goed roken, waarin drumsolo’s van vijf of 
meer minuten zaten. In het begin deden we covers van Little 
Walter en B.B. King, maar je voelde dat iets zat te wringen. Ik 
vond het niet langer slim om zo gedisciplineerd aan deze 
muziek stroming vast te houden. We hadden veel meer wapens 
ter beschikking. Inmiddels zijn we geen echte Bluesband meer. 
Net als al die muzikanten uit de zestiger jaren ontdekken we nu, 
dat de blues de basis vormt, maar dat we er een eigen gezicht 
aan kunnen geven.”

Mag je stellen, dat jullie allemaal semiprofessioneel in de muziek 
werken?

“Ja, ik heb ook bewust mijn job op de muziek afgestemd. Als 
leraar Nederlands/Engels/Godsdienst kon ik mijn werkuren 
redelijk goed zelf bepalen. Maar als ik afstudeer, is er weinig tot 
geen werk. Ik beland bij de overheid. Dat blijkt nu veel beter uit 
te pakken. Anders had ik vaak ’s avonds nog huiswerk na moeten 
kijken en weet ik niet of ik genoeg tijd voor de muziek zou 
hebben.”

Door zijn baan werkt hij op kantoortijden, waardoor er ieder avond 
ruimte ontstaat voor Slowburners.

“Daar komt veel bij kijken, zoals al het promowerk, maar 
bovendien door onze ambitie repeteren we twee keer per week. 
De band wordt alsmaar strakker en we werken meer en meer naar 
professionele Live optredens toe, wat dus hopelijk volgend jaar 
tot een album gaat leiden. Weliswaar begonnen we ooit met 
Blues covers, maar dat was alleen maar om werk te krijgen. Nu 
voegen we meer en meer eigen werk aan het repertoire toe. Zo 
staan nu drie clips op het internet en haalt de compositie 
Slowburner ruim 4.000 hits. Dr. Love is de tweede compositie, 
waarmee we hopen dat het mensen iets over onze muziek verteld 
en dat ze komen kijken.” ☞
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Eén van de eerste kopers, en een verwoede 
Jan Akkerman fan, is Leo Palmans. Hij kocht 
zijn eerste J.A. Personal via de man, die voor 
de PAF elementen in Jan’s gitaar 
verantwoordelijk was, de veel te vroeg 
overleden Steff Peire. Mede door Leo kwam 
Paul met Jan in contact en kreeg hem zover, 
nadat Steff was overleden, om op een ode 
aan de fantastische element en gitaarbouwer 
mee te spelen. De band koos voor The Thrill 
Is Gone van B.B. King.

“Het was bekend, dat zowel Steff als Jan 
fan van B.B. zijn. Als we Jan vragen om op 
dit nummer voor Steff mee te spelen, 
doet hij dit maar al te graag. Hij krijgt van 
ons de tape en voegt daar zijn werk aan 
toe. Onze bassist heeft zijn eigen studio, 
waar we ook repeteren, en daar werd de 
mix verzorgd om uiteindelijk op You Tube 
te belanden. Da’s voor mij tevens de 
aanleiding om naar de J.A. Personal te 
kijken.”

Paul, je zegt dat jullie met de band bij de 
bassist in zijn studio oefenen, dan mag ik 
aannemen dat ook het eerste album hier zal 
worden opgenomen?
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“Ja, da’s behoorlijk met de J.A. Personal veranderd. Was de Strat te 
timide voor mijn gitaarspel, heb ik een Flying V met 496 elementen 
toegevoegd. Dit stelt Gibson, zijn elementen met de hoogste 
Output. Prachtig, echter weinig genuanceerd. Akkerman heeft hier 
het juiste recept voor gevonden. Hij koos voor een PAF Humbucker 
bij de brug en een Filter’Tron bij de hals. Deze combinatie geeft 
nuances, waar je erg goed klanken mee kunt manipuleren.”

Hoe ben je met Brandin’ in contact gekomen?

“Da’s op initiatief van Leo Palmans gegaan. Hij belde me op, en 
vertelde, dat hij zo vrij was geweest om mijn naam bij de CEO van 
Brandin’, Peter (Herwegh, red.) te noemen. We hadden een gemene 
deler in Steff Peire. Peter werkte samen met hem en ik had ooit met 
hem in een band gezeten. Als Peter belt, zitten we zomaar een half 
uur te kletsen. Het klikte meteen. Maar ik ben niet zo gek op 
telefonisch contact, dus heb ik hem naar een concert uitgenodigd. 
Leo bracht zijn Personal en tijdens The Thrill Is Gone heb ik erop 
gespeeld. Terplekke besloot Peter mijn een Endorsement voor de 
gitaar aan te bieden.”

Maar dat garandeert nog geen steviger geluid!

“Dat klopt. Naast de J.A. Personal gebruik ik een Fender Blues 
DeVille met 4 X 10 Alnico’s. Da’s niet vanwege een voorkeur, maar 
ik vind het een prima versterker. Als ik het hier niet op kan …
Via muzikant en vriend Walter Broes van de Guitar Bar in 
Antwerpen kreeg ik een tip in pedalen. Hij is nogal sceptisch over 
Overdrive en Distortion pedalen. Vooral het kleuren van gitaar en 
versterkergeluid vindt ‘ie niks. Hij kwam met Greer Amps 
pedalen. In een neutrale stand wordt het geluid van de gitaar en 
versterker niet aangetast. Vervolgens draai je vervorming naar 
eigen smaak in.”

Nick Greer komt uit Athens, hetzelfde dorp in Amerika waar ook REM 
zijn basis vond. Hier produceert hij met een vijftal medewerkers een 
selectie pedalen en versterkers.

“Dus gebruik ik nu een Light Speed van Greer. Hierdoor krijg ik een 
lichte vervorming, die lekker gromt. Daarnaast heb ik een RC 
Booster van Xotics en recentelijk kreeg ik van Walter de GHS Angry 
Charlie. Dit doet me denken aan het ethische geluid van een 
Marshall JCM 800. Incidenteel maak ik verder gebruik van een MXR 
Phase 90 en voor wat sixties werk, waar een ouderwetse galm 
nodig is, een RV5 van Boss. Deze wordt echter binnenkort door een 
Strymon Flint vervangen. Zodra je dat hoort ben je verkocht. Oh, 
en de incidentele Delay komt van een Boss DD-3.”

De Boss RV-5 Reverb wordt als een Chris Isaak effect gebruikt. ‘Dit moet 
in een vette galm zwemmen!’ Blijkt dus prachtig te passen. Zijn Boss 
pedalenbak wordt door een Pedaltrain vervangen en zal alleen een Jimi 
Hendrix Wah apart gebruikt worden.

Hoewel Paul een fraaie Martin D-41 bezit, gebruikt hij het zoals hijzelf 
zegt veel te weinig.

“Graag zou ik meer tijd aan Fingerpicking willen spenderen, maar 
het komt er gewoon niet van. In de set zit wel wat akoestisch 
gitaarwerk, maar dat wordt door de zanger gespeeld.”

De eerst beste gelegenheid om de Slowburners in aktie te zien, is op A 
Burnin’ Xmas At Willem Tell. Op 23 december van 21.00 tot middernacht 
spelen ze in de sfeer van Kerstmis de sterren van de hemel.  
Café Willem Tell is aan de Kerkstraat 2 in Brecht bij Antwerpen 
gevestigd.
Het is de start voor de Burning tour van 2018.  
Volg ze op www.slowburners.be

“Nee, de studio gaan we alleen gebruiken voor demo opnames. 
Om een professioneel album te produceren, zullen we van een 
moderne studio, waarschijnlijk in Nederland of België, gebruik 
maken. Voordien hebben we besloten om op een zeker moment 
een weekend uit te trekken om ergens in de Ardennen, wat we een 
inspirerende omgeving vinden, een huisje te huren en een schrijf 
weekend te organiseren. Hopelijk levert dit genoeg materiaal op 
om een volledige album in elkaar te zetten.”

Wel hebben ze als band geen haast. Voor het album hebben ze zich een 
paar ideeën voorgenomen. Allereerst moet het uit alleen maar eigen 
werk bestaan. Vervolgens willen ze alles Live voor fans getest hebben en 
tenslotte hopen ze op veel Feedback van Clips. De Clips laten ze 
professioneel schieten, gekoppeld aan een professionele mix, die dan 
veel gezien kan worden, maar ook als promotie product aan zalen, 
theaters, etc. aangeboden kan worden.

“Naar ons gevoel moet je eigen werk veel spelen en luisteren naar 
wat het publiek ervan vindt. Dan schaaf je het hier en daar wat bij, 
totdat iedereen tevreden is. Da’s dan iets wat het verdiend op een 
album te verschijnen.”

Begrijp ik het goed, dat de band uit vijf man bestaat, echter dat jullie er 
incidenteel drie dames voor achtergrond vocalen toevoegen?

“Ja en nee. De drie dames, die je op de clip van Dr. Love ziet, zijn 
vriendinnen. In de studio werken we met twee zangeressen, die 
echter niet in beeld wilden verschijnen. We hopen eigenlijk twee 
bands te kunnen aanbieden. Naast de vijf mans formatie ook een 
XL versie met achtergrond zangeressen en zelfs blazers.”

En daarbij zijn jullie weggestapt van de traditionele Blues, zeg je dat de 
anderen zich hebben ‘verhard’, maar hoe zit het met jouw gitaargeluid. 
Want in het verleden dus de Strat en Flying V … ✔


