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Op een wat ongebruikelijke manier heeft de Brabantse formatie Present Danger zich in de kijker 
 gespeeld. Begonnen als een succesvolle Tribute band aan hun idolen, Metallica, verwierven ze snel 
een reputatie als top Live band. Eigenlijk zijn ze dit altijd gebleven. Zelfs op het nieuwe album 
Face The Truth hoor je een levendige atmosfeer, waarbij kleine slordigheden ongemoeid en 
 ongecorrigeerd zijn gebleven. Het is duidelijk geen in een studio opgepoetst album geworden, 
maar een levensecht muzikaal beeld van vier mannen, die hun vak verstaan. Natuurlijk is het een 
Metal variant. Maar hé … daar kunnen ze toch ook niets aan doen!

Nu is het ongebruikelijk om een band 
binnen vijf jaar van het laatste interview 
opnieuw te spreken. Echter, er is zoveel 
veranderd en ze zijn zo sterk gegroeid, 
dat het me niet zal verbazen als Present 
Danger binnen niet al te lange tijd inter
nationaal doorbreekt. Het derde album 
Face The Truth streelt ieders’ ziel. Aan 
tafel schuift frontman Thijs de Jong aan. 
Hij heeft Peter Herwegh van Radix 
Guitars meegebracht en bij zijn vaste 
muziekwinkel, Strings & Things, zijn we 
te gast. Lekkere koffie en broodjes! 
Door NICKY MOEKEN.

Doorbrekend? Present Danger
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Na dertien jaar zang en gitaar in Present Danger voor zijn rekening 
genomen te hebben, vertrok Joost Hamers een paar jaar geleden, 
omdat hij zijn privé verplichtingen voorrang gaf. Als geen ander zag 
Joost de progressie in de band en ook, dat hij daardoor op professio-
neel niveau niet mee zou kunnen komen; muzikaal absoluut wel, 
maar in tijd zou een probleem met veel reizen ontstaan. Inmiddels is 
Maikel Netten als tweede gitarist definitief in deze 4-mans formatie 
opgenomen. 
Naast de broers De Jong met Martijn op drum wordt de band gecom-
pleteerd door bassist Gijs van Gorp. Niet alleen speelt Thijs op een setje 
nieuwe gitaren, hij is tevens de strot van de band. En neem van mij aan, 
dat ik niet voor niets bewust ‘strot’ zeg. Face The Truth mag vol heftig 
gitaarwerk zitten, het geheel wordt opgefrist door het enorme, heldere 
stemgeluid en bereik van Thijs. Als je ze Live ziet, klopt ook alles. Zo’n 
degelijke drummer met klappen, waar John Bonham van op zou kijken, 
een bassist, die met een heerlijke knorrende bas de juiste fundering 
bouwt en twee gitaristen, die veel verder gaan dan standaard Lickjes. 
De songteksten zijn herkenbaar en een volle zaal (tijdens de lancering 
van het album) zingt al aardig een deuntje mee. De teksten zijn 
oubollig genoeg om bijna direct te herkennen waar ze heen leiden! 
Da’s iets waar ze nog aan moeten werken, evenals de balans van het 
album. Ieder nummer op zich heeft een aanstekelijke melodie en 
daarmee de potentie een hit te zijn. Maar het is allemaal snel, up tempo 
en stevig. Twee rustige, liefst akoestische nummers, zou het album 
beter in balans brengen. Dat gezegd, heb ik moeite het album uit de cd 
speler te halen. Dus de schade valt behoorlijk mee! Thijs draagt als 
eerste de ideeën voor nieuwe composities aan, en dan …

“Het is de basis met wat tekst, wat muziek en een paar rifjes … 
daarna werken we het als band tijdens de repetities uit tot een 
volledige compositie. Toch komt het nog voor, dat we voor of 
tijdens de opname in de studio nog wat wijzigen of toevoegen. 
Wat op plaat staat, laten we Live min of meer zo.”

Om even de adviseur van de duivel te spelen … was het laksheid of 
geldnood of echt bewust, dat jullie in een redelijk korte tijd dit album 
in elkaar gestoken hebben?

“Nee, we hadden al drie tracks. We hebben er vijf toegevoegd en 
ik was wel blij met die druk op de ketel. We hebben een deadline 
gesteld en moesten in een fors tempo dit in elkaar zetten en da’s 
gelukt. Uiteindelijk hebben we nog een negende track toege
voegd met een akoestische versie van het titelnummer Face The 
Truth.”

Hoe ben je in contact met Radix gitaren gekomen?
Jullie leken tevreden met VGS.

“Dat waren we zeker. Bij Radix ben ik meer betrokken. Ik leerde 
Peter (Herwegh) bij String & Things in Kaatsheuvel kennen. Hij 
had wat adviezen nodig over een nieuw gitaarmerk, dat hij in 
Indonesië ging zoeken. We zijn daar samen heen gegaan en vanaf 
het moment, dat we Radix binnenstapte, dacht ik … dit is het 
helemaal. Terwijl de eigenaar Toien Radix zich steeds veront
schuldigde voor de bende in zijn werkplaats, had ik juist zoiets 
van ‘hier gebeurt tenminste wat!’ Zo’n zeventig man aan het werk 
… Echt prachtig!”

Was er een speciaal model waar je op viel?

“The Saint, het model waar ik nu op speel, stond er toen nog niet. 
Althans niet hier op kantoor. Ik kreeg verschillende modellen in 
m’n handen. Was gelijk onder de indruk van de Playability en de 
afwerking … zo goed gemaakt! Daarna zijn we de fabriek in 
gegaan. Daar kwam ik de Saint tegen. Toen ik ‘m vastpakte en 
gezien de uitstraling was ik verkocht. Mijn versie nu, is iets 
compacter, ik heb de elektronica veranderd en het heeft een 
‘Scalloped’ toets vanaf de negentiende fret. “☞
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Het compacter maken van dit model, had dit 
consequenties voor de mensuurlengte?

“Nee. 24 frets en 65 centimeter. Inmiddels 
is het model uitgerust met twee EMG 
elementen, de ’81 en ’85, met alleen een 
volume regelaar. Wel heb ik de potmeter 
veranderd. Ik heb heel veel te vertellen 
en daarom ook een goed werkende 
potmeter nodig.”

Nu zijn er een aantal gitaristen, die met een 
Scalloped toets werken. Welke gitaarheld 
was jouw voorbeeld?  

“Ik koos voor de inkepingen van Steve 
Vai; dus van zijn eerste Ibanez Jem 
uitvoering. Vooral de Bends voelen 
heerlijk soepel aan en ook het effect van 
een plectrum daar tappen werkt effectief. 
Toien van Radix wilde het idee van de 
inkepingen iets verder uitwerken, 
waardoor op mijn toets het vanaf de 19de 
fret start. Een Ibanez Steve Vai begint bij 
21 frets.”

Goed, een fantastisch album, echter niet 
zonder kritiek puntjes. Ik doel bijvoorbeeld 
op de teksten, die wel erg voor de hand 
liggen …

“Daar kan ik inkomen. De teksten komen 
van mij af en misschien heb ik mijn 
frustraties er in gebracht. Maar er is niet 
bewust voor een formule gekozen.”

Daarnaast hebben jullie dit album in de 
Swamp studio’s in Raamsdonk opge nomen 
en vind ik het persoonlijk goed gevonden, 
dat jullie kleine foutjes niet hebben 
 gecorrigeerd, waardoor de Live feel is 
gebleven. Toch merk je bij het presentatie 
concert van dit album, dat de afwisseling 
Live in de band veel beter is, dan op het 
album. Hiermee bedoel ik, dat er op Face The 
Truth geen rustpunten zijn. Alles is heftig, vet 
en hard.

“Behalve het akoestische eind natuurlijk. 
Maar ik snap wat je bedoelt. We hebben 
inderdaad vooral voor de nummers 
gekozen, die Live het best ontvangen 
zijn. Voor ons is dit album een vertaling 
van wat we op de bühne eigenlijk 
voorstellen. Maar een goeie tip, die we 
zeker voor het volgend album zullen 
oppakken. Wel zijn veel mensen gewoon 
blij zoals het gemaakt is, en ik heb zelf 
ook zoiets dat dit mijn eerste album is, 
waar ik steeds weer naar kan luisteren.”

Sinds ons eerdere interview van drie jaar 
geleden heeft Thijs zijn Hughes & Kettner 
Zentera nog steeds. Hij hoeft niet zonodig 
alsmaar weer iets anders. Hij is ervan 
overtuigd, dat zijn H&K één van de beste 
modeling versterkers is.
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“Hoewel extreem uitgebreid in modeling gebruik ik maar vier of 
vijf geluiden. Daar voeg ik een Volume en Wah Wah aan toe en 
ik ben happy!”

In Peter Herwegh hebben ze een mentor gevonden, die hen in het 
commerciële slagveld zal helpen. Hij mag directeur van Radix Guitars 
International zijn, zijn hart ligt in muziek. Hij heeft de band met het 
album en de nodige promotie activiteiten geholpen en inmiddels ook 
van instrumenten voorzien. De band is eigenzinnig genoeg te weten, 
dat ze een voorkeur voor instrumenten hebben. Wat Radix ze in een 
aantal handbouw modellen bood, bleek genoeg om een overstap te 
maken.
Met komende projecten zal de samenwerking tussen Radix Guitars 
en Present Danger intensiveren. Ze denken serieus na over een 
professionele DVD en ook aan het tweede album wordt alweer 
gewerkt. Als ze nu ook nog even de balans in hard en zacht weten te 
vinden en de ‘ik hou van jou, blijf je trouw!’ teksten oppoetsen, 
zullen ze onze top Metal band worden.
www.presentdanger.nl✔

Radix International geeft 100 CD  singles van Iron Rain weg

Alleen bij GitaarPlus te winnen of bij muziekwinkel Strings & Things af 
te halen. Natuurlijk niet zomaar. Je moet er wel wat voor doen!
We maken het je niet moeilijk als we vragen:

Op welke RADIX GITAAR speelt gitarist Thijs de Jong?

Mail je antwoord, stuur het op een briefkaartje of wandel bij Strings & 
Things in Kaatsheuvel binnen. De eerste vijftig juiste antwoorden 
ontvangen van GitaarPlus de single. Ook de eerste 50 bezoekers bij S & T 
ontvangen met het juiste antwoord de single.
Mailen doe je naar gitaarplus@telfort.nl. Alle post mag naar GitaarPlus, 
klaprozenweg 86, 1032 KX in Amsterdam gezonden worden.

Deze aktie loopt tot 10 maart 2013.

De eerste vijftig ontvangen de CD single rond 15 maart 2013.

Alle medewerkers van Radix International, Strings & Things en GitaarPlus zijn van deelname uitgesloten. 

Exclusief, dus NERGENS anders verkrijgbaar  Speciale run van de Present Danger CD single Iron Rain


