
20 APRIL 2021 HUMO / 143 

C
A

R
M

E
N

 D
E

 V
O

S

dat we er een procentje op krijgen, want er 

staat nog meer popspul te koop. Meer be 

paald het allereerste paar Yeezy’s, de eer

ste schoenen ontworpen door   Kanye  West 

voor hij stopte met die te dragen om ernaast 

te lopen TTT Geraamde prijs door veiling

huis Sotheby’s: zo’n miljoen dollar. Behoor

lijk prijzig, ja. Maar: voor die prijs krijgt u ze 

wél alle twee TTT   Roger   Taylor, drummer 

bij  Queen, is van plan om een zes meter 

hoog standbeeld van   Freddie   Mercury in 

zijn tuin neer te poten TTT Het bronzen 

beeld werd gemaakt om de musical ‘We 

Will Rock You’ te promoten, maar staat 

sindsdien ongebruikt in een hangar. ‘Het 

staat er maar geld te kosten, dus kan ik het 

evengoed op een vrachtwagen laden en 

het in mijn tuin zetten. Dat zou erg grappig 

zijn, denk ik,’ aldus Roger, kort voor hij een 

rib brak bij een onstuitbare lachbui omdat 

hij een wolk had gezien die een beetje op 

een piemel leek TTT Wel goed gezien: nu 

kan Roger vanuit het raam van zijn landhuis 

in de tuin kijken en eraan herinnerd worden 

wie zijn landgoed eigenlijk heeft betaald 

TTT   Brian   Johnson, weer helemaal front

man van het onvermoeibare  AC/DC, is 

klaar met zijn autobiografie, en brengt ze 

later dit jaar uit. Titel: ‘The Lives of Brian’, 

wat goed gekozen is van Brian TTT Op de 

memoires van  Mick   Jagger moeten we 

daarentegen niet meer hopen, want de 

opper Stone is niet van plan die ooit nog 

af te werken. Gevraagd door de BBC waar

om niet, zei hij: ‘Omdat eraan schrijven niet 

heel leuk is, eerlijk gezegd. It was all simply 

dull and upsetting’ TTT Simply dull and up-

setting: dat iemand  Rik  Torfs inlicht, want 

de titel van zíjn autobiografie is alleszins uit

gelekt TTT Lachend de coulissen in met 

 Liam   Gallagher. Liam, gevraagd op Twitter 

of hij ook uitkijkt naar de nieuwe plaat van 

 Greta  Van  Fleet: ‘She’s amazing, I love her 

work, especially for climate change’ TTT 

Vaakst gelezen commentaar: ‘Ze houden 

inderdaad allebei van recycleren’ (tr)
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I
n Heist-op-den-Berg 
staat een vervallen hoe-
ve met boven de ingang 
een plakkaat ‘Hnita-
Hoeve’. Zegt u niks? 

Shame on you! De Hnita 
Jazz Club, in 1955 opgericht 
door de kleurrijke figuur 
Juul Anthonissen, haalde 
in z’n rijke geschiedenis 
internationale kleppers als 
Chet Baker, Art Blakey, 
Sun Ra, Charles Mingus, 
Toots Thielemans en vele, 
vele anderen naar Heist-
op-den-Berg. Via crowd-
funding wil de organisatie 
de laatste nodige 50.000 
euro ophalen om de Hnita- 
Hoeve te renoveren en deze 
legendarische jazz club in 
al haar glorie te doen herle-
ven. Eén van de steunbe-
tuigers is Daan Stuyven.
HUMO Daan, jij nam een ver-

makelijk spotje op – je 

brengt een jazznummer 

waarin je allerhande bouw-

materialen opsomt – ter 

ondersteuning van de 

crowdfundingcampagne. 

Heb je een bijzondere band 

met de Hnita Jazz Club?

DAAN STUYVEN «Toch wel. 
Mijn grootmoeder woon-
de in Heist, dus als 
klein kindje passeer-
de ik er twee keer 
per week. Ik vroeg 
dan vaak aan mijn 
vader: ‘Papa, wat is 
dat? Wat gebeurt er 
daar?’ En dan kreeg 
ik telkens een andere 
uitleg, die er altijd op 
neerkwam dat er 
achter die muren 
vreemde personages 
bijeenkwamen om 
rare muziek te 
maken. Ik wist als 
kind dus al: aha, dat 

is een speciaal plekje! Die 
plek straalde vrijbuiterij 
uit, precies mijn ding 
(lacht).»
HUMO Later zou je er zelf 

vaak optreden. Wat maakt 

dat de Hnita Jazz Club tot 

in New York zo’n bijzon-

dere reputatie kreeg?

STUYVEN «Het is een piep-
klein zaaltje met een gigan-
tisch karma. Je wordt er 
getriggerd om iets heel 
intiems te doen met je 
publiek. Mijn laatste optre-
den voor de sluiting (eind 
2018 moest de Hnita-Hoeve 
sluiten vanwege de te 
slechte staat ervan, red.) 
was er één met Isolde 
(Lasoen, red.) en Jean-
Francois (Assy, red.), 
maar ze hebben me er ook 
al een paar keer samenge-
zet met fantastische muzi-
kanten en gezegd: ‘Doe 
maar!’ Optredens van 
anderen heb ik er nooit 
gezien, maar als graficus 
droom ik al weg bij de affi-
ches van toen.»
HUMO In 2017 maakten 

Philippe Cortens, Bob 

Maes en Carlo Dieltjens de 

mooie documentaire 

‘Juul’s Ears’ over de in 

2008 gestorven oprichter 

Juul Anthonissen. Peter, jij 

bent de zoon van Juul en 

de huidige organisator. 

Wat is het memorabelste 

concert dat je ooit zag in 

de Hnita Jazz Club?

PETER ANTHONISSEN «Ik 
was 14 in 1983, toen de club 
naar de hoeve verhuisde. 
Het optreden dat Chet 
Baker er toen voor hon-
derd man gaf, vergeet ik 
nooit. Ook omdat het de 
gewoonte was dat artiesten 
eerst bij ons thuis kwamen 
eten. Chet Baker was niet 
de meest stipte artiest, dus 
bij hem is dat niet gelukt, 
maar op een gegeven 
moment ging dan toch de 
bel, en toen ik ging open-
doen, stond er een muzi-
kant uit zijn groep in het 
deurgat. Chet  Baker zelf 
bleef verlegen achter een 
hoek van ons huis staan.
 »Ook Gregory Porter 
in 2011 was memorabel: 
hij was toen nog een 
nobele onbekende die 
geen eigen band kon beta-
len en dus met een gele-
genheidsgroep speelde.»

HUMO Hoe zien jullie 

de toekomst van 

Hnita?

ANTHONISSEN «We 
willen de club 
renoveren en vol-
waardig heropenen, 
zeker nu de 
Belgische jazzscene 
zo bloeit. We mik-
ken op de nazomer 
van 2022.»  (kv)

Een gift storten voor  

de renovatie van  

de Hnita Jazz Club kan  

via hnitajazzclub.be/ 

steunhnita

Red eens een jazzclub: ‘Een  
speciaal plekje voor rare muziek’


