
AD VANDERVEEN "DAYS OF THE GREATS" 
  -eigentijdse folk met rock&roll invloeden- 

  
Door velen beschouwd als het beste dat Nederland te bieden heeft in het 
genre singer-songwriter en ook in de rest van Europa en in Amerika hoog 

aangeschreven, is Ad Vanderveen in ons land een pionier in de muziek die 
tegenwoordig bekend is als Americana. 

Sinds de dagen dat bijna niemand nog wist wat een singer/songwriter 
was levert AV met grote regelmaat platen af van top kwaliteit, tijdloze songs in 

settings van akoestische folk tot elektrische rock.  
Op zijn nieuwe plaat  "Days Of The Greats" zingt hij over thema's als opgroeien in de 

American Dream, jeugdherinneringen en roots in Canada, helden in de muziek en 
daarbuiten (oa. een tribute aan Clint Eastwood), de strijd om het bestaan als 
muzikant, ouder worden-en zijn, leven voor de Muze en natuurlijk; de Liefde. 

De songs op deze plaat hebben alle een klassiek karakter; een kwaliteit van iets dat 
altijd al bestaan heeft en altijd zal blijven bestaan. Ad Vanderveen heeft door de 

jaren heen een eigen stijl ontwikkeld, geworteld in de traditie van de troubadours uit 
de 60/70er jaren (zoals Bob Dylan, Neil Young, Townes van Zandt, Guy Clark) en 

weer hun voorgangers (zoals Woodie Guthrie of Hank Williams).  
Opgenomen met vintage instrumentarium en apparatuur en afgewerkt in een 

eigentijds geluid is "Days Of The Greats" een kroon op het werk van deze singer-
songwriter die over de jaren gestaag heeft gewerkt aan de opbouw van een 

imposant en eigenzinnig oeuvre.  
 

  

Quotes: 
AD VANDERVEEN; "What an excellent singer and songwriter! The Dutch have always been 

good at absorbing alien cultures and out-doing them at their own game (like Boulevard of 

Broken Dreams and the American big-band torch song).  

His songs and his singing carve their own niche in the canon of American song. Maybe you 

have to stand a little way outside it to see it so clearly".  

  

American record producer/writer JOE BOYD, New York 2010 

  

"You wouldn't think that one of the best singer songwriters in the new folk and roots genre 

would hail from the great state of the Netherlands, but he does. Thoughtful, gentle, but edgy 

songs that linger long after the disc is over.  

VILLAGE RECORDS, Kansas 2007 

"Ad Vanderveen is a gem. We have known this for a long time in the Netherlands and I'm 

happy to learn that the rest of the world has caught on some time ago. One need only listen to 

his huge and now internationally acclaimed repertoire to be convinced that he is not only a 

very accomplished guitar player, but also a superb singer/songwriter. Lyrics that stay with 

you and deserve another listening, and another one”.   

Writer/journalist JAN DONKERS, Amsterdam 2007. 

 


