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Doorleefde songs van Nienke

Willem Jongeneelen
Ossendrecht

‘N
ormaal mag de gast 
bij aankomst uit 
twee drankjes kie-
zen. Beide met alco-
hol, voor achttien 

plus. Daar ging het dus al meteen 
mis.” Nienke staat plots vol in de aan-
dacht. Vorige week verscheen haar EP 
Devil On My Shoulder. Vol verhalende 
songs met een donkere ondertoon 
vertolkt door een doorleefde, soul-
volle bluesstem. Ook als je de leeftijd 
van de Ossendrechtse niet weet, 
klinkt dat debuut bijzonder. Nienke 
Dingemans is inmiddels zeventien, 
nog altijd erg jong voor dit genre mu-
ziek. De podcast, met interview én 
twee live gezongen liedjes waarop 
Nienke zichzelf op de akoestische gi-
taar begeleidt, werd inmiddels ruim 
5000 keer op YouTube bekeken. ,,Ik 
heb veel goede reacties gehad. Dat is 
altijd fijn natuurlijk, al merk ik wel 
dat mijn leeftijd nu nog in het voor-
deel werkt. Er zijn in Nederland niet 
zoveel jonge bluesmeiden.’’

Jong lichaam
,,Leeftijd maakt voor mij eigenlijk 
niets uit, zeker niet in het maken van 
muziek. Vaak hoor ik dat ik een oude 
ziel in een jong lichaam heb. Dat 
klopt wel. Het valt op blijkbaar, als je 
zo jong blues maakt. Ik hoop dat de 
aandacht er niet alleen is omdat ik 
jong ben, maar ook omdat ze geluis-
terd hebben en het mooi vinden wat 
ik maak.”

Hoe tenger ze ook oogt, Nienke 
staat stevig in haar schoenen en weet 
wat ze wil. Ze snapt dat niet al haar 
leeftijdsgenoten vrijwillig naar haar 
muziek gaan luisteren. ,,Smaken ver-
schillen. Op school – ik doe dit jaar 
eindexamen vwo op het Roncalli in 
Bergen op Zoom - luisteren ze vooral 

naar pop- en Top 40-muziek. Dat is 
normaal. Ik ben degene die afwijkt.’’

,,Ik zong al fanatiek toen ik een 
kleuter was. Ik kan me eigenlijk geen 
leven zonder muziek voorstellen. 
Sinds mijn tiende zat ik op zangles 
en ook toen hoorde ik met kerst ei-
genlijk al liever oude jazzstandards 
dan popsongs. Oké, Last Christmas 
van Wham mag, maar daar blijft dan 
wel bij.”

Op haar twaalfde stapte Nienke het 
podium op tijdens een jamsessie in 
Gebouw-T in Bergen op Zoom. Ze 
zong Rolling In The Deep van Adele. 

Dat ging haar opvallend gemakkelijk 
af. In datzelfde jaar kocht haar moe-
der tickets voor een concert van Beth 
Hart in de Ziggo Dome. Nienke 
mocht mee. ,,Vooraf ben ik naar haar 
muziek gaan luisteren. Die vond ik 
meteen heel tof. Vooral haar jazz- en 
bluesnummers. Al zoekend op Spo-
tify kwam ik uit bij oudere bluesgi-
ganten als Muddy Waters en B.B. 
King, maar ook bij modernere 
bluesartiesten. Zo is de zaak gaan rol-
len. Mijn interesse in die muziek is 
niet meer gestopt.”

Haar in Roosendaal met Jan van 

Deze zomer viel Simon Keizer (de helft van Nick & Simon) van zijn kruk van 
verbazing. Voor zijn podcast SamSam zoekt hij nieuw muziektalent. Een fan 
van Nienke Dingemans uit Ossendrecht had een clipje gemaild, Keizer sloeg 
aan op haar doorleefde stem en nodigde haar uit naar de studio in Volendam 
te komen. Ze was toen pas zestien jaar.

Bijnen en Joost Verbraak (muzikan-
ten die haar vader hadden kunnen 
zijn) opgenomen debuutalbum staat 
vol blues, country en een old 
school-nummer met een knipoog 
naar New Orleans in de jaren twintig 
van de vorige eeuw. Nienke schreef 
alle songs zelf, ook de teksten. 

,,Het zijn deels verhalende songs, al 
hoef ik natuurlijk niet alles zelf mee-
gemaakt te hebben. Love Labours Lost 
is een liefdesverhaal dat vol staat met 
Shakespeare-quotes. Ik ben gek op 
oude Engelse literatuur. In veel an-
dere tracks is het figuratief of poë-
tisch, over zaken die ik, maar ook an-
deren, nu meemaken.” 

,,We leven dankzij corona allemaal 
niet in de meest leuke tijd. Het zijn 
mijn gevoelens die ik verwoord heb, 
hopelijk herkennen ook anderen zich 
daar in. Devil On My Shoulder is voor 
mij zo’n powerdingetje. Maar wel 
met een positieve, hoopvolle onder-
toon; het komt een keer goed, corona 
houdt een keer op, we moeten voor-
uit kijken.”

Haar EP met 6 eigen tracks is haar 
eerste divers gekleurde visitekaartje. 
Er zijn plannen om met Verbraak en 
Van Bijnen samen de theaters in te 
gaan. Daarnaast zingt Nienke live ook 
nog covers in de jonge band Mind-
blow. Na haar vwo wil ze dolgraag 
naar het conservatorium. ,,Ik wil hoe 
dan ook de muziek in. Toch is er ook 
een plan B: Engelse literatuur gaan 
studeren. Naast muziek maken, want 
dat zal ik altijd blijven doen.”

a devil On my Shoulder van nienke 
dingemans verscheen via Howlin’ 
chicken records op cd en via de 
streamingsdiensten

l 
Ik ben gek op 
oude Engelse 
literatuur
 – Nienke Dingemans

 c Simon Keizer ontdekt Ossendrechts bluestalent Nienke Dingemans

STEENBERGEN

Wolf van Steenbergen beet schapen van Corrie dood
,,Een hond moet aan de lijn en 
schapen moeten achter een om-
heining. Een wolf mag zomaar 
rondlopen en schapen vermoor-
den.’’ Corrie Gordijn is nog hele-
maal ontdaan van het feit dat 
drie schapen door een wolf zijn 
doodgemaakt en andere scha-
pen bijtsporen hebben.

,,Ik heb altijd mijn verhaal klaar, 
maar nu ben ik lam geslagen”,  ver-
telt Corrie Gordijn. De schapen 
stonden in de wei verderop aan de 
weg. ,,Een buurman belde dat er 
drie schapen dood in de wei lagen.’’  

In de wei bleek even later dat er 
van de 35 schapen niet alleen drie 
dood waren, maar andere schapen 

aangebeten waren en onder het 
bloed zaten. ,,We houden al meer 
dan veertig jaar schapen en er was 
wel eens schaap gedood door een 
vos. Die doodt er maar één. Een 
wolf moordt meerdere schapen 
uit.’’ Ook is aan een bloedspoor te 
zien dat de wolf met een van de 
schapen heeft gesleept.  ,,De jacht-
opziener is gekomen en die zei di-
rect dat het een wolf moet zijn ge-
weest. We mogen niet aan de scha-
pen komen want er moet nog een 
DNA-onderzoek worden gedaan.”

De ZLTO geeft dierenhouders 
het advies om hun dieren binnen te 
halen. ,,Ze zeggen dat de wolf nu in 
Scharendijke is maar zeker terug-
komt.’’ Die waarschuwing vindt ze 

belangrijk voor andere schapen-
houders. Zelf hebben ze de andere 
schapen in het veld al naar hun huis 
gebracht. ,,Dat moet rustig gebeu-
ren want ze zijn halverwege de 
dracht.’’ Schapen moeten eigenlijk 
zo lang mogelijk in de wei blijven 
voor ze lammeren. ,,Het lammeren 
is de mooiste tijd van het jaar. Ik 
ben benieuwd hoe het nu door de 
stress die ze hebben gehad verloopt. 
Misschien dode lammeren of ze 
werpen niet.’’ Eén ding weet ze ze-
ker: ,,Die wolf heeft alle kans om te 
moorden en dat is niet eerlijk. Er 
moet snel actie worden onderno-
men om dat te voorkomen.’’

 – Harry Veenstra
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