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My Blue Van-frontman Bas Beenackers verrast met intieme solo-ep 

De naakte waarheid 

Wat maakt een man een man? Op die vraag probeert Bas Beenackers antwoord te geven op 

Man, zijn eerste solo-ep. De zanger, gitarist en songwriter van de Utrechtse indierockband My 

Blue Van achtte de tijd rijp om persoonlijker terrein te verkennen. In vijf bezonken, ingetogen 

liedjes gaat hij, zichzelf begeleidend op akoestische gitaar, met de billen bloot. “Dit is wie ik 

ben.” 

Wie Bas Beenackers (1985) kent van zijn wervelende liveshows met My Blue Van, zal wel 

even moeten wennen aan het geluid van Man. Niks geen gierende distortiongitaar, funky 

drums of opruiende schreeuwzang. Nee, op zijn eerste solo-ep klinken intieme akoestische 

songs, klein en kwetsbaar. Man werd in drie dagen tijd op de plaat gezet in de Epic Rainbow 

Unicorn Studio van producer Simon Akkermans (Binkbeats, Bombay, Gallowstreet) in 

Rotterdam. Op de hoes prijkt een blauw-oranje linosnede van een mannetje, die Beenackers 

als negenjarig jochie op de basisschool in het Brabantse Maarheeze maakte. 

De titels van de vijf songs bevatten allemaal slechts één woord, te beginnen met Reason, een 

spookachtig mooi liefdeslied dat parelt als een pas gevallen traan. “You got my head all 

confused, like no one could you lit the fuse. Before I explode I ask you, what made you walk 

out on me?” In het daaropvolgende Repent doet Beenackers boete met een warmbloedig en 

melancholisch stemgeluid dat Thom Yorke van Radiohead in herinnering roept. 

Het derde lied van Man is een welgekozen cover. Polly van de getourmenteerde singer-

songwriter Gene Clark is, om met schrijfster Carson McCullers te spreken, treurig als een 

vraag zonder woorden. “Toen ik dat countrynummer voor het eerst hoorde, bleef het 

dagenlang door mijn hoofd spoken”, zegt Beenackers. “Op een dag speelde ik het voor mijn 

vrouw. Ook zij vond het prachtig en vroeg of ik het wilde opnemen. Polly past perfect bij dit 

groepje liedjes, denk ik.” 

Persoonlijker dan in Child klonk Beenackers niet eerder. Als een vader op leeftijd blikt hij 

terug op het leven en betuigt hij zijn onvoorwaardelijke liefde aan zijn zoons. “All I do is for 

you child, please do realise (…) My days are behind me, but my love is like glue. Keeps me 

holding on to the world, life, you.” Man sluit af met het hypnotiserende Cherry, dat wordt 

gespeeld op een twaalfsnarige gitaar en waarin Beenackers de grenzen van zijn stembanden 

opzoekt. 

Dus wat maakt een man een man? Jezelf durven zijn. Je niets aantrekken van anderen en je 

niet anders voordoen dan je bent, met al je gebreken en onzuiverheden. Op Man serveert Bas 

Beenackers de naakte waarheid, eerlijk, integer en onopgesmukt. Dat vergt lef en geloof in 

eigen kunnen. En zijn het niet juist díe eigenschappen die een man tot een man maken? 

“Hmmm… Sure, that and a pair of testicles”, aldus The Dude in The Big Lebowski.  


