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Dat begint toch op een serieuze
carrière te lijken? „We zetten geen

al te grote
stappen”, zegt
zanger/gitarist/
tekstschrijver
Wigert Dron-
kert. „Maar we
gaan nog
steeds de goede
kant op”, zegt
zanger/mando-
linespeler Theo

de Jong, die eerder succesvol was
met The Shavers. Ook een trio, een
drie-eenheid. Dat helpt, zegt De
Jong. „Het gaat om het charisma
van de hele band, er moeten geen

ego’s in de weg zitten.”
Wat vijf jaar geleden begon als een
bandje dat in een Fiat 500 moest
passen, is inmiddels een bus vol
geworden. Zeker, er zijn stappen
gezet. Neem nu die cd. De eigenaar
van Marista Records, een platen-
maatschappij die meer in streek-
taal zingende artiesten herbergt,
bood aan een cd uit te brengen.
Het wordt een compilatie, zestien
nummers van de twee cd’s die de
band eerder in eigen beheer uit-
bracht. Met als enig nieuw num-
mer ’Te werk’, dat werd opgeno-
men met mannenkoor De Lofstem.
Marista wil Skotwal landelijk voor
het voetlicht krijgen. Hoe schatten
ze hun kansen in? Wigert: „Als het
Rowwen Hèze lukt, waarom ons
dan niet? Er zijn veel gebieden
waar streektaal omarmd wordt. We
hebben opgetreden in Drenthe en
Friesland, men was enthousiast.
Het zou me niet verbazen als het
wat doet.” Zijn broer Theo: „Met
een beetje taalgevoel versta je wel
wat we zingen. Belangrijk is dat
trouwens niet, de bedoeling over-
stijgt vaak de taal.”

Nog zoiets wat op hun pad kwam:
de nominatie voor de Rabobank
Cultuurprijs. „Als het een ’kunst-
prijs’ was geweest, had ik het raar
gevonden”, zegt Wigert. „Maar het
is een ’cultuurprijs’. Niet zo raar,
want het is wel cultuur, zingen in
onze streektaal, de cultuur van de
mensen in deze streek.”

Rock-’n-roll-imago

Hoe dan ook betekent de nomina-
tie dat ze zijn opgevallen, zegt
Wigert. Dat kan ook bijna niet
anders, als drie mannen met rock-
’n-roll-imago de samenwerking
zoeken met een (christelijk) man-
nenkoor als De Lofstem uit Broek
op Langedijk. Twee concerten, in
november in theater Cool in Heer-
hugowaard, waren uitverkocht. Ze
raakten in gesprek met schouw-
burg Het Park in Hoorn, een flinke
maat groter. Ze staan er 24 septem-
ber, weer met De Lofstem.
Waarom dat koor? Wigert: „We
zagen in de Alkmaarse Grote Kerk
een kozakkenkoor en waren getrof-
fen door het gevoel dat die man-
nenstemmen oproepen. Het is een

kracht die De Lofstem ook heeft en
ze zijn het indrukwekkendst als ze
ingetogen zingen. Het grappige is
dat de meeste zangers West-Fries
zijn, maar nooit eerder in het West-
Fries hebben gezongen.”
Intussen hebben ze ’geroken’ aan
de gospels van De Lofstem. Heel
goed mogelijk dat een volgende
plaat van Skotwal vrolijker en
minder ingetogen wordt, zegt
Theo. Wat niet betekent dat ze,
met platencontract op zak, op jacht
gaan naar hits. Wigert: „Weliswaar
is ’commercieel’ geen vies woord
meer, maar je moet er zelf achter
staan. Oké, ik heb wel gedacht: stel
we worden uitgenodigd bij Tros
Muziekfeest op het Plein. Ik zou
het doen als we met ons eigen
repertoire kan. Misschien is het de
zegen van onze levensfase: we
hoeven er niet van te leven en alles
wat er gebeurt verrijkt ons.”

Mark Minnema
Skotwal: ’Te Werk’ (Marista Records),
release 2 september. Live: vrijdag 9/9
Willibrordus Draait Door, Heiloo; 23/9
Kerkje Hauwert; 24/9 Het Park, Hoorn.

’Geen
ego’s in
de weg’

Skotwal met van links naar rechts Theo de Jong en Theo en Wigert Dronkert. FOTO JJFOTO/JAN JONG

Het gaat gestaag voor-
waarts met Skotwal, de

band die West-Friezen ontdooit
met liedjes in hun moerstaal.
Steeds is er wel iets – een nomina-
tie voor de Rabobank Cultuurprijs,
een album dat (morgen) nationaal
wordt uitgebracht. En op 24 sep-
tember ook nog een optreden in
Schouwburg Het Park.

West-Friese band
Skotwal brengt
album landelijk uit

Tussen de achtste en de elfde eeuw
na Christus trokken de Vikingen
niet alleen al plunderend door
Skandinavië en Groot Brittannië,
ze deden ook Noord-Holland aan.
De overtuiging is zelfs dat ze even
op Wieringen -of beter gezegd in
Wieringen, want dit was toen nog
geen eiland- hebben gewoond. ,,Er
zijn nooit bewoningsresten gevon-
den, maar wel zo veel zilveren
munten, dat ze hier langer moeten
zijn geweest’’, vertelt vrijwilliger
Ab van der Wal van het Vikingin-
formatiecentrum. Die munten zijn
rond de eeuwwisseling opgegraven
op Wieringen, vier jaar na de
vondst van de Vikingschat: siera-
den, munten en aardewerk.

Deze opgravingen vormen het
bewijs voor de aanwezigheid in
vroeger tijden van deze ruige noor-
delingen, die het leven van de
Wieringers er niet gemakkelijker
op maakten. ,,Ze kregen ongetwij-
feld invallen van de Vikingen te
verduren’’, zegt Van der Wal.
,,Maar met de Vikingen hadden ze
vaak meer kans er beter vanaf te
komen dan met de Franken zelf.
Binnen de eigen bevolking waren
groepen die rovend en plunderend
rondtrokken. Het was een ruige,
gevaarlijke tijd.’’
In de huidige tijd is dit bijna niet
meer voor te stellen. ,,Mensen
weten vaak niet eens dat hier ooit
Vikingen zijn geweest’’, weet Van
der Wal. Daarom doet het centrum
dit weekend een poging mensen te
laten terugkeren naar de Viking-
tijd. Twee dagen lang klinkt er
wapengekletter en worden Vikin-
gambachten beoefend op het veld
tegenover het centrum.

Grote publiekstrekker is altijd het
boogschieten, vertelt Van der Wal,
zelf verwoed beoefenaar van het
Middeleeuws boogschieten. ,,Voor-

al kinderen vinden dat geweldig.’’
Daarnaast is een re-enactment-
groep aanwezig, die de krijgskunst
uit de Vikingtijd naspeelt. Zwaard-

vechten dus, maar ook schilden,
speren en bijlen horen tot hun
uitrusting. ,,Ze waren in die tijd
wel minder goed beschermd dan
bijvoorbeeld de ridders met hun
harnassen’’, geeft Van der Wal aan.
,,Alleen de rijken konden zich een
maliënkolder veroorloven.’’ Op het
veld staan tenten met daarin perso-
nen die de Vikingtijd zo precies
mogelijk na spelen. Bezoekers
kunnen proberen hun naam in
runenschrift te spellen. Er is een
bronsgieter, er wordt kleding ge-
maakt en op zondag is er een pa-
lingroker. Het informatiecentrum
is dat weekend gratis toegankelijk,
wel wordt een vergoeding ge-
vraagd voor het boogschieten en is
een vrijwillige donatie welkom.

Marjolein Eijkman
De Vikingdagen zijn zaterdag 3 en
zondag 4 september van 12 tot 17 uur
aan de Havenweg in Den Oever.
www.vikingen.nl

Kijkje in het ruige leven op Wieringen in de Vikingtijd

Zwaardvechten tijdens eerdere Vikingdagen. ARCHIEFFOTO JOHN OUD

Een helm op je hoofd, zwaard en
schild in je handen en vechten als
een Viking. Het grasveld tegenover
het Vikinginformatiecentrum in
Den Oever wordt dit weekend
omgetoverd tot kampement annex
slagveld tijdens de Vikingdagen.
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