
rockabillies
Wij,Wij,

rockabillies

De jaren  50 gaan nóóit over

Meer dan rock-’n-roll, meer dan petticoats, laarzen  
en vetkuiven, meer dan een gepoetste oldtimer.  

The fifties zijn al sinds de fifties zelf springlevend, 
en vooral: verbindend. Want een echte  

rockabilly maakt overal vrienden. Altijd.
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Wie: Mario Maandonks (1977) 
en Sylvia Robeerst (1973)
Wonen: In Eindhoven
Zijn: Zeefdrukker (hij) en  
grafisch ontwerper (zij)
Dragen het liefst: Een vintage 
two-tone jasje (hij), een mooi, 
klassiek jaren 50-jurkje (zij)
Draaien grijs: Van surfmuziek 
tot rockabilly en bluegrass 
Haarstijl: Het haar strak naar 
achteren gekamd, een beetje 
opgeschoren en pommade erin 
(hij). Een victory roll: een 
omhoog gedraaide krul (zij)

Sylvia: “Onze kledingstijl is méér dan  
een kledingstijl. Ik kan er mijn creativiteit 
in kwijt.”
Mario: “Het is een way of life. Onze 
 kleding is in de stijl van de jaren 50, maar 
ook de muziek die we luisteren en onze 
spulletjes in huis. Lekker makkelijk…”
Sylvia: “…hoeven we niet te kibbelen over 
de inrichting. Ook zijn we dol op klassieke 
auto’s.” 
Mario: “Zo’n hot rod vind ik prachtig. 
Dikke uitlaat eronder. Toen ik 17 was, 
belandde ik per toeval in het wereldje. Op 
een vrijdagavond zat ik in mijn pyjama op 
de bank toen mijn pa zei dat er een leuk 
festival was in ons dorp. Ik had geen zin, 
maar ging toch. Beste keuze ooit. Het was 
voornamelijk de muziek, rockabilly, en 
dan vooral de contrabas, die me zo pakte. 
Zo’n diep, helder geluid. En dan de sfeer: 
toen besefte ik voor het eerst wat muziek 
met mensen kon doen.” 
Sylvia: “Toen ben je ook begonnen met 
het spelen van de contrabas.”
Mario: “Daardoor hebben wij elkaar 
 ontmoet: Sylvia was bij een van de optre-
dens van mijn neo-rockabillyband. 
Sowieso heb je een klik als je allebei van 
zo’n niet-alledaagse muziekstijl houdt. 
We raakten aan de praat en zijn niet  
meer opgehouden.”
Sylvia: “Neo-rockabilly is een pittigere,  
stevigere variant van rockabilly met meer 
punkinvloeden. Ik hou ervan, maar ook 

van de authentieke rockabilly. Dat klinkt 
vrolijk en licht, hoe zwaar de onderwerpen 
soms ook zijn die ze bezingen.”
Mario: “En je gaat je eigenlijk ook vanzelf 
naar die muziekstijl kleden.”
Sylvia: “Ik heb het wel altijd al mooi 
gevonden hoor. Terwijl mijn klasgenootjes 
de Hitkrant kochten, zocht ik naar posters 
van Marilyn Monroe. Het leuke aan de 
jaren 50-stijl is dat-ie tijdloos is. Je hebt 
altijd een klassieke look te pakken. Die 
stijl is een evergreen.”
Mario: “Voor sommige mensen is het nu, 
anno 2018, heel extravagant…”
Sylvia: “Voor ons is het heel gewoon, hè?”
Mario: “Ja, we dragen dit ook in het 
 dagelijks leven.”
Sylvia: “Ik ga niet in vol ornaat naar mijn 
werk, draag bijvoorbeeld minder make-up, 
maar ik houd wel het stijltje vast. Dit is wie 
ik ben.”
Mario: “Soms zeggen mensen: ‘Wat zijn 
jullie leuk verkleed!’”
Sylvia: “Ja! Terwijl het voor ons ‘gekleed’ 
is. Toch hebben we niet het gevoel dat we 
in de verkeerde tijd zijn geboren. Zeker  
als vrouw had je het in de jaren 50 niet 
makkelijk in Nederland. Ik ben dankbaar 
dat ik nu leef.”
Mario: “Maar op zo’n festival zijn we in 
ons element.” 
Sylvia: “De jaren 50 zijn allang voorbij, 
maar wij hebben er elke dag nog veel 
 plezier van.”
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‘ Toch hebben we niet  
het gevoel dat we  
in de verkeerde tijd  
zijn geboren’
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“Voor mij is het elke dag de jaren 50. En 
tuurlijk, ik ben een moeder van vier, de 
hele dag thuis op hakken lopen is een 
onmogelijke opgave. Ik moet de tuin 
 harken, de tafel dekken en de was doen. 
Maar ik draag, als het éven kan, rokken en 
jurkjes uit die tijd. Bloem in het haar, rode 
lippenstift op… Ik heb het gevoel dat ik in 
dat stijltje volop straal, dat ik de beste 
versie ben van mezelf – beter dan in 
 kleding die nu hip is. Het is chic, vrolijk, 
apart, opvallend, mooi… Deze kledingstijl 
heeft álles voor mij.
Sowieso is de jaren 50-scene een 
 passievol wereldje. Muziek verbroedert 
en ik word zó gelukkig van de stijl. Ik  
kom net terug uit Kroatië, waar een groot 
rockabillyfestival was, en ben nu alweer 
aan het kijken naar buitenlandse 
 evenementen voor begin volgend jaar. 
Ik was 17 toen ik voor het eerst in aan-
raking kwam met een rockabillybandje. 
Een meisje uit mijn klas had verkering  
met een van de bandleden, dus wij 
erheen. Ik droeg een spijkerbroek die ik 
aan de onderkant had omgeslagen,  
met daarboven een geruit bloesje met 

‘ Mijn vriend zou het  
 afleggen tegen  
mijn jaren 50-leefstijl’

Wie: Danielle van Kuik (1970) Woont: In Drunen Is: Receptionist Draagt het 
liefst: Een strakke, zwarte kokerrok met hakken eronder en een off-shoulder-top 
erboven. Of een pencil dress Draait grijs: The Delta Bombers Haarstijl: Los en  
in de krul, met een bloem erin

pofmouwtjes. Mijn ouders waren het er 
duidelijk niet mee eens, maar ik zei: ‘Ja 
maar mám, páp, dít is nou rock-’n-roll.’
Bij het concert keken mijn vriendin en ik 
elkaar aan van: we zijn in de verkeerde 
tijd geboren! Nu ben ik 48 en is het een 
onderdeel van mijn leven. Mijn familie en 
vrienden weten niet beter dan dat ik met 
pencil dresses en áltijd met rode lippen-
stift de deur uit ga. Ook op een gewone 
doordeweekse dag. Daar is geen lef voor 
nodig, ik denk er niet over na. Het is voor 
mij gewoon een kwestie van jezelf zijn. 
Eerlijk: ik zou doodongelukkig worden  
als ik die muziek niet meer zou mogen 
luisteren of niet meer in een kokerrok  
naar feestjes en etentjes zou mogen. 
Ik word nou eenmaal intens blij als ik een 
oude auto uit die tijd zie en heb mijn huis 
ingericht met vintage meubels. Laatst 
vroeg mijn vriend mij voor de gein: wat 
nou als je moest kiezen tussen je jaren 
50-leefstijl of mij? Toen antwoordde ik 
meteen: ‘Dan leg jij het af.’ Het was 
natuurlijk allemaal voor de grap, maar  
er zit een kern van waarheid in. De stijl, 
de muziek: dat is wie ik ben.”



Hans: “Ik word altijd nostalgisch als ik bij 
een optreden van een rockabillyband ben. 
Het is die blije muziek, maar het is ook de 
hele setting eromheen. Iedereen danst, 
iedereen heeft zich uitgedost. Mensen 
doen echt hun best: mannen hebben 
mooie kuiven, vrouwen prachtige krullen. 
Het totaalplaatje is fantastisch.”
Yvonne: “Hans is echt een muziekgek.  
Ik ontmoette hem in het livemuziekcafé 
The Shack in Oude Meer, dat hij zes jaar 
geleden met vrienden opende. Het ziet 
eruit als een oude Amerikaanse houten 
schuur, heel authentiek, en er spelen elk 
weekend andere bandjes. Rockabilly, 
maar ook pop, rock, blues, punk of jazz. 
Alles kan – dat vrije vind ik juist heerlijk, 
ik laat me elk keer weer verrassen.”
Hans: “Muziek brengt me dus niet alleen 
terug in de tijd, maar muziek bracht me 
ook bij Yvonne.”
Yvonne: “We zijn nu vier jaar samen.  
Ik vind samen naar concertjes gaan  
het leukste wat er is. En Hans heeft een 
jukebox in de woonkamer staan – waar 
we vaak Elvis op luisteren.”
Hans: “De meeste mensen hebben tegen-
woordig zo’n iPad waar ze muziek mee op 
de box aansluiten, ik gebruik een buis-
versterker. Ben wat de apparatuur betreft 
dus ook een beetje blijven hangen.”
Yvonne: “Ik vind de kledingstijl uit die 
wereld ook zo geweldig, kan úren naar die 
vrouwen en mannen kijken, maar zelf zou 
ik nooit een petticoat dragen.”

Hans: “Ik ook niet.”
Yvonne: “Haha! Ik ben wat stoerder. Leren 
jasjes, spijkerbroeken, dat soort dingen. 
Hou ook wel van hotpants, een leuke  
cowboyhoed. Ik ben ook dol op mijn 
broek met de Amerikaanse vlag: één pijp 
met sterren, één met strepen.”
Hans: “En laarzen. Je draagt altijd  
laarzen.”
Yvonne: “Behalve op mijn werk bij de 
gemeente. Daar draag ik toch wat netters. 
Sowieso is het voor jou als man wat 
 makkelijker. Jij hebt gewoon shirts, 
 hemdjes en broeken in de kast. Hoed 
erbij en klaar.”
Hans: “Ik zou nooit in een net pak kunnen 
lopen. Dan voel ik me opgelaten. Hoeft 
ook niet voor mijn werk: dan draag ik 
oude kleren. Verder is het een kwestie van 
maling hebben aan de mode.”
Yvonne: “Wij zijn niet doorsnee. Het  
hoeft voor mij niet extreem opvallend, 
maar wel effe iets anders dan anders. 
Hans ziet er een beetje uit als een artiest. 
Vind ik leuk.”
Hans: “Terwijl ik geen noot kan lezen, ha! 
Maar ik laat me graag meeslepen met het 
enthousiasme van bandjes in mijn café. 
Op de dansvloer ga ik echt uit m’n dak.”
Yvonne: “Ja, we bewegen wel lekker mee 
nog. Voel jij je dan jong?”
Hans: “Het is meer dat je dan vergeet dat 
je oud bent.”

‘ Op de dansvloer  
vergeet je  
dat je oud bent’ 

 

Wie: Hans Grossouw (1955)  
en Yvonne Otto (1962)
Wonen: In Amstelveen
Zijn: Ondernemer (hij),  
medewerker bij de gemeente 
Amsterdam (zij)
Dragen het liefst: Een hemdje 
(hij), leren jasjes (zij) 
Draaien grijs: Van soul tot  
rockabilly 
Haarstijl: Lang, al 23 jaar  
niet meer naar de kapper 
geweest (hij), los, het liefst zo 
wild mogelijk (zij)
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Wie: Sylvia Stakkestad (1968) en Chris Kesteleyn (1967) Wonen: In België  Zijn: 
Kledingontwerper (zij), grafisch ontwerper (hij) Dragen het liefst: Pencil dresses 
(zij), wijde spijkerbroek met grote omslag aan de onderkant (hij) Draaien grijs: 
Van heavy metal en rockabilly tot punk en dance Haarstijl: Opgestoken (zij), lange 
baard en “het haar dat ik nog heb” naar achteren gekamd (hij)
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‘ We worden overal 
bekeken. Positief.  
Het streelt ons ego wel’
Chris: “Als wij op een rockabillyfestival 
staan, vergeten we even dat we oud zijn.”
Sylvia: “Het wereldje waar we in zitten, 
houdt ons jong. En dat dansen zorgt 
ervoor dat je niet stijf wordt, hè.”
Chris: “Onze liefde voor de muziek is al 
vroeg ontstaan.”
Sylvia: “We kennen elkaar van vroeger, 
zijn samen opgegroeid in de punkperiode. 
Ik kan me herinneren dat je een beetje 
een vreemde eend in de bijt was met je 
stoere jackies…”
Chris: “Het begon met mijn passie voor 
auto’s. Toen ik 20 was, ging ik me ook 
 kleden uit de tijd van jaren 50 oldtimers. 
Het kwam denk ik omdat ik daar zo veel 
mensen zag lopen in die stoere kleding, 
en ik besefte: dat past veel beter bij mij.”
Sylvia: “Je viel op, toen, dat weet ik nog. 
Ik ben zeventien jaar in Canada geweest, 
drie jaar geleden verhuisde ik terug naar 
België en kwam ik via via in de scene 
terecht. Al die kleuren, al die tattoos, al 
die vriendelijke mensen. Ik vond het 
 meteen fantastisch.”
Chris: “Toch zitten we niet voor honderd 
procent in het wereldje. Want we houden 
ook van muziekstijlen, kunst en meubels 
uit andere decennia, hè?”
Sylvia: “Ja, wij kunnen op een dag van de 
jaren 20 naar de 80’s switchen.”
Chris: “Maar het mooie aan de scene waar 
we in zitten: alles mag.”
Sylvia: “Maar onze basis is de jaren 50.”

Chris: “We kennen ook veel mensen die 
van rockabilly houden.”
Sylvia: “De eerste paar keren op zo’n  
festival vond ik het verbazingwekkend 
hoe makkelijk je mensen ontmoet. In een 
normale kroeg of tijdens een popconcert 
doe je je ding en ga je weer naar huis.  
In de jaren 50-scene heb je zó een heel 
gesprek met een wildvreemde.”
Chris: “Er is altijd iets om over te praten.”
Sylvia: “Omdat je dezelfde interesses 
deelt.”
Chris: “Dat losse, dat past bij ons. We 
ontmoeten graag nieuwe mensen, toch? 
Toen we gingen trouwen in Las Vegas 
waren er zo’n twintig mensen die we  
per toeval op feestjes hebben ontmoet. 
Daarna hebben we vijf dagen met 
 vrienden gefeest op een festival.”
Sylvia: “Mijn jurk was ook in jaren 50-stijl. 
En Chris droeg een pak met dollartekens.”
Chris: “We staan er ook om bekend bij 
familie en vrienden, dat we ons opvallend 
kleden.”
Sylvia: “Overal worden we bekeken. Op 
een positieve manier. Het streelt ons ego 
wel. We doen ook ons best ervoor.”
Chris: “We investeren er ook tijd in. 
Vooral Sylvia. Vooral in de badkamer.”
Sylvia: “Ha! Ja! De badkamer is mijn 
schoonheidssalon. Ik doe daar mijn 
make-up, mijn haar, mijn nagels. Ik word 
al gelukkig van de voorpret, en dan moet 
het feest nog beginnen.” ■


