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799 dollar voor cd
Incursion Dementa
JACOB HAAGSMA

Op dit moment wordt All Is This… op
veilingsite eBay aangeboden voor
499 dollar, dat is ruim 429 euro.
Maar er is ooit eens 799 dollar
(687,50 euro) voor betaald. Door een
Amerikaanse verzamelaar, zanger
Benny van der Wal weet zelf ook niet
precies wie. ,,Hy stiet yn de top 10 fan
djoerst ferkochte cd’s op eBay. Ha ik
dochs in kear sa’n top safolle helle.”

Waarom die plaat zo veel dollars
genereert? Het genre waarin de band
destijds opereerde, thrashmetal, is
weer zo ongeveer aan een opleving
bezig, en dat zet verzamelaars door-
gaans wel aan tot bieden. ,,Benam-
men yn Súd-Amearika binne se der
sljocht op. It is krekt wat de gek der
foar jout.”

En nog een factor: de cd kende een
bescheiden oplage van, om precies
te zijn, 511 exemplaren. Dat kostte de
band zo’n 7000 toenmalige guldens.
,,Dat soe no wol kinne foar dy 799
dollar”, zegt Benny. ,,Ik ha noch ien
oer, dy kinst foar deselde sinten wol
oernimme.” Maar verder? ,,Ik ha
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geeft weer een aantal optredens. De
23 jaar oude debuut-cd doet hon-
derden dollars op eBay.

werklik gjin idee. Wy ha der echt
tsjinoan bokse moatten, wy hobbe-
len der altyd wat tsjinoan.”

Het verhaal duurde ook niet zo
lang, zo van 1987 tot 1993. Sommige
bandleden, bijna allemaal uit het
Bildt, waren 14 bij de oprichting, of
16. Benny was 21 en roadie bij Agony,
ook al zo’n Friese metalnaam uit het
verleden, toen hij gevraagd werd
voor de band.

,,Ik tocht, wat moat ik mei sokke
jonkjes. It wiene echt bern, doe. Pu-
bers. Mar it wie echt hartstikke leuk,
wy ha leuke dingen dien.” Voorpro-
gramma’s van gerenommeerde
bands bijvoorbeeld, en optredens in
het buitenland. In 1991 trok de band
naar Berlijn en Potsdam, en het jaar
daarop - met de band Kädävérbäk -
naar Duitsland en Polen.

,,Dan komst as boerepummel ef-

‘Wy ha moaie
aventoeren belibbe,
it wie soms echt
survival’

ter it eartiidske Izeren Gerdyn, dat
wie doe krekt oer. Dan sjocht de
wrâld der wol efkes oars út. Wy ha
moaie aventoeren belibbe. It wie
soms echt survival. Wy ha wolris yn
it bosk sliepe moatten, omdat der
oars gjin plak foar ús wie.”

Jongens waren ze, de wereld lag
voor hen open. ,,It is yndie hast in
jongesboek. En dan ha je noch idea-
len. Ja, de sprookjes dy’t je doe yn de
holle hiene, dat is der no wol ôf.”
Maar toch kwam de band in 2008
weer even samen, onder andere voor
een optreden voor het ook al ver-
dwenen Wâldrock-festival.

,,Doe wie eltsenien razend entû-
sjast oer ús, je snappe it net. Wy hie-
ne de stimming fan de gitaren wol
wat oanpast, it klonkt wat fetter alle-
gearre. En it wie folwoeksener, ja, wat
wolle je ek.”

En anno 2015 stapt men weer de
oefenruimte in, zij het met een iets
gewijzigde bezetting. ,,Wy hiene ôf-
praat dat wy om de fiif jier wer los
soene, mar je binne samar in pear
jier fierder. Wy dogge in hantsjefol
optredens, hooplik op it Eggbangers
Ball (met Pasen in De Harmonie,
red.), en wat leuke foarprogramma’s.
Wy ha de mailtsjes al de doar út. It
giet om de humor en de lol. Mar wy
moatte wol efkes goed repetearje,
want it moat fansels knap klinke.”
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