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TIM
KNOL

Tim Knol is een Hollandse muzikant met een Americana-inslag. Dit 
decennium verschenen er van hem drie albums: Tim Knol, Days en Soldier 

On. Hij heeft zijn eigen begeleidingsgroep, treedt daarnaast solo in theaters 
op en speelt sinds kort ook garagerock met The Miseries, waarvan eerder 

dit jaar een gelijknamig album uitkwam. Vrijwel tegelijkertijd zette hij onder 
de naam Wiggle een eigen biertje in de markt, nadat hij twee jaar geleden 
van start ging met een platenlabel, Tender Records, dat louter vinylsingles 

uitbrengt. Daarnaast is hij ook nog eens een fanatiek fotograaf.

De Americana voorbij
Tekst: Karin Stroo

 Fotografie: Tim Knol // Portret Tim: Jens van der Velde
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Het gesprek vindt plaats op zijn woonboot 
in hartje Amsterdam. De luxaflex zit nog 
dicht en hij verontschuldigt zich dat hij 

niets in huis heeft. Het was laat gisteravond en hij 
is nog maar net wakker. Met beide handen wrijft 
hij door zijn haar en roept dan vanuit de keuken 
dat hij toch koffie heeft gevonden. Zittend aan een 
klein vierkant tafeltje steekt hij meteen van wal.

‘De liefde voor muziek komt van huis uit. Mijn 
vader heeft in mijn ogen een erg goede platencol-
lectie. Hij snapt wat ik mooi vind, hoewel mijn 
smaak wat uitgebreider is geworden, alternatiever 
misschien. We hadden Steve Earle thuis en al zijn 
liedjes heb ik geleerd door keihard mee te spelen 
op mijn elektrische gitaar. Ik was een jaar of elf. 
Het mooie voor ons als internetgeneratie is dat we 
alles kunnen opzoeken. Ik heb me heel wat aange-
leerd via YouTube. Als je muziek wilt leren, moet 
je gewoon meespelen. Ik vind het interessanter om 
de liedjesstructuur te begrijpen dan om het noten-
schrift te kunnen lezen. Ooit kreeg ik gitaarles van 
mijn vader, maar dat ging helemaal niet, want ik 
wilde geen noten leren - en nog steeds niet.’

‘Ik heb vroeger nog eens bij Jan Willem Roy in 
het voorprogramma gestaan. Dat was helemaal 
in de kop van Groningen, in Noordpolderzijl, 
geloof ik. Je kon in ieder geval niet meer verder, 
Nederland hield daar op. Het verhaal gaat dat 
Bob Dylan in diezelfde bar een kop koffie heeft 
gedronken tijdens een fietstochtje en dat niemand 
hem herkende. Totdat er iemand binnenkwam die 
helemaal uit zijn dak ging, natuurlijk.
‘In die begintijd deed ik alleen nog covers, liedjes 
van John Hiatt, Fred Eaglesmith, Slaid Cleaves. 
Ik was dertien en zong: “My drinking days are 
over.” Bizar.
‘Vroeger was ik heel erg van de Americana, maar 
daar ben ik al een hele tijd een beetje klaar mee. 
Men wordt te snel singer-songwriter genoemd. 
Ik vind het zo’n kutterm geworden. De klassieke 
singer-songwriter, zoals Townes Van Zandt, kom 
ik bijna niet meer tegen. De nieuwe generatie is 

niet zo goed en doorleefd. De pijn wil nog wel 
eens ontbreken - ook bij mezelf trouwens. Ik leid 
een veel te gelukkig leven, daarom pretendeer ik 
ook niet dat ik een singer-songwriter ben - ik ben 
meer een muzikant.
‘In Het Huis Verloren in Hoorn programeer ik 
samen met Peter Schaper één keer in de maand 
singer-songwriters. Nou, de mailtjes die ik krijg, 
de hoeveelheid troep die er voorbij komt. In 
Amerika zijn veel singer-songwriters die ik niet 
zo goed vind. Ze zijn niet zo poëtisch, eerder bijna 
plat. Van die Amerikanen die naar Nederland ko-
men en hier meteen interessant gevonden worden 
omdat ze uit Austin, Texas komen. Maar dat zegt 
echt helemaal niks.’

‘Kevn Kinney.’ Hoofd in zijn handen. Stilte. Dan, 
staccato: ‘Inspirator, vriend. Ik was een jaar of 
vijftien toen ik naar een concert van hem ging in 
de Melkweg. Dat was behoorlijk indrukwekkend. 
Als fanboy heb ik na afloop een handtekening 
gevraagd, hoewel dat meer was om hem even 
te kunnen spreken. Een jaar later konden we 
hem boeken in Hoorn. Ik wilde mijn familie en 
vrienden met hem laten kennismaken, dat was een 
beetje het uitgangspunt. Ik had een klik met hem.
‘Op een gegeven moment speelde ik met mijn eer-
ste bandje een paar liedjes van hem en toen kwam 
hij naar een optreden van ons. Zo zijn we in con-
tact gebleven door de jaren heen. Mijn eerste al-
bum kwam uit en daarvan heeft hij met zijn band 
Drivin’ n’ Cryin’ een liedje gecoverd. Dat is echt 
heel gek, als je held een van jouw liedjes covert. 
Inmiddels klinkt het een beetje gek: held. Maar 
toch, hij is voor mij een muzikale held. Überhaupt 
vind ik hem één van de beste singer-songwriters 
die ik ken. Vreemd genoeg is hij vrij onbekend. Ik 
doe er echt alles aan om hem bekender te maken.’
Hij staat op, doorzoekt een kast en komt terug 
met een klein doosje. Er ligt een grote ring in, met 
een zwartgroene steen. ‘Gekregen van Kevn. Ik 
heb hem een hele tijd gedragen, maar ik kan niet 
tegen nepzilver, daar krijg ik overal uitslag van.’
Afgelopen voorjaar tourden ze samen door de 

zuidelijke staten van Amerika. ‘In zijn huis in At-
lanta hangen een aantal ingelijste liedteksten aan 
de muur: volgeschreven en doorgekraste A4-tjes. 
Heel schattig. Mooi om te zien hoe hij werkt. Zelf 
schrijf ik mijn liedjes niet zo, ik bedoel, ik schrijf 
achter de computer en dan gaat het echt zin voor 
zin. Voor aantekeningen heb ik mijn iPad. Wat ik 
daar op noteer, is allemaal los zand. Maar ik begin 
altijd met de melodie. Ik kan moeilijk een melodie 
onder een tekst maken. Dat heb ik weleens gedaan 
met een tekst van Freek de Jonge, maar daar heb 
ik woorden weggehaald om het binnen mijn me-
lodie te laten passen. Vond hij geen probleem, dat 
begreep hij wel.’

‘Ik weeg mijn woorden voor ik iets zeg. In het 
normale leven ben ik iemand die er iets uitfloept 
en dan denkt: Ho! Bij tv kijk ik daar heel erg voor 
uit. Ik bereid me goed voor: wat is mijn bood-
schap, wat wil ik zeggen? Ik ga er niet blind in. 
Dat lijkt me geen goed idee. Ten eerste krijg je zo 
geen goede televisie en ten tweede zou ik mezelf 
voor lul zetten. Nee, het is niet dat ik acteer. Als 
ik mezelf terugzie bij De Wereld Draait Door in 
2010 ben ik wel anders dan dat ik nu ben: ouder, 
wijzer, maar ook minder meelullen. Want dat deed 
ik toen best wel. Ik dacht dat iedereen je aardig 
moest vinden. Maar dat is helemaal niet nodig, 
daar ben ik nu inmiddels wel achter.
‘Als ik oude persfoto’s van mezelf terug zie, vrese-
lijk. Dan denk ik: Oeh, dat was ik helemaal niet.’ 
Hij googlet op de iPad naar oude afbeeldingen 
van zichzelf. Het zijn er niet meer zoveel. ‘Geluk-
kig zijn de meeste persfoto’s van Google verban-
nen, zo te zien.’ Hij vindt een foto waarin hij in 
kniehoog gras staat, met zijn gitaar halverwege 
zijn schouder. ‘Nou, dit is toch erg: doe even die 
gitaar in je nek. Clichés, ik ben er echt allergisch 
voor geworden.’

‘Fotografie is nog steeds een hobby. Ik noem me-
zelf geen professioneel fotograaf. Als ze me vragen 
voor een opdrachtje stuur ik wel een factuurtje, ik 
bedoel, je kunt alles wel voor niks doen, maar ik 

vind mezelf goed genoeg om dat te mogen doen.
‘Mensen die ik ken, daar zit ik vrij dicht op met 
mijn camera, ja. Ik hoef niet zo nodig bekende 
mensen te fotograferen, hoor, dat kan ik ook niet. 
Ik zou het best willen, daar niet van, maar ik durf 
geen mailtje te sturen om ze te vragen, laat staan 
om op iemand af te stappen - ook niet bij onbe-
kenden trouwens.’
Hij hangt achterover in zijn stoel. ‘Nah, ik weet 
niet. Ik denk dat het niet heel erg gewaardeerd 
wordt, hier. Misschien wel omdat ik het zelf ook 
niet altijd even fijn vind wanneer er een fotograaf 
op me afstapt en zegt: “Mag ik even een portretje 
van je maken?” En ik ben bang dat ik van tv her-
kend word, dat toch ook wel. Een beetje een angst 
dat je met mensen moet kletsen die je net op de 
foto hebt gezet. Of dat iemand zegt: “What the 
fuck ben je aan het doen?” In Amerika heb ik daar 
geen last van. Daar durf ik het wel en hier niet. 
Fascinerend, ja.
‘Voor de meeste portretten ben ik gevraagd. Laatst 
heb ik Richard Thompson gefotografeerd. Dat 
was een moeilijke sessie, hij had maar een paar 
minuten. Vreselijke locatie ook, de Boerderij in 
Zoetermeer, op een industrieterrein vol lelijke 
dingen. Hij had een interview gedaan en er was 
een foto nodig.’ Een beetje beduusd: ‘O, daar ben 
ik dus ook gevraagd.’
Wie zou hij weleens willen fotograferen? ‘Jules 
Deelder lijkt me interessant. En Jeff Tweedy van 
Wilco, een van mijn favoriete bands. Die twee 
staan hoog op mijn lijstje.’ En koestert hij ook nog 
een muzikale wens? ‘Moeilijk.’ Hij zwijgt geruime 
tijd. ‘Ik zou wel een duet willen zingen met Lu-
cinda Williams. Ooit.’
Met zijn vlakke hand slaat hij op de tafel. ‘Je moet 
altijd dromen hebben, hè?’ 
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Linksboven: Dit is gewoon 
een road pic. Het is niet 
zo’n bijzondere foto maar ik 
krijg hier wel meteen weer 
een warm gevoel bij. Mooie 
wegen, prachtige natuur. Een 
snapshot, maar ook dat is 
fotografie.

Linksonder: Jan van Doorn, 
beter bekend als Jan de 
Lazeyman. Vriend, artiest en 
barman van café In ‘t Aepjen 
op de Zeedijk. Een café waar 

ik nog nooit één slechte plaat 
heb gehoord. Ik was twaalf 
toen ik Jan ontmoette op een 
Americana festival. Hij is de 
allergrootste Doug Sahm lief-
hebber van Nederland en ik 
heb heel veel muziek via hem 
leren kennen.

Boven: New York 2013. 
Hier heb ik kwartier staan 
wachten tot de juiste mensen 
langsliepen. Dat knappe 
modelletje en die man, het 

zou een zwerver kunnen zijn. 
Het zachte licht komt van de 
reflectie van de zon in een 
wolkenkrabber. Als je in Am-
sterdam een foto maakt zie je 
meteen dat het in Amsterdam 
is. Weinig ruimte. Deze foto is 
vrij duister en donker, ik vind 
dit mijn allerbeste foto ooit.
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Linksboven: Gruene Texas: 
opeens voel je daar dat je in 
Texas bent. Ik was eerst in 
Austin, maar dat voelt toch 
een beetje Europees aan. 
Gruene is volgens mij een rijk 
dorpje, er staan veel grote 
huizen. En er is een oude 
dance hall waar mensen op 
country muziek dansen met 
een live band. Nog nooit 
meegemaakt, zoveel mensen 
aan het dansen - een com-
binatie van de two-step en 
klassiek schuifelen.

Linksonder: Het voelt een 
beetje als een cowboyfilm. 
Kijk, deze mensen gaan 
ook naar de dance hall. De 
meesten kunnen helemaal 
niet dansen, maar dat maakt 
niks uit. Dat maakt het extra 
schattig.

Boven: Dit is mijn favoriete 
foto van Kevn. Hij poseert 
vaak en dan gaat hij gekke 
bekken trekken, maar hier is 
hij gewoon zichzelf. Nee, ik 
laat hem de foto’s nooit zien 

omdat ik weet dat het hem 
niet interesseert. Wel andere 
foto’s, maar niet waar hij op 
staat. Ik vind het ook niet 
leuk om foto’s van mezelf te 
zien. Daarom laat ik me het 
liefst fotograferen door één 
fotograaf: Jens van der Velde.
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Linksboven: Chicago. Ik ben 
fan van Wilco en zij hebben 
een plaat waar deze twee 
gebouwen ook op staan. Een 
mooi straat shot. Klassiek. 
Amerika heeft ook iets 
tijdloos - ja, die dame rechts 
staat wel met een iPad in 
haar handen, maar toch. Dit is 
voor mij Amerika.

Linksonder: Dit is Kevn 
backstage, na een optreden 
met Drivin’ n’ Cryin’. Hij was 
jarig die dag maar hij houdt 

niet zo van verjaardagen - ik 
ook niet trouwens. Het licht 
viel goed, dat je zijn ogen 
niet ziet vind ik heel mooi. Hij 
begon te spelen en de man 
rechts - een heel groot fan - 
begon te huilen. Het was heel 
intiem, daarom ook vanuit 
laag standpunt gefotogra-
feerd. Ik durfde er niet met 
mijn camera pal voor te gaan 
staan. Dat was niet gepast.

Boven: Metrostation in 
New York. Hier heb ik voor 

het eerst straatfotografie 
geprobeerd. Ik stond er vijf 
minuten met mijn cameraatje 
totdat mensen niet meer 
door hadden dat ik er was en 
dan: klik. Dat ging bij deze 
meneer ook zo. Dit durf ik 
dus alleen in Amerika.


