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Pak een gitaar en zing spontaan een lied. In Wijk aan Zee kan dat.
Het culturele dorp wemelt van de muzikanten, zangers en
theatermakers die zichzelf ook graag laten horen en zien. In de
serie ’Op de bühne’ presenteert Dagblad Kennemerland een
aantal van hen aan het publiek. Deze week: Paul Verhorst.
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Paul Passie gaat
voor wat ’ie wil
Annemiek Jansen

a.jansen@hollandmediacombinatie.nl

Wijk aan Zee Q Als afsluiter van de
Amsterdamse Uitmarkt, een optreden tijdens de oudejaarsshow van
Sonja Barend en een plaat opnemen bij WEA. Paul Verhorst heeft
het in de jaren tachtig en negentig
allemaal meegemaakt als Paolo
Passionato met zijn Pennies from
Heaven. De grote doorbraak bleef
helaas uit.
Nu woont Paul Verhorst (62) alweer
jaren in Wijk aan Zee, waar hij met
zijn gezin neerstreek. Niet wetende
dat Wijk aan Zee zo’n muzikaal
dorp was. Nu weet hij het wel. Zijn
ene buurman maakt muziek, de
ander geeft muziekles op een
school. Ook in zijn huis klinkt vaak
muziek. Paul speelt tegenwoordig
vooral saxofoon. Twee van zijn drie
kinderen zijn muzikaal. De jongste, Jasmijn (10), zong op Hemelvaartsdag op de dorpsweide ’Mag
ik dan bij jou’ van Claudia de Breij.
Kippenvel. Het zit in de genen. Zat
het ook al, want Pauls oom is zanger Max van Praag.

Gedichten
Paul groeide op in Amsterdam, hij
luisterde veel muziek, maar was
pas na zijn middelbare school met
bandjes in de weer. Hij speelde
piano en gitaar, schreef zelf muziek. Allemaal autodidact. Het was
eind jaren zeventig. De tijd van de
punk en de disco. Maar het eerste
bandje van Paul bracht Nederlandstalige akoestische liedjes, met
viool, gitaar en bas. Hij zong en
zette gedichten van Paul van Ostaijen op muziek. Het was een hobbybandje naast zijn studie. Ze had-

den niet veel succes.
In 1979 begon Paul zijn band Paolo
Passionato and the Pennies from
Heaven. ,,Ik stond bij mijn vrienden bekend als iemand die gaat
voor wat ’ie wil, gepassioneerd is,
ook met vrouwen. Ik had als bijnaam Paultje Passie’’, verklaart de
muzikant zijn bijzondere artiestennaam. ,,We maakten ZuidAmerikaanse latin-muziek met
allerlei zangeressen erbij. Zij deden
de aankleding en ik schreef de
muziek.’’
Hij stopte met zijn studie geneeskunde en ging helemaal voor de
muziek. Hij kon er, al was het met
enige moeite, vijftien jaar lang van
leven. De band toerde door Nederland, België, Duitsland en Scandinavië, had veel televisieoptredens,
maar scoorde geen hit. Het had ook
anders kunnen zijn, zegt Paul met
enige spijt. ,,Onze platenmaatschappij WEA bracht onze single
’The man in the movie’ in dezelfde
week uit als een single van Michael
Jackson. De pluggers gingen allemaal voor Jackson. Onze single had
hitpotentie, net als ’Yo So Passionato’.’’
Live waren ze met hun vrolijke
dans- en feestmuziek een succes.
Ze speelden veel, drie, vier soms
vijf keer in de week. En hadden
veel hoogtepunten, speelden met
onder meer Herman Brood en Doe
Maar. ,,’Leuk zijn jullie’, zei Henny
Vrienten tegen ons.’’
Een gouden tijd, zegt Paul achteraf
die ook solo nog een plaatje maakte als Cassata. Maar het ging mis.
De band viel met ruzie uit elkaar
toen ze in de studio zaten en duidelijk werd dat ze muzikaal niet
goed genoeg waren. Hij wil er niet
zoveel over kwijt, want terugkij-
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kend zou hij het nu anders hebben
aangepakt. ,,Ik was jong en onervaren en had me beter als een diplomatieke leider kunnen gedragen.
Ja, ik heb ook wel mensen uit de
band gezet.’’
Paul ging, vijftien jaar ouder, weer
studeren. Met succes. Want als hij
iets wil, dan maakt hij het ook af.
Een jaar of vijftien geleden kwam
hij met zijn gezin in Wijk aan Zee
wonen. ,,We wilden bij het strand
wonen en kwamen toevallig in
Wijk aan Zee uit. Ik was hier al
gaan werken als bedrijfsarts bij de
sociale werkvoorziening, nu
IJmond Werkt.’’

Jazzband
Zes jaar geleden begon het weer te
kriebelen en is Paolo Passionato
and the Pennies from Heaven
nieuw leven ingeblazen. ,,We spelen niet zoveel meer, maar wel heel
ontspannen. In 2002 ben ik hier bij
Wasco gaan spelen en in Amsterdam heb ik nog een jazzband. Ik
wil nu vooral een goede jazz-saxofonist worden. Ik neem ook les en
als ik met pensioen ben, wil ik
lessen gaan volgen op het conservatorium.” Want als Paul iets met
passie doet, dan doet hij het goed.
Zijn tip voor beginners: ,,Ga ervoor. En kijk niet alleen naar jezelf,
maar ook ook naar wat je wilt
bereiken.’’
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Paul Verhorst maakt muziek in de duinen met dochter Jasmijn.
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