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Biografie over aimabel rockicoon Lux
Een boek over het meest aimabele rockicoon uit Brabant. Het
werd tijd: het is 50 jaar geleden
dat Kaz Lux (69) werd ontdekt.
Universitair docent Popular
Music Studies, Lutgard Mutsaers, verdiepte zich in het muziekleven van de Oosterhoutse
zanger en noemt hem ‘een verademing binnen de rockjungle’.
Willem Jongeneelen
en Rob Musters
Utrecht/Oosterhout

ux voelt zich vereerd. ,,Het
verschijnen van het boek
is een compliment voor alles wat ik gedaan heb,
maar van de andere kant is het
misschien te veel eer. Als iedereen
het een goed boek vindt, zal ik me
een stuk beter voelen, maar ja, dat
is afwachten.” Café Oud Brabant is
zondag het vertrouwde decor voor
de boekpresentatie van Kaz Lux Rock-Adel Verplicht. De hoofdpersoon voelt zich er thuis. Ieder jaar
zingt hij er tijdens het bluesweekend. De presentatie wordt zondag
een verrassing voor de zanger die
in de jaren zestig zijn stemgeluid
aan Brainbox schonk en in het collectieve geheugen werd opgeslagen. Lux: ,,Het is gewoon een boek
vanaf het begin tot nu. Er zijn verschillende mensen geweest die
mijn biografie wilden schrijven.
Mutsaers heeft eerder goede boeken geschreven en ze is zelf muzikante geweest. Ze begrijpt hoe een
muzikant denkt. En ze is serieus
bezig. Daarom ben ik akkoord gegaan.”
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 Kaz Lux over zijn biografie:
,,Het is gewoon een boek vanaf
het begin tot nu.”
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zijn gehoorproblemen bezit Lux
nog steeds die timing en dat
unieke stemgeluid. Ik besloot hem
de dag erna een brief te schrijven.”
Dat werd de start van een reeks interviews en nu dit boek.

Talent

Verademing

Mutsaers benaderde Lux in 2016.
Mutsaers: ,,Down Man uit 1969 is
een all time classic. Dat enorme talent sprak er meteen uit. Brainbox
brak direct door, vanwege die
stem, en dat gitaargeluid van Jan
Akkerman. Die laatste was weer
snel vertrokken, Kaz bleef nog een
paar jaar ’t anker van de band.”
De in Tilburg geboren, in
Utrecht wonende auteur zag op 7
maart 2016 Kaz Lux optreden in
De Parel van Zuilen in Utrecht,
met het jonge trio The Adopted.
Mutsaers: ,,Ik volgde zijn werk al
een jaar of dertig op afstand, maar
werd opnieuw verrast. Ondanks

,,Het verhaal heb ik chronologisch
opgetekend, maar dit is geen definitieve biografie. Kaz is immers
nog altijd actief. Ik plaats zijn eigen woorden in het grotere geheel
van de popgeschiedenis - dat is
ook mijn vak. Dat verhaal is uniek
vanwege de keuzes die hij heeft
gemaakt. Kaz is absoluut geen
watje, maar wel altijd every inch a
gentleman gebleven. Dat is een verademing in de popwereld met zijn
machocultuurtje van seks en
drugs en rock-’n-roll. De gevechten en obstakels in zijn levensverhaal zitten voor de goede verstaanders in zijn muziek.”

Het boek is een
compliment
voor alles wat ik
gedaan heb
– Kaz Lux, muzikant

KAZ LUX

Beste zanger
Kazimierz Pavel Jacobus Lux is in 1948
geboren in Oosterhout. Lux zong bij
The Savages, The
Screamers en The
Sheridans.
Van 1969 tot 1971
was Lux de zanger,
het gezicht en de
belangrijkste componist van Brainbox,
met successen als
Down Man, Summertime en Dark Rose.
Brainbox stond in
het voorprogramma
van Janis Joplin en

maakte een Europese tournee met
Creedence Clearwater Revival. Met Jan
Akkerman maakte hij
in 1976 de plaat Eli.
Eli haalde de vierde
plaats in de Album
Top 100. Lux trad
vaak solo op en
speelde daarnaast
met John
Schuursma, Jan Akkerman, Cyriel Havermans, Kees
Schipper, Magic
Frankie en Jan de
Bruijn.

Muziekkrant Oor
riep hem in het jaar
2000 uit tot de
beste zanger van de
20e eeuw.
■ Kaz Lux - RockAdel Verplicht verschijnt bij uitgeverij
In de Knipscheer
Haarlem (ISBN 978
90 6265 958 6)
Extra: cd met vier
niet eerder verschenen ICP Sessions
1984 - 1986 door
Kaz Lux met muzikant/producer JeanMarie Aerts.

Hondenbelasting gaat
mogelijk omlaag in Oosterhout
Jamaica Vink
Oosterhout

De belasting die Oosterhouters
voor hun honden neertellen, gaat
mogelijk omlaag. Het stadsbestuur
gaat - op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad - onderzoeken of de hondenbelasting
beperkt kan worden. Dat betekent
in de praktijk dat de gemeente alleen nog de kosten verhaalt die nodig zijn om het hondenbeleid in
de stad uit te voeren.
Hondenbezitters betalen dit jaar
63,36 euro belasting voor hun viervoeter. Een tweede huisdier kost
het baasje 126,72 euro, evenals elke

daaropvolgende hond. In 2016 leverde dit de gemeente 310.000
euro op. Die opbrengst gaat naar
de algemene middelen en hoeft
dus niet per se gebruikt te worden
voor de aanleg van bijvoorbeeld
uitlaatveldjes en het opruimen
van poep. ‘Onrechtvaardig’, vindt

We zien liever dat de
gemeente dit geld
alleen aan honden en
baasjes uitgeeft
– Alexandra Beekers, SP

de SP, die tijdens de begrotingsraad deze week de motie indiende.
Fractievoorzitter Alexandra Beekers: ,,We zien liever dat de gemeente dit geld alleen aan honden
en baasjes uitgeeft.’’ Een voorstel
van Groen Brabant om de hondenbelasting helemaal af te schaffen, ging de raad te ver.
Wethouder Robin van der Helm
zegt dat het zeker mogelijk is om
de hondenbelasting te beperken.
,,Maar daar staat wel een ombuiging tegenover.’’ Volgens hem gaat
het om een bedrag van 164.000
euro per jaar dat dan opgevangen
moet worden. Het stadsbestuur
komt voor 2019 met een voorstel.

