
Def Americans - tien jaar Johnny Cash eren 
 
‘Zijn muziek zo authentiek mogelijk brengen en dicht bij jezelf blijven’ 
 
door Gijs van de Burgt 
 
Def Americans, ’s lands en misschien wel ’s werelds meest succesvolle Johnny Cash 
tribute band, viert dit jaar het tienjarig jubileum. En alsof één mijlpaal per jaar 
nog niet genoeg is, maken de Eindhovenaren zich ook op voor de tiende editie van 
de Johnny Cash Memorial Show, het jaarlijkse en spectaculaire eerbetoon aan - en 
omstreeks de sterfdag van - de man wiens werk ze al een decennium lang met 
zoveel plezier en succes vertolken. Zanger Elco Weitering en gitarist Willem 
Winkelmolen blikken terug en vooruit op tien jaar Def Americans en evenzoveel 
Memorial Shows. 
 
Weitering: “In tien jaar tijd is er natuurlijk veel gebeurd, maar spelen gaat bij ons nog 
steeds met hart en ziel. We zijn inmiddels betere muzikanten geworden, betere 
performers ook. De muziek van Cash blijkt ook vandaag de dag even tijdloos als tien jaar 
geleden. Van shows in jongerencentra en kroegen in de regio zijn we gegroeid naar 
theaterzalen, popzalen en festivals overal in het land en soms gaan we de grens over. 
Alle bandleden hebben dezelfde drive om veel te spelen en het allemaal zo goed mogelijk 
aan te pakken. Ik las laatst een festivalverslag waarin de schrijver stelde dat onze band 
alleen al net zoveel podiumervaring heeft als alle bands die dag samen. Ik dacht: verrek, 
daar zit wel wat in. We zijn een stabiele factor in het live landschap. Daar ben ik wel 
trots op.”  
 
De muziek van the Man in Black spreekt een opvallend breed publiek aan. Bijzonder, 
vindt ook Weitering: “Soms laat ik de zaallichten aanzetten om mensen in de zaal te 
laten zien wat wij vanaf het podium zien. Hoe krachtig de muziek van Cash eigenlijk is, 
dat zijn werk onafhankelijk van zaken als leeftijd, levensstijl en inkomen mensen 
verbindt. De thema's van Cash zijn niet bepaald lichtzinnig, er zit vaak een krachtige 
boodschap in. Toch loopt zijn muziek als een rode draad door veel levens heen en 
worden mensen vrolijk en enthousiast als ze iets voorbij horen komen wat voor hen veel 
betekent. Het blijft geweldig om hierin een actieve rol te spelen.” En hoewel de sound 
van Def Americans het origineel akelig dicht benadert, verwacht bij een show van Def 
Americans geen ingestuurd kopieergedrag. Weitering: “Mensen verwachten niet van ons 
dat we ons precies hetzelfde gedragen op het podium als Johnny & June of zijn typische 
muzikanten. Ik denk dat je Johnny Cash het beste kunt eren door zijn muziek zo 
authentiek mogelijk te brengen en verder zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven.” 
 
Fans van de band hoeven overigens niet te vrezen dat de band er na deze jubilea er op 
korte termijn de brui aan geeft. Winkelmolen: “Onze motivatie om door te gaan is dat we 
er nog altijd heel veel plezier in hebben. Als band blijven we ons ontwikkelen, maar ook 
ons publiek blijft groeien. Als je zo lang samen een band vormt wordt je praktisch familie 
van elkaar en zolang we grote zalen blijven uitverkopen bewijzen we bestaansrecht en 
zullen wij ons stinkende best doen om elke show 100% te geven.” 
 
Johnny Cash Memorial Show 
“We begonnen in 2008 als een ruwe diamant in Dynamo met een veel meer rock-’n-roll 



minded publiek”, start Winkelmolen het uitgebreide retrospectief op de afgelopen 
edities van de Johnny Cash Memorial Show. “We waren zelf toen ook nog minder 
gepolijst, met onze achtergrond in bands met de typische Eindhoven Rockcity sound. 
Dynamo werd na twee uitverkochte edities te klein en we hadden het gevoel dat we de 
grote zaal van de Effenaar aan konden. We wilden meer professionaliseren en begonnen 
de diamant op te poetsen met een wat meer gestileerde show, met medewerking van 
verschillende Eindhovense gastmuzikanten en een heus gospelkoor in de final. Na drie 
jaargangen in de Effenaar die we drie keer op rij uitverkochten, waren we er aan toe om 
eens flink uit te pakken. We spreken 2013, Johnny Cash was inmiddels tien jaar 
overleden en we stapten voor deze wel heel bijzondere editie over naar het Klokgebouw. 
Met groot succes, 1800 man gingen uit hun dak! In het Klokgebouw kregen we de ruimte 
om er een totaal event van te maken, door uit te breiden met randprogrammering in de 
vorm van voorprogramma’s en naprogramma’s en toepasselijke catering. Qua groei 
hadden we het gevoel dat we redelijk aan onze top zaten en het jaar erop gingen we ons 
meer focussen op de beleving en kwaliteit. We kregen het voor elkaar om de 
Steentjeskerk te huren en om te bouwen tot een nieuw Paradiso onder de rivieren. 
Omdat ons publiek ons inmiddels ook kende uit de theaters, hebben we dat jaar de show 
twee keer opgevoerd, één dag met zitplaatsen en één dag voor staand publiek. De 
Memorial Show was uitgegroeid tot een mini-festival, inclusief buitenpodium, terras, een 
speciaalbierbar, hamburgerkraam en bands die we zelf hadden uitgenodigd. In 2015 
maakten we de overstap naar Muziekgebouw Eindhoven. Daar konden we zowel staan- 
als zitplaatsen aanbieden aan ons publiek. En dit jaar gaan we alweer voor de derde 
editie op deze locatie.” Weitering valt Winkelmolen bij: “Het muziekgebouw is in onze 
regio de meest geschikte plek voor ons publiek. Het ligt centraal en de opzet van de zaal 
is zodanig dat je alles wat op het podium gebeurt goed kunt volgen, of je nu wilt zitten of 
staan. De lijntjes met de mensen van het Muziekgebouw zijn ook kort, dus dat is prettig 
samenwerken.”  
 
Op verzoek nemen Winkelmolen en Weitering een voorschot op de aanstaande editie, 
die plaats vindt op zaterdag 9 september. Winkelmolen: “Het concept is bijna gelijk 
gebleven, met naast onze eigen speciale show in de grote zaal ook randprogrammering 
in de ruime foyer met een extra podium. Beerze Bier is ook weer aanwezig met lekkere, 
nieuwe speciaalbieren en uiteraard is er ook weer een toepasselijk hapje eten 
verkrijgbaar.” Zonder alles te verklappen licht Weitering alvast een tipje van de sluier op 
wat betreft de inhoud van de show: “We nemen een kleine aanloop naar het gegeven dat 
‘At Folsom Prison’ volgend jaar precies 50 jaar geleden is uitgebracht.” Een artistieke 
beslissing die recht doet aan de relevantie van deze live plaat uit 1968, maar zoals ieder 
jaar wil de band ook in 2017 weer zowel een verrassende als vertrouwde 
dwarsdoorsnede van de catalogus van Cash presenteren. Weitering: “We zijn nog wat 
verrassingen uit aan het werken en oude regulars aan het oppoetsen. De Memorial Show 
is vooral een avond voor fans van Cash, dus we wisselen de classics af met wat 
onverwachte nummers die hen hopelijk aansporen om weer eens in hun verzameling te 
gaan kijken, en te genieten van de muziek die nog steeds bij zoveel mensen resoneert.” 
 
 


