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Jasper Slaghuis, bekend van o.a. Yukka, heeft enkele jaren de keuze gemaakt om 
zich wat meer op de muzikale achtergrond te begeven. Maar de afgelopen jaren is 
de passie weer tot volledige ontbranding gekomen. Hij sloot zich aan bij het nog 
jonge maar al zeer gerenommeerde Twents Songschrijvers Gilde die voor een 
enorme muzikale kruisbestuiving zorgen binnen de regio. Dit concept, opgericht en 
aangejaagd door Arthur Adam heeft een EP voortgebracht en naar aanleiding van 
deze ervaringen besloot Jasper Slaghuis zich te gaan concentreren op een eigen 
album. En op die manier ontstond “Bend”. 
 
Op 12 november 2014 wordt het resultaat met veel trots gepresenteerd in Theater 
Concordia in Enschede, de ‘hoofdstad’ van Twente. En deze trots is zeker gepast, 
want “Bend” is een prachtig mooi singer/songwriter album met integere liedjes en 
veel gevoel voor gevoel. 
 
Het album opent met de wondermooie titelsong Bend. Langzaam wordt de intensiteit 
opgebouwd, langzaam worden de gaatjes opgevuld door de vocalen en beetje bij 
beetje rijst Bend verder en ontvouwt het zich tot een gevoelige opening van het 
album. 
 
Let It Go opent stoer met veel karakter en vervolgt met een lekker loopje. Een beetje 
dezelfde relaxte sfeer die John Mayer in zijn vroege albums wist te leggen, zonder 
dat het liedje zijn stijl aanneemt. Het is niet een traditionele catchy pop song maar het 
heeft wel een bepaalde signatuur die bij je blijft hangen. Bij sommige vocale 
uitspattingen denk ik aan Adam Duritz, want Jasper Slaghuis is in staat om op 
dezelfde manier bepaalde woorden en zinnen te eindigen met een gevoel in de stem 
dat blijft resoneren. 
 
De pianoballade Better galmt een beetje te veel naar mijn smaak, maar dat neemt 
niet weg dat het liedje op zichzelf vol zit met emotie en het onderliggende 
arrangement prachtig gecomponeerd is. Een klassieke pop song, zoals je deze 
eigenlijk niet vaak meer hoort met mooi metaforen in de tekst die symbool staan voor 
de pijn en worstelingen die horen bij de liefde en het leven. 
 



Ook in Your Sky blijft Jasper Slaghuis de gevoelige snaren beroeren. Het is 
misschien wel een van de meest indrukwekkende liedjes op het album met oprecht 
ijzersterke teksten en een volledige beleving. Er zijn misschien mensen die 
kritiekpuntjes hebben op de vocalen, maar de manier waarop ik dit nummer ervaar 
zorgt ervoor dat ik deze kritiekpuntjes direct weg zal wuiven, want voor mij zijn het 
juist deze kleine oneffenheden die zorgen voor een authentiek gevoel en een 
bepaalde breekbaarheid die het nummer extra glans geven. 
 
Let Go is een potentiële radiosingle. Het loopt lekker, nodigt uit om naar te luisteren 
en zelfs om mee te zingen. Voor mij is het niet het meest speciale liedje op het 
album, maar dat is natuurlijk persoonlijk. Het is een prima nummer maar de speciale 
lading die ik in andere nummers voel, komt hierbij niet zo sterk aan de oppervlakte. 
Maar het blijft verdomd goed hangen.  
 
Bij Things We Lost ben ik wederom vanaf de eerste noot helemaal omhuld door het 
nummer. Het nummer heeft in de kern zelfs iets folksy en hoewel de narrative van 
het verliezen van zaken in het vuur een veelgebruikte metafoor is, blijft het nummer 
aan de juiste kant van het spanningsveld zitten waardoor het je niet snel los zal laten. 
 
Met Inside en Here and Now komen er twee liedjes die fijn zijn en die goed 
geschreven zijn, maar misschien net niet dat moeilijk te beschrijven extraatje hebben 
waardoor ze bij je blijven na het luisteren van het album. A Breeze Like You is 
wederom een pianoballade met een rustige lead in, waarna de breekbare vocalen in 
een bijzonder geslaagd samenspel raken met de volle klank van de toetsen. Als de 
intensiteit van het nummer toeneemt, neemt ook de complexiteit van het nummer toe 
en verandert het karakter van een ballade eigenlijk een een anthem en wint het 
nummer steeds meer aan kracht. Er zit een heel subtiel, klein, terugkerend 
pianoloopje in dat een beetje aan Queen doet denken. Een mooi nummer, helemaal 
in balans. 
 
Jasper Slaghuis vervolgt zijn album met 4-11-2008 (Chicago Lady) wat lijkt te 
verwijzen naar een persoonlijke ervaring. En het nummer bevestigt dat gevoel. Het 
komt heel persoonlijk over, maar voor mijn gevoel blijft het nummer wel enigszins in 
haar schulp. Maar het introverte karakter van het nummer heeft misschien ook wel 
juist iets moois. Bij You Will Always Play That Part kruipt de muziek op momenten 
wel wat verder uit haar schulp. Op een manier die me erg aan Cary Brothers doet 
denken, legt Jasper Slaghuis wat extra nadruk op de vocalen bij “...how am I 
suppose to make a stop / when I cannot let you go and / why do you always play that 
part / is it just ‘cause I love you so…” Dit geeft wat extra kracht aan het nummer. 
 
En op dat moment belanden we alweer aan het einde van het album. Three is een 
gepaste manier om “Bend” te beëindigen. Een rustig pianonummer zoals er 
meerdere op het album staan dat zorgt voor een zekere continuïteit en samenhang in 
het muzikale aspect van het album. 
 
“Bend” is een indrukwekkend debuutalbum waar Jasper Slaghuis zeker trots op kan 
zijn. Over het algemeen is het album heel netjes en verzorgd, wat aan de ene kant 
sterk is, maar persoonlijk vind ik het wel mooi als er zo nu en dan wat meer de grens 
wordt aangesneden. De nummers waar Jasper Slaghuis zichzelf wat expressiever 
laat zien en waar ook muzikaal de randjes worden opgezocht zijn wat mij betreft ook 



de nummers die er bovenuit springen. (Bend, Let It Go, Your Sky, Things We Lost en 
You Will Always Play That Part). De rest van de nummers mogen zeker gehoord 
worden want ze tonen klasse en talent. Het is duidelijk dat we van Jasper Slaghuis in 
de toekomst nog veel meer mooie dingen kunnen verwachten maar met “Bend” zorgt 
hij nu al voor een bijzonder prettige kennismaking. 


