
Daniël Lohues draait al heel wat jaren 
mee. Als liedjesschrijver en producent 
ademt hij muziek. De schare liefhebbers 
wordt steeds maar groter. Na twee jaar 
werken, is er nu zijn nieuwe (dubbel) 
LP: Daniël Lohues. Zoals altijd zitten 
zijn ziel en zaligheid erin, en dit werk 
brengt hij nu ook naar het theater. 

Het nieuwe album is voor een groot deel 
bedacht en samengesteld op het Franse 
platteland. “Gitaar en accordeon mee  
en dan in dat middeleeuwse landschap.  
Zo fijn. Als je ergens vandaan gaat, kun je 
ook beter reflecteren.” Daniël lacht: “In het 
zonnetje op het Franse platteland of tot je 
enkels in de modder van de veenkoloniën, 
dat maakt best verschil. Zo heeft alles 
invloed: waar je bent en waar je niet bent 
en waar je bent in het leven. Dit album  
is een afspiegeling van wat er gebeurt  
in het leven. Al met al is het een heel  
natuurlijk proces.”
 
Vrij bewegen 
“De nummers die ik in de nieuwe  
voorstelling ga spelen, speel ik zoals  
ik ze oorspronkelijk gemaakt heb. En  
ik ga alleen op tour, zonder de jongens.  
Muzikaal gezien heeft dat voordelen  
want zo kan ik me heel vrij bewegen. 

Veel Amerikaanse muzikanten die ik 
bewonder, zijn in hun eentje begonnen. 
Gewoon in eenvoudige koffiehuizen en zo. 
Pas later komt er dan een band bij. Die fase 
slaan we tegenwoordig vaak over, ik ook. 
Ik ben direct begonnen met meersporen 
opnames en een band. Ik had nooit alleen 
op een podium gestaan, dat ben ik toen 
gaan doen en dat was heel fijn. Een beetje 
zoals een troubadour, van de ene plaats 
naar de andere: muziek maken en verhalen 
vertellen. Ik kan de voorstelling aanpassen 
aan hoe ik me die avond voel.” 
 
Alleenreiziger 
Het middeleeuwse Franse platteland of 
de uitgestrekte vlaktes in de VS. Liedjes 
dienen zich overal aan. “Ik vind het heerlijk 
om alleen te reizen,” zegt Daniël. “Kom je  
in Amerika in zo’n stadje en dan denk je: 
links of rechtsaf? Dat niets vastligt en je 
geen afspraken met iemand anders hoeft 
te maken, geeft vrijheid. Muzikaal ook.  
En je hebt sneller contact met vreemden. 
Ik kan een boek vullen met bijzondere 
ontmoetingen. Misschien moet ik dat eens 
gaan doen,” peinst hij. “Toen ik nog geen 
rijbewijs had, reisde ik eens met de trein 
door de VS. Tijdens het eten zat je met  
alle andere alleenreizigers aan tafel.  
Dat leverde mooie verhalen op.  

Ik zat een keer met een net gepensioneerde 
vrouw aan tafel tijdens de lunch. Ze vertelde 
me over haar leven en dat ging door tot 
aan de thee en vervolgens pakten we 
tijdens het avondeten de draad weer op. 
Hartstikke leuk. Het zijn ontmoetingen die 
je normaal gesproken niet snel hebt. Alleen 
reizen hoort bij me, ook in muzikale zin.” 
 
Groeiend publiek 
“Wat mijn favoriete lied is?”, lacht Daniël.  
“Beetje als kiezen tussen je kinderen.  
Maar ik heb wel een band met het eerste 
nummer dat ik in het Drents schreef toen  
ik op mijn 19e naar Utrecht verhuisd was. 
Dat nummer ga ik weer doen. Als ik dat 
speel, gebeurt er altijd wel wat vanbinnen. 
Het blijft bijzonder om voor een zaal te 
spelen. Het mooie is dat mijn publiek  
groeit, mede omdat kinderen van mijn  
fans nu naar mijn voorstellingen komen.  
Zij zaten vroeger op de achterbank op  
weg naar de vakantiebestemming.  
Die zijn opgevoed en opgegroeid met  
mijn muziek. Het mooie is dat daardoor een 
prachtige mix aan generaties in de  
zaal zit, want die liefhebbers van het eerste 
uur blijven ook komen. Heel bijzonder.  
En oud of jong, gemend of niet: een ding 
weet ik zeker over mijn publiek: het zijn 
lieve mensen!” 
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