


Het is 2007. Heel Nederland maakt in dat jaar kennis met de band Moke. Doordat de 

pas uitgebrachte debuutsingle Last Chance door NOS Studio Sport wordt gebruikt 

als eindtune tijdens een Champions League uitzending en door een interview en 

optreden bij De Wereld Draait Door krijgt de band binnen zeer korte tijd een enorme 

bekendheid. Gevolg: debuutalbum Shorland blijft vanaf binnenkomst liefst 65 weken 

in de Album Top 100 staan.  Anno 2015 is de band niet meer weg te denken uit het 

Nederlandse muzieklandschap. Wij spraken de heren, voorafgaand aan het optreden 

tijdens de Hoornse Stadsfeesten.



(Mike Warrink): “Heren! Jullie hebben een hectische periode achter de rug. Hoe gaat 

het nu met jullie?”

(Moke): “Ondanks de brand in onze studio gaat het wel goed met ons. Het was even 

schrikken, maar gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Na een aantal weken in shock, 

komen we nu allemaal weer een beetje op gang. Het is nu de balans op maken om te 

kijken wat we kwijt zijn, en naast ons is dat voor heel veel andere bands enorm veel. Het is 

met name heel vervelend voor Rob (Klerkx, drummer van de band, red.), welke vijf 

drumstellen kwijt is. De emotionele schade is dan vele malen groter dan de financiële 

schade, omdat je gewoon spullen kwijt bent waar je vanaf het begin van je muzikanten 

carrière al mee speelt. Dit soort spullen zijn met geen geld bedrag te vervangen.”

(Mike): “Dit besproken te hebben, gaan we weer terug naar waar het allemaal om 

draait bij jullie: De muziek. Wat kunnen jullie vertellen over jullie nieuwe single?”

(Moke): “Het is onze eerste officiële release in twee jaar tijd, en we hebben er erg veel 

werk in gestoken. De videoclip is geschoten op een eilandje in Malta, waardoor het geheel 

er nog gaver uitziet. We wisten alleen nog niet dat de titel ‘Let it Burn’ ook zo’n profetische 

waarde zou gaan hebben. Verder zijn we dan nu heel druk bezig met de voorbereiding van 

het nieuwe album.”

(Mike): “ Waar veel bands moeten wachten op een hoogtepunt in hun carrière, 

hebben jullie al heel vroeg onvergetelijke momenten meegemaakt. Naast dat jullie 

muziek gebruikt wordt door de NOS, hebben jullie ook kennis gemaakt met Paul 

Weller.”

(Moke): “We zaten in dezelfde studio als Paul en hij vond onze nummers helemaal te gek. 

Aangezien wij Paul Weller allemaal heel erg goed vonden, zien wij dit alleen maar als een 

compliment. We zijn toen op uitnodiging van hem naar Engeland geweest, om daar samen 



met hem te spelen, al voordat er vanuit ons ook maar iets als een album of release uit 

was. Sindsdien hebben we vaak met hem gespeeld, en ook samen op tour geweest.”

(Mike): “Wat hebben jullie allemaal gedaan tussen de twee jaar geleden en de 

release van de nieuwe single?”

(Moke): “ We hebben eerst allemaal een periode rust genomen, welke we wel hadden 
verdiend na alle theatershows. Daarnaast zijn we gaan kijken hoe we verder gingen, 
aangezien we een gitarist zijn kwijt geraakt. We zijn natuurlijk wel weer langer bezig dan 
dat mensen van ons gehoord hebben, want voordat de single er is komt er vooraf zo veel 
extra bij kijken. Uiteindelijk is de leegte tussen onze laatste en nieuwste release veel 
kleiner geweest dan dat deze nu lijkt.”



(Mike): “Naast dat jullie muziek zowel nationaal als internationaal wordt opgepikt, is 

er nog iets waar jullie veel aandacht mee krijgen: de kledingkeuze. Zelfs Karl 

Lagerfeld was hier van onder de indruk.”

(Moke): “Karl Lagerfeld en zijn team vonden onze stijl leuk, en hij lanceerde op dat 

moment een nieuwe lijn. Zo bood hij aan om ons daarin qua kleding mee te helpen, en 

voordat we het wisten zaten  we bij zijn mode shows in Parijs. Daarnaast leverde het ons 

ook nog eens  een kledingkast vol met Lagerfeld op , waar wij uiteraard allemaal erg blij 

mee waren (de gehele band begint te lachen).

(Mike): “Jullie nieuwe album is nog niet uit, maar jullie hebben in het verleden al met 

interessante artiesten samen gewerkt. Een goed voorbeeld ervan is jullie 

samenwerking met het Metropole Orkest. Kunnen we in de toekomst nog een keer 

zoiets verwachten?”

(Moke): “ Het samen werken met een orkest heeft zowel zijn voor als nadelen. Het is 

allereerst een enorm gaaf gevoel en een eer om met 60 man Metropole Orkest op te 

treden op Pinkpop en in de Heineken Music Hall. Aan de andere kant, als je als band 

zijnde samen speelt met een orkest betekent dit dat er geen ruimte is voor improvisatie. 

Wij zeggen nooit nooit, dus het is wachten op wat de toekomst ons brengt!”
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