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Graag hadden we hem op het podium gehad tijdens zijn debuut in Nederland in juni 2015. Ondanks ieder zijn 
inzet, kregen we het logistiek niet rond. Dan maar gelijk vastleggen voor een volgende keer. Welke friends hij 
mee zal nemen is nu nog niet bekend.
Wink is afkomstig uit Oklahoma (JJ Cale, Jimmy Lafave John Fullbright) en dat is te horen aan de invloeden in 
zijn muziek De lovende recensies over zijn optreden op het Naked Song Festival 2015 bevestigde alleen maar 
dat deze premature boeking een goede beslissing is geweest.
 

Okie far from home

 

 

In Oklahoma praten ze niet zo veel als in andere staten. Met als uitzondering Woody Guthrie, die regelmatig de 
menigte toe sprak over sociaal onrecht. Maar hij liet zijn songs het grote werk doen. Ook Wink is niet zo’n 
prater. De meeste singer- song writers gebruiken introducties om de song van enige context te voorzien. In dit 
geval moest de luisteraar zich op de teksten concentreren om deze context te vinden. De weinige wat 
binnensmondse intro’s maakten het niet makkelijker. Zo komen we te weten dat hij de vader is van een half jaar 
oude dochter en dat hij zijn vrouw, of wel “Sweetheart”, mist. Gelukkig logeert zijn vader ook in Eindhoven en 
op zijn laatste dag van zijn verblijf in Nederland, heeft hij geen optreden en gaat hij er een leuke dag van maken 
met zijn jarige vader. Een familie man dus. Zo vertelt hij tijdens de maaltijd dat hij inmiddels niet meer in Tulsa 



maar in Oklahoma City woont met zijn ouders enkele straten verder op. Toeren en familie leven zijn zaken die 
moeilijk samen gaan. Het leven van alleen de muziek is ook niet makkelijk, dus zoek je er een baantje bij. Vaak 
is dat gras maaien bij vrienden en kennissen, dan moet er wel een goede grasmaaier aanwezig zijn. Bijkomend 
voordeel dat je er dan wel weer een song over kunt schrijven “Lawn Mower Blues”.

 

De heren toonden wat vermoeid van het toeren en moesten op gang komen. Dylan constateerde dat zijn gitaar 
versterker ruiste en besloot om die niet te gebruiken, met als resultaat dat de elektrische gitaar, die met name in 
de ballads voor wat extra slide arrangementen zou kunnen zorgen, ongebruikt op het podium bleef staan. Twee 
akoestische gitaren die in de instrumentale stukken lekker aan het grooven waren. Wink kent zijn klassiekers en 
naast eigen werk betoont hij terecht eer aan de deze week overleden Merle Haggard, maar ook aan Townes, 
Skinner, Holcombe en Brown. Wink zijn eigen werk varieert van blues, tot country getinte songs en mooie 
ballads die over het leven gaan. “Liquor Store”, neemt je mee naar zo’n plek die je uit films kent. Mannen die 
alsof het de grootste zonde is, de in bruin papier verpakte fles onder hun jas verstoppen. En op die 
schaarsverlichte parkeer plaats, komt er iemand naar je toe en vraagt om geld. “Voor een dak boven zijn hoofd, 
op deze koude vochtige nacht”. Je weet al dat het geld daar niet aan besteed gaat worden. Maar dan sta je daar 
net als Wink en keert je zakken om en er zit geen dubbeltje meer in. Wink zet je even in een andere wereld een 
gave die singer- song writers in het bloed zit. De tweede set was sterker dan de eerste en liet zien dat Wink ook 
alleen op gitaar zijn mannetje kon staan. De afgedwongen toegift werd een prachtige uitvoering van de Townes 
klassieker en voor het In the Woods publiek verplicht aanwezig in hun collectie, Tecumseh Valley. Een song die 
feilloos past in de thematiek van de eigen songs van Wink. Een onderhoudende avond, de hoog gespannen 
verwachtingen werden niet geheel waar gemaakt. Maar sommige briljantjes hebben tijd nodig om te groeien. En 
woensdag is Wink weer thuis bij zijn vrouw, stiefdochter en dochter. Geniet er van want voor je het weet moet 
je weer “on the road.”!
 

1.Chemical Train

2.Case Of The Blues
3.Made To Laugh
4.Lay Your Burden Down
5.Blue Car [Greg Brown]
6.Liquor Store
7.Lawnmower Man’s Blues
8.Shadows
9.Lonesome Tune
10.Dressed In White [Malcolm Holcombe]
11.For The Ones We Leave Behind

 

 

1.Cowboy Heroes And Old Folk Songs
2.That’s Why I Love You Like I Do [Roger Miller]
3.Out Of This Town (Get Lost) > I’m A Lonesome Fugitive [Merle Haggard]
4.The Good Ones
5.I Don’t Write Songs About You
6.Women Do Funny Things To Me



7.Errol’s Song [Adam Carroll]
8.Nickels Worth Of Difference [Tom Skinner]
9.Tecumseh Valley [Townes Van Zandt]
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