
 Leo: Wat een geweldig boek! 

 Hans N.: Een fijne herinnering aan hoe het toen was in bandjesland en de 
samenleving, prima boek 

 Hilde: lekker soepel geschreven; leuke anekdotes voor vrienden en bekenden, maar 
ook voor alle anderen met een hart voor de (pop-)muziek! 

 Hans. Goed boek, zo was het toevallig wel in popland. De schrijver heeft een losse, 
boeiende stijl, en het is ook nog eens zo ongeveer in werkelijkheid gebeurd. Op naar 
het boek " EN TOEN VERDER; 

 Marianne: Terug in de tijd. Heel herkenbaar, roept leuke herinneringen op. 

 Louise: Doet me denken aan de tijd dat mijn vader 's ochtends de garage in kwam en 
verrast was doordat er een geheel drumstel in zijn stationwagen stond. Door 
dochterlief daar even geparkeerd voor een vriendje uit de band. Vond mijn vader nog 
leuk ook, had zelf ook in een band gespeeld. 

 Henk: Mooie site en een erg leuk boek! 

 Mark Kunz: Prettig leesvoer. Voor veel muziekanten herkenbaar. Dat maakt het leuk.
 
 Toos: Leuk om dit boek te lezen. Roept voor mij als oud(delftenaar) vele 
herinneringen op.Weer terug in de tijd en terug in Delft. 

 Marianne vd W: Erg leuk boek. Ik heb het in 1 nachtelijke adem uitgelezen. 

 keik: Heb het in een dag uitgelezen. Veel herkenbare namen en lokaties voor mij. 
Geweldig boek 

 kiek: Keik moet natuurlijk Kiek zijn 

 Sean: Het boek dat Wiet heeft geschreven is boeiend, verrassend en grappig!!! 

 Jan Nieuwstraten: Wiet, ik vond het leuk om bij de uitreiking van je boek aanwezig 
te kunnen zijn. Het boek geeft m.i. aan hoe moeilijk het is om 

Hen Hofmeester: Beste Wiet, Ik heb jouw boek gekocht en uiteraard ook met 
genoegen doorgelezen. Het is vooral leuk om vroegere herinneringen weer mee te 
maken en natuurlijk ook om een beeld te krijgen hoe het jou verder vergaan is. Je hebt 
met wisselend succes met de nodige bands gespeeld, ok het klikt natuurlijk niet altijd 
met de muzieksmaak of de karakters van de anderen. Het lijkt me wel steeds een 
domper als je met goede moed begint en binnen korte tijd is het weer afgelopen met 
de pret. Wel mooi dat je allerlei instrumenten bespeeld en er als muziekleraar je vak 
hebt kunnen uitoefenen. Ik las de naam Guus Jochems uit Pijnacker nog , samen met 
Peter, Hans en Don zijn dit de enige bekenden uit dit boek. verder zag ik nog ene 
John, dat leek John Jense wel die vroeger op de Mulo in 4B zat. Wiet, ik wens je 
verder veel succes met al het muzikale wat nog komen gaat, jouw 40 jarige 
muziekbestaan heb je in ieder geval op een originele manier herdacht


