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De ‘Jura’ is voor de aardrijkskundigen onder ons allicht geen onbe-
kende als gebergte tussen Frankrijk en Zwitserland. Het woord ‘Jura’ 
is ook Latijn voor ‘bos’ en het is dan ook een toepasselijke naam voor 
het in grote delen door groene bossen bedekte gebied. Minder be-
kend is misschien dat ‘Jura’ ook staat voor een in 2002 opgerichte 
Nederlands duo muzikanten met gitarist Ruben Hoeke en zanger Jan 
Blaauw.

Hun eerste plaat “Freedom Road” dateert dan ook al uit 2002 en daar-
na werd het helemaal stil rond deze twee heren. Tot de twee ondertus-
sen al wat ouder en wijzer geworden mannen elkaar eind 2013 terug 
tegen het lijf liepen en besloten om de draad van het samen musiceren 
weer op te pakken. Het resultaat van deze hernieuwde samenwerking 
was het componeren van een dozijn nieuwe liedjes die de bluesmuziek 
aan de basis hadden en hun beslissing om dat nieuwe oeuvre op een 
tweede plaat van ‘Jura’ te verzamelen.

Dat album kreeg de titel “River Songs” en bevat elf eigen songs en 
één cover van het nummer “I Hung My Head” dat uit het repertoire van 
voormalig ‘Police’-frontman Sting werd geselecteerd. Die had de song 
voor het eerst opgenomen in 1996 op zijn toenmalige soloalbum “Mer-
cury Falling” en hij zingt in dit nummer over zijn liefde voor TV-westerns 
en countrymuziek.

De liedjes die ‘Jura’ voor “River Songs” heeft weerhouden variëren 
qua muziekstijl tussen country, folk, blues, pop en rock, voor zover je 
dergelijke muziek kunt brengen met enkel stem en gitaar (zowel akoes-
tisch als elektrisch). Het zijn dan ook de meer ritmische tracks die 
ons het meest kunnen bekoren, zoals “Nighttime”, “One More Day”, 
“Freedom Road”, “Rosie” (zie video en met dank van mijn gelijknamige 
dochter) en “Mortgage Slaves” met zijn gitaarriff van “Willie And The 
Hand Jive”.

We kunnen niet zeggen dat we de muziek van ‘Jura’ gemist hebben in 
het voorbije decennium, maar het Nederlandse duo is meer dan wel-
kom om ons in het volgende decennium te komen entertainen, zoals 
ze trouwens ook van plan zijn te doen tijdens de hieronder vermelde 
live optredens.


