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Sommige dingen mogen geld kosten. Iedere week vraagt
Ineke Bijnagte: waaraan spendeert u zonder aarzelen?
Naam Bianca Hooijmans/dj Miss
Twist
Woonplaats Utrecht
Beroep Medewerker voorlichting
Pleegzorg Nederland
Gezinssamenstelling
Samenwonend, pleegdochter van
11 jaar
Inkomen Minimum
Moet je kijken, Ridin’ High van
The Impressions, een band die Curtis Mayﬁeld nog opgericht heeft,
samen met Jerry Butler. Een ep,
zondag gevonden op de Jukeboxbeurs. Dertig euro, en dat was dan
nog met vijftig procent korting.
Nooit eerder gezien, maar ik wist
dat dit bestond en dat ik het wilde

hebben. Dit is zo mooi. Kippenvel!
Muziek uit de jaren vijftig en zestig vind ik gewoon het mooist.
Niet dat ik niet van nieuwere muziek hou, maar ik koop het nauwelijks.
Ik heb een most wanted-list met
zeker 150 nummers, dus ik ga altijd op stap met een verlanglijstje
in mijn hoofd. Niet dat ik klaar zou
zijn als ik die allemaal zou hebben.
Er is zoveel gemaakt, dat heb je
nooit compleet. En ik verzamel behoorlijk breed: soul, R&B, popcorn,
twist, mambo, beat.... Verder hou
ik van maffe titels. Titels met dieren erin bijvoorbeeld. En van
answersongs, liedjes waarin gereageerd wordt op een ander liedje.
Neem ‘Come On Back Jack‘ van

Nina Simone, haar antwoord op
‘Hit the Road Jack’ van Ray
Charles. Rare kerstsingles zijn ook
leuk en instrumentale versies van
hitjes vind ik ook te gek.
Op mijn veertiende ben ik singles
gaan kopen. In kringloopwinkels,
op rommelmarkten, op beurzen.
Inmiddels heb ik er duizenden
Hoeveel precies weet ik niet eens.
Ik ben ook al lang dj. Ik draai op
feesten, festivals, in restaurants.
Daarbij gaat het me niet alleen om
de muziek. Ik kreeg laatst fanmail:
dat ze het zo gezellig hadden gevonden. Daar doe ik het voor!
Daarom bereid ik me ook heel
goed voor, ik leef me in in mijn publiek. Dat kost me veel tijd, maar
het geeft me ook veel energie.

Meer betaalde opdrachten zou
leuk zijn. Want ik wil meer mijn
vak maken van wat ik leuk vind:
draaien en presenteren. Ik heb nu
een optie op Lowlands. Wie weet
wat daar uit komt.
Voorlopig verdien ik er nog niet
veel mee. Mijn grote geluk: dat je
op platenbeurzen niet met pin
kunt betalen. Dat zou funest zijn.
Dan zou ik echt al mijn geld opmaken aan platen. Ik was een keer
met mijn partner - hij verzamelt
ska-platen - naar een platenbeurs
in België. We zouden nog uit eten
gaan, maar daar hadden we geen
geld meer voor. Het was nog spannend of we Utrecht weer zouden
halen. Tanken ging ook niet meer.
Blut!
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