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Mattanja Joy Bradley:
hond mee op podium

JACOB HAAGSMA

Mattanja Joy Bradley timmert al
jaren aan de weg, maar dankzij te-
levisieprogramma’s als De beste
singer-songwriter van Nederland
en De beste zangers van Neder-
land rijst haar ster snel. En altijd is
Opa aan haar zijde, een Duitse
staander korthaar van acht.

Je zou zeggen dat zo’n beest,
met zijn scherpe gehoor, een
hekel heeft aan die herrie op
het podium. Maar Opa loopt
daar heel relaxt rond.
,,Het is maar net wat een hond ge-
wend is. Toen ik hem als pup
kreeg, leek het me het leukste als
’ie mee kon naar optredens. Dus
nam ik ’m mee naar een repetitie.
Hij ging lekker luisteren, beetje
spelen, totaal geen last. Hij heeft
flaporen, weet je wel.”

Wat vindt hij er het leukst aan?
,,Hij houdt heel erg van die aan-
dacht. Het is een echt podium-
beest. Bij het opbouwen en afbre-
ken is hij er ook altijd bij. Dan gaat
hij naar die mensen toe, even hal-
lo zeggen, knuffelen. Hij is heel
sociaal, mag graag bij de mensen
hangen. Bij optredens loopt hij
vrij rond, soms gaat hij in de zaal
bij andere mensen zitten, naar
het concert kijken. Zo mooi hoe
dat zich ontwikkeld heeft. En toen

Waar singer-songwriter Mattan-
ja Joy Bradley gaat, daar gaat
haar hond Opa. Ook morgen-
avond bij Slikstones in de Julia-
nakerk te Oudebildtzijl.

ik het voorprogramma deed bij
Bløf mocht hij van de toetsenman
op de vleugel liggen.”

In Nederland wordt soms raar
opgekeken als je je hond mee-
neemt naar je werk. Maar in
Duitsland en de Verenigde Sta-
ten wordt zoiets juist aange-
moedigd.
,,Mijn ex-vriend, met wie ik de
voogdij over Opa deel, nam hem
ook altijd mee naar zijn werk, in
een soort crisisopvang voor men-
sen met een psychische stoornis.
Dat ging prima, iedereen vond
het prachtig. Tot er één iemand
was die bang was voor honden, en
toen mocht het niet meer. Terwijl
bewezen is dat het goed is voor de
psyche van een mens. Soldaten
met een posttraumatische stress-
stoornis krijgen vaak een hond.
Zo’n dier brengt genegenheid,
een stukje geluk. Mensen maken
serotonine aan als ze een hond
aaien. Ze leven langer met een
huisdier, dat brengt verbonden-
heid, rust. Draaf ik door?”

Gaat het altijd goed, met Opa op
pad?
,,Bij de opnames van De beste sin-
ger-songwriter van Nederland
wachtte hij tot ik aan het sound-
checken was, waarna hij in de
kleedruimte een broodje van tafel
hapte. Daar staat nog een filmpje
van op YouTube. En heel soms is
er iemand bij een concert die be-
gint te niezen, die is dan aller-
gisch voor honden. Maar dat hij
meekomt, staat in elk contract.
Met een bak water en een bot.”

Mattanja Joy Bradley stond vorige week donderdag op Oerrock in
Ureterp. Met Opa, de Duitse staander korthaar. FOTO JILMER POSTMA


