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Zingen als een intieme vorm van spreken



E D I T O R I A A L

Het nieuws stond in een klein opiniestukje, ver verstopt 
in een zaterdageditie van de Volkskrant. In België gaf 
Het Laatste Nieuws er iets meer aandacht aan. Maar 
verder ging het nieuws redelijk geruisloos voorbij. ‘The 
Wizard of New Zealand’ werd ontslagen. Nieuw-Zeeland 
beschikte blijkbaar over een staatstovenaar. Ene Ian 
Brackenbury Channell kreeg salaris ‘to provide acts of 
wizardry and other wizard-like-services’, als onderdeel 
van de promotiecampagne van de stad Christchurch. 
 
Een paar maanden daarvoor concludeerden weten-
schappers van The Global Sustainability Institute dat 
Nieuw-Zeeland een van de beste plekken was om naar 
toe te gaan, wilde je een mondiale crisis overleven. 
Dat kon gaan van een pandemie tot aan de klimaatcri-
sis. De aanwezigheid van ‘The Wizard’ heeft hier geen 
aandeel in, want ook IJsland, Ierland, Tasmanië en het 
Verenigd Koninkrijk stonden op die lijst. En hoe graag 
hij het ook zou willen, wat Boris Johnson uitkraamt zijn 
nou niet echt toverspreuken. Meer goochelpraktijken à 
la Tommy Cooper. 
 
De landen staan op de lijst omdat ze redelijk zelfred-
zaam zijn als het gaat om het verbouwen van voedsel, 
het opwekken van elektriciteit en het buitenhouden van 
bedreigende factoren van buitenaf. Dus als we met z’n 
allen naar Nieuw-Zeeland gaan, heffen we in ieder geval 
dat laatste voordeel op. 
 
Maar nee, de bedoeling van het onderzoek was niet om 
iedereen te doen verhuizen. De onderzoekers moedigen 
landen aan om hun eigen zelfredzaamheid en flexibili-
teit in crisissituaties te verbeteren. Dat begint dus ook 
met kijken naar je eigen omgeving, en concluderen dat 
je diezelfde leefomgeving goed aan het uitputten bent. 
 
Vandaar dat we het tijd vonden om mensen aan het 
woord te laten die bewust bezig zijn met hun omgeving, 
in een special gewijd aan ecologie en duurzaamheid. We 
interviewden bijvoorbeeld een blackmetalmuzikant die 

de liefde voor de natuur via zijn moeder heeft gekre-
gen en dit verwerkt in zijn muziek, een kunstenaar die 
koraalrif maakt van oceaanplastic en een muzikante 
die zich zorgen maakt om de insectenpopulatie. Maar 
ook een bioloog en een geluidsman, over een soort 
vervuiling die secundair is aan de grootste vervuiler en 
vaak vergeten wordt: geluidsvervuiling. Toch kan dit 
geluid ook leiden tot iets moois. Harolds Hoofd Stuk 
gaat toevalligerwijs (maar niet voor niets staat dit stuk 
direct na de special) over de pas overleden Raymond 
Murray Schafer, die juíst die achtergrondgeluiden ziet 
als onderdeel van een wereldsymfonie, een akoestische 
ecologie waar we zelf de componisten van zijn. 
 
‘The Wizard’ in Nieuw-Zeeland werd bekend met zijn 
preken op een plein in Christchurch. De politie wilde 
hem hiervoor eigenlijk oppakken. Misschien was hun 
idee van een akoestische ecologie een andere dan die 
van de tovenaar. Misschien kan hij, zoals de makers van 
de regengeluiden van Sleep Fruits Music, die bespro-
ken worden in Kaap Schermer achterin deze editie, zijn 
preken wel op Spotify zetten. Heeft hij weer een bron 
van inkomsten. Want als we iets leren uit deze Gonzo 
(circus), is het wel dat de verandering bij onszelf begint. 
We moeten ons meer bewust zijn van onze plek in de 
natuur en de impact die wij hebben op de wereld om ons 
heen. En niet alleen de biologische of culturele ecolo-
gie, maar dus ook de akoestische. Gelukkig hebben we 
in deze Gonzo (circus) veel invulling voor die akoesti-
sche ecologie. 
 
Veel lees en luisterplezier! 
Tijs Heesterbeek 
Hoofdredacteur 

 
PS: ik wil hierbij een extra dankwoord richten aan René 
van Peer, die niet alleen met het idee kwam van het 
ecologiethemanummer, maar ook belangrijk was voor 
de invulling van het dossier.

TOVENAAR

Word fan van Gonzo (circus):  facebook.com/gonzocircus
En je kunt ons volgen op  gonzocircusmag &  gonzocircus 
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Het pruttelt, bromt en gromt. Een monster? Nee hoor, 
de nieuwe Mind The Gap! Katrien Schuermans heeft 
voor deze editie een broeierige selectie gemaakt, 
waarin zowel aandacht wordt besteed aan een oude 
dublegende als aan jonge jazzbeloftes. Met in deze 
mix een opvallende rode draad: blaasinstrumenten!

MIND 
THE GAP 
#152

 

10. PAMELA Z 
POP TITLES 'YOU' 
Echolocation 
FREEDOM TO SPEND 

 

‘Echolocation’ verscheen in 1988, als cassette, in 
eigen beheer. Nu, dertig jaar later, wordt het stof 
van de hoes geblazen en krijgt dit debuut van de 
baanbrekende performancekunstenaar Pamela Z 
een nieuwe kans. Lees de review op pagina 76. 
 

11. SEI STILL 
LAS PUERTAS DE LA NOCHE 
El Refugio 
FUZZ CLUB RECORDS 

 

Mexicaanse postpunk, gezongen in het Spaans 
en even jachtig als al die andere postpunk-pla-
ten die verzuipen in reverb terwijl een veel te 
strakke ritmesectie de nummers blijft vasthou-
den. Elk jaar kruipt er zo eentje in je platenkast. 
Op ‘El Refugio’ staan er heerlijke baslijnen die 
blijven plakken. Een zanglijn die bekend klinkt. 
Duisternis alom. ‘Zij stil’ en dans. 

12. NEW AGE DOOM & LEE 
"SCRATCH" PERRY
HOLY WINGS
Lee "Scratch" Perry's Guide to the Universe 
WE ARE BUSY BODIES 

 

Lee "Scratch" Perry is overleden. Een duble-
gende is niet meer. Maar zoals het legendes 
tegenwoordig lijkt te betamen, komt er dan 
post-mortem plots een sterk werk nog na. Een 
laatste statement. De nieuwe samenwerking 
met drone-experimentalisten New Age Doom is 
dubby en dronerig: Perry draagt, gehuld in een 
wolk noise onvermoeid levenswijsheden voor, 
en in de verte fladderen schallende trompetten 
met hem mee. 

 

13. ILL CONSIDERED 
FIRST LIGHT 
Liminal Space 
NEW SOIL 

 

Je dacht inmiddels wel genoeg saxofoon gehad te 
hebben, deze editie? ‘Welnee,’ is daarop het ant-
woord van de jazzmuzikanten van Ill Considered. 
Nu hadden ze met Idris Rahman al een saxofo-
nist in huis, maar daar hebben ze voor deze plaat 
vrolijk Steam Down-saxofonist Ahnanse aan 
toegevoegd, naast ook Sarathy Korwar, Tamar 
Osborn en Theon Cross. Meeslepende jazz die de 
climax niet schuwt.

 

7. PATRICK SHIROISHI 
THE LONG BRIGHT DARK 
Hidemi 
AMERICAN DREAMS 

 

Waar de ep ‘Descension’ van saxofonist Patrick 
Shiroishi ging over het leven van Japans-
Amerikanen in interneringskampen ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog, daar gaat het nieuwe 
album 'Hidemi' over het leven ná het kamp, en 
dan met name over zijn grootvader. De emoti-
onele afsluiter van de plaat is daarvan nog wel 
het meest indrukwekkend: mooie, melodieuze 
saxmelodieën, in verschillende takes over elkaar 
heen gespeeld, slepen de luisteraar mee richting 
een climax. De luisteraar wordt overvallen door 
de eerste zangbijdrage op de plaat: een emoti-
onele laatste kreet, waarmee alle voorgaande 
frustratie wordt gekanaliseerd: ‘Is dit het einde 
van de storm?’ 
 

8. LEO ABRAHAMS 
SPIRAL TREM 
Scene Memory II 
FIGUREIGHT RECORDS 

 

Nu zit Leo Abrahams zeker niet stil, zo getuigen 
recente samenwerkingen met Shahzad Ismaily 
en de release van Krokonaut vorig jaar, maar het 
is al een tijdje geleden dat hij een sologitaaral-
bum uitbracht, zo'n vijftien jaar geleden zelfs. Na 
‘Scene Memory I’ is er nu eindelijk een vervolg: 
donker, brommend en dreunend. Zo horen we 
ons gitaargepluk en gepiel graag. 
 

9. MELINDA BRONSTEIN 
VISIBLE / LIGHT 
In Reverse 
OBJECTS FOREVER / METAPHYSICAL POWERS 

 

Melinda Bronstein omhult zich op ‘In Reverse’ 
in op improvisatie en intuïtie leunende breek-
baarheid. Met haar stem ingezet als veelzijdig 
instrument, slechts lichtjes gesteund door timide 
klanktapijten, bouwt zij uitermate fragiele, 
introspectieve songs. Een muzikaal onbehagen 
dat zich manifesteert in loops, vocale drones en 
repetitieve teksten. 

 

4. LENNERT JACOBS 
WESTENDE 
Enthusiasm 
LES ALBUMS CLAUS 

 

Weeral een muzikale voltreffer bij het aller-
charmante Les Ateliers Claus. Ditmaal schuifelt 
Lennert Jacobs met het ingetogen ‘Enthusiasm’ 
naar de voorgrond. Een wonderlijke plaat boor-
devol soft electronics, meanderende synthlijnen 
en een ongrijpbare melancholie. De misthoorn 
op ‘Westende’ voelt als een warme knuffel. 
 

5. BOTANIST 
SELENOTROPE 
(Exclusieve track) 

 

‘Het is toch een beetje het wilde westen qua 
instrumentatie’, aldus Roberto Martinelli. De 
Amerikaan kan alleszins als een pionier gezien 
worden op gebied van wat de hakkebord alle-
maal vermag. Als Botanist geselt hij dit bijzon-
dere instrument zodanig dat hij er een vorm van 
black metal uit weet te krijgen. Speciaal voor 
Mind The Gap heeft hij echter een voor zijn doen 
nogal afwijkend nummer van een van zijn plan-
ken tevoorschijn getoverd. Op het intieme en 
kale ‘Selenotrope’ klinkt het eerder alsof hij een 
harp bespeelt. Een kalme kruidentuin in plaats 
van een woeste wildernis. 
 

6. FELICITY MANGAN 
ECHO HARP 2 (HOHNER ECHO HARP) 
Bell Metal Reeds 
ONE INSTRUMENT 

 

De in Berlijn verblijvende Australische Felicity 
Mangan heeft voor een keer haar archief aan 
veldopnames van het Australische dierenrijk 
niet ingezet als instrument. Op ‘Bell Metal Reeds’ 
onderzoekt zij de verschillen in resonantie in de 
Echo Harp, een mondharmonica. Puur door haar 
adem en met slechts minimale elektronische 
bewerkingen creëert zij innerlijke en meditatieve 
ambientklanken waarbij de mondharmonica 
totaal niet meer als een mondharmonica klinkt. 

1. DANIEL WYCHE 
THIS WAS HOME (SINGLE EXCERPT) 
Earthwork 
AMERICAN DREAMS

 

We zijn om. Na onder meer releases van Walt 
McClements, Claire Rousay en Jon Mueller eer-
der dit jaar, moesten we nu zelfs twee tracks van 
het label American Dreams op deze Mind The 
Gap hebben. Dit nummer van Daniel Wyche is 
een uitgerekt gitaarstuk, dat eigenlijk zeventien 
minuten duurt, maar waar met deze ingekorte 
versie de sfeer ook goed behouden is gebleven: 
traag en meeslepend, zoals American Dreams 
wel vaker garant voor staat. Een van de labels 
van het jaar. 
 

2. JON DOE ONE 
THELI 
Sol Invictus 
ESC. REC. 

 

Met een beperkt instrumentarium richt John 
Doe One, het elektronisch solo-project van 
Hannes d’Hoine, zich op het improviseren met 
repetitieve en trance-achtige melodieën. Als 
luisteraar mag je hierin verdwijnen. D’Hoine 
schuurt met ‘Sol Invictus’ tegen ambient, improv 
en modern klassiek aan. Betoverend en filmisch. 
 

3. SAINT ABDULLAH 
HIJAB IN HIGH SCHOOL 
To Live A La West Pt. 2 
IMPORTANT RECORDS/CASSAUNA 

 

Het Canadees-Iraanse Saint Abdullah komt met 
een verrassende dubbelaar die in niets nog doet 
herinneren aan de veldopnames en het kabaal 
van hun eerdere werk. De twee broers lijken 
langzaam de chaos van zich af te schudden met 
een meer ambient-getint bleep-rijk elektronisch 
geluid waar arpeggio’s zich willen nestelen en 
game-soundtracks de inspiratie lijken. 

samenstelling Katrien Schuermans, Tomas Busser tekst Katrien Schuermans, Tomas Busser & Niels Tubbing
beeld Janine Hendriks  kaftwerk 

ZIE 
P.76

ZIE 
P.43

ZIE 
P.22

EXCLUSIEF VOOR ABONNEES
Wil je graag horen waarover Gonzo (circus) schrijft? 
Mind The Gap bevat de tweemaandelijkse selectie van 
de redactie. Een eigenzinnige compilatie die aanzet tot 
verdere muzikale avonturen. En dat al 152 edities lang!

Betalende abonnees ontvangen Mind The Gap gratis 
bij elke editie van Gonzo (circus). Wil je ook een 
fysieke cd ontvangen?  Met een abonnement kan ook 
jij van dat voorrecht genieten. 
Ga snel naar gonzocircus.com/abonnement !

 #mtg152    
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HASHTAGA

afgewisseld wordt met melodieus meande-
rende elektronica. Als een droom die con-
tinu verpulverd wordt. Dat is een bewuste 
keuze van Hashtaga: niet alleen zoekt hij 
zijn eigen muzikale limieten – ‘harder, 
luider, sneller’ – maar hij laat zijn invloe-
den ook mee richting bepalen. ‘Ik ben 
beïnvloed door artiesten als Yussef Dayes, 
Aphex Twin, Venetian Snares, Yung Lean 
en Jean Dawson. Qua eigen geluid en iden-
titeit wil ik zo veel mogelijk opvallen. Toen 
ik voor het eerst brutale klanken mengde 
met melancholische en vrolijke melodie-
en, besefte ik: dit is wat ik wil maken.’ Hij 
doopte het tot ‘dream industrial’. ‘Dat vind 
ik een goede omschrijving omdat het twee 
tegenovergestelde termen verbindt.’ Als je 
wat rondklikt op Hastaga’s Sound Cloud-
pagina kom je ook enkele meer breakbeat- 
en jungle-gerelateerde tracks tegen. ‘Tot 
die genres voel ik me bijvoorbeeld ook 
aangetrokken, net zoals bijvoorbeeld tot 
IDM. Ik ben met een andere alias aan het 
experimenteren, maar voorlopig vind ik 
Hashtaga het meest complete dat ik doe.’

NACHTCLUB 
Toen Hashtaga en zijn vrienden een vijftal 
jaar geleden begonnen uit te gaan, was 
hardcore totaal niet bekend in Zwitserland. 
De nachtclubs draaiden bijna alleen (in-

dustrial) techno. Hashtaga en zijn vrienden 
bleven op hun honger zitten en gingen zelf 
op zoek naar hardere en snellere muziek, 
zonder dat ze wisten dat ze naar hard-
core zochten. Het genre was hun totaal 
onbekend. Intussen vormden Hashtaga, 
Goffbaby, Ukko0o en Carm Routes samen 
het collectief Manareïm, met als doel 
hardcore te promoten in hun thuisland. 
‘We zijn begonnen met het organiseren van 
gratis feestjes in 2019. Die werden enorm 
goed ontvangen en dat zette ons aan om 
gewoon door te doen.’ Daarnaast werkt het 
collectief ook als een label. 
Het plan was dat hij in maart 2020 op 
een feest georganiseerd door het Gentse 
‘Nooit Meer Naar Huis’ zou komen spelen. 
Dat ging dus niet door. Wel volgde de ep 
‘Flowers’. Slechts twee tracks. Maar een 
indrukwekkend geluid dat je meteen 
toont wie Hashtaga is. ‘Ik ben opgegroeid 
in een heel diverse muzikale omgeving. 
Ik ben afgestudeerd als geluidstechnicus, 
wat mij technisch enorm vooruit heeft 
geholpen. Maar dit heb ik me allemaal zelf 
 aangeleerd.’ 

‘Hardcore is het toppunt van elektronische 
muziek voor mij. Het kan natuurlijk steeds 
nog sneller en harder, maar hardcore is het 
genre dat mij het meeste aanspreekt. En 
dat ik ook wil maken. Hardcore geeft mij 
energie.’ De Zwitser ontdekte het genre via 
artiesten als [KRTM] en PLEXØS. Van Gab-
ber Eleganza leerde hij hoe je een eigen 
universum rond je muziek kan bouwen. 
‘Gabber Eleganza ontdekken was als een 
slag in mijn gezicht. Net zoals die eerste 
keer dat ik PLEXØS hoorde. Die mix van 
harde kicks en melancholische melodieën 
was een ware revelatie voor me.’ 
Het zijn elementen waarmee hij ook in 
zijn eigen geluid speelt. In een klassieke 
Hashtaga-track lijkt het vaak alsof er twee 
verschillende producers aan het werk zijn. 
Er is de meedogenloze hardcore-beat die 

Kwalitatief Zwitsers beukwerk

AZU HOYVOY

BAGAGE 
Voor hij het goed en wel besefte, zat 
Hoyvoy zelf achter de knoppen van zijn 
computer en maakte hij dezelfde geluiden 
als de experimentele artiesten die hij live 
hoorde. Plots was zijn muziek mijlenver 
verwijderd van wat hij tot die tijd op de 
wereld losliet. Neem er gerust ‘E L F L’, een 
ep uit 2019 onder Hoyvoys eigen naam 
uitgebracht, en ‘Future Literature’ eens 
bij. Toch verzekert hij dat zijn funk-dagen 
geen verleden tijd zijn: zijn twee geluiden 
bestaan gewoon naast elkaar. ‘Ik ben nu 
enorm graag bezig als Azu Hoyvoy. Toen 
ik op die hele elektronica-scene botste, 
ontdekte ik een nieuwe wereld. Als ik die 
min of meer verkend heb, zal ik wel weer 

iets nieuws proberen. Ik heb geen idee 
waarnaar de muziek me zal leiden.’ 
Wat wel zeker is, is dat Hoyvoys verleden 
als, in zijn eigen woorden, ‘collab whore’, 
een onmiskenbare invloed heeft op de 
manier waarop hij vandaag muziek maakt. 
‘Ik speel zelf drums, en dat had zeker een 
impact op hoe ‘Future Literature’ tot stand 
is gekomen. Ik wilde het op ritmisch vlak 
interessanter aanpakken deze keer. Door 
met verschillende stijlen te experimen-
teren, ben ik ook gaan kijken hoe ik de 
synths kon vervormen tot iets compleet 
anders. Had ik die bagage van mijn eerdere 
projecten en samenwerkingen niet, dan 
zou deze plaat zeer anders geklonken heb-
ben. Als ze überhaupt al had bestaan.’ 

PRUTSEN 
‘Er zijn veel verschillende muziekstijlen 
waartoe ik me aangetrokken voel,’ legt 
Hoyvoy uit. Daarom is het moeilijk voor 
hem om in te schatten wat zijn volgen-
de stappen zijn. ‘Ik werk tegenwoordig 
bijvoorbeeld samen met een paar mensen 
die hielpen bij de totstandkoming van 
‘Future Literature’. Dat project heeft een 
veel donkerdere vibe met voornamelijk 
snaarinstrumenten.’ 
Voorlopig hoopt hij enkel dat hij, net als 
vroeger, weer meer naar buiten kan. Nadat 
de deltavariant van het coronavirus lelijk 
huishield, komt de live-scene in West-India 
weer op gang. ‘Het heeft lang geduurd, 
maar stilaan kunnen we weer naar buiten 
komen. Eens ik mijn huidige spul genoeg 
live heb gespeeld, heb ik het gevoel dat 
ik vanzelf wel nieuwe muziek zal lossen. 
Zoiets groeit volgens mij organisch, dus ik 
ga het ook echt niet forceren. Eerst op de 
planken kruipen, feedback krijgen, nog wat 
meer prutsen en dan zien we wel.’ 

Producer en multi-instrumentalist 
Azamaan Hoyvoy – artiestennaam Azu 
Hoyvoy – is op z’n zachtst gezegd een 
behoorlijk productieve muzikant. Hoewel 
hij zich tot voor kort vooral bezighield met 
samenwerkingen met andere door funk 
geïnspireerde Indische bands, bracht hij 
eerder dit jaar een plaat uit die een radica-
le omslag maakte naar experimentele IDM 
met sterke drum-‘n-bass-invloeden. ‘Die 
verschuiving is heel langzaam tot stand 
gekomen,’ vertelt hij tijdens een videoge-
sprek. ‘Voor de coronapandemie waren er 
in Mumbai heel veel feestjes waar ik naar-
toe ging waar voortdurend experimen-
tele elektronica-artiesten op de planken 
kropen. Dat fascineerde me mateloos.’ 

De muziekscene in India is meer dan enkel Bollywood en 
sitargetokkel. Voor zover dat nog niet duidelijk mocht zijn, 
dropte de uit West-India afkomstige artiest Azu Hoyvoy 
onlangs zijn debuut-ep ‘Future Literature’: een elektronisch 
geluidsexperiment dat de grenzen aftast van IDM en EDM.

auteur Glen Van Muylem glen.vanmuylem beeld Keenan Pereira

‘Ik heb een passie voor hardcore. Mijn geluk is dat ik mijn 
invloeden kan combineren met andere stijlen en zo mijn eigen 
hardcore kan maken.’ In gesprek met de Zwitser Hashtaga, 
die zijn naam haalde bij de Franse verbastering van ‘Ashitaka’, 
een personage uit Studio Ghibli’s ‘Princess Mononoke’. 
auteur Katrien Schuermans  graficdoctor beeld Mateo Vermeulen 

Van gekke funk tot complex experiment

discografie
Azu Hoyvoy - Future Literature (Milkman Records, 
2021) 
Azamaan Hoyvoy - E L F L (Eigen Beheer, 2019)

www
hashtaga.bandcamp.com 

soundcloud.com/agashta 

soundcloud.com/manareim



I N T E R V I E W

11 

Zwoel, 
donker, en 
een tikkeltje 
speels

Tirzah bracht haar eerste ep ‘I’m Not Dancing’ uit in 2013. De zangeres 
en songwriter breekt nu internationaal door; een nuchtere, zwoele 
zangstem, Mica Levi’s (Micachu) rechtdoorzee-baslijntjes en hun 
gedeelde no-nonsense attitude zorgen voor enigmatische avant-garde 
triphop die voortkomt uit spel en samenwerking. Een gesprek over 
creativiteit, muzikant-zijn en de polariserende aspecten van tortelloni.

auteur Juliet Hoornaert  juliet.hoornaert beeld Lillie Eiger 

TIRZAH
the solution / I just want to explain things’, zingt ze in 
‘Devotion’. ‘Ik wil gewoon met een idee dollen, er iets 
uittrekken.’ Ze zingt niet in de hoop te overtuigen, reist 
geen acht octaven af en put zich niet uit in overdreven 
vibrato’s, melismen of uithalen. Het is zingen als een 
intieme vorm van spreken, en net daarom betovert ze 
zo hard en diep. ‘Mijn muzikale aanpak is van impuls 
naar impuls fladderen, en steeds aanleidingen zoeken 
voor een volgend idee.’ 

SCHRIJVEN 
Tirzah schreef ‘Colourgrade’ terwijl ze, nog niet zo lang 
bevallen van haar eerste kind, aan het touren was ter 
promotie van ‘Devotion.’ Die omstandigheden klinken 
door in de uithoeken van ‘Colourgrade’. ‘Ik vind het 
hele muzikale proces ontzettend fijn. Het schrijfpro-
ces voel ik goed aan, dat is het stuk waar je voor het 
grootste deel bezig bent met reflectie. Dan voel je dat 
je iets hebt gezocht en gecapteerd die dag.’ Ook het 

Het in oktober uitgebrachte ‘Colourgrade’ is overal 
harten aan het veroveren. In het vooruitgescho-
ven ‘Send Me’ zaten al alle ingrediënten vervat die 
’Colourgrade’ zo onweerstaanbaar maken: een aanste-
kelijke baslijn, een nonchalante, zweverige zangstijl 
en een licht onheilspellende ondertoon, waaraan het 
album zijn impact ontleent. Triphop wordt gekruist 
met R&B, rauwe klanken en doortastende ritmes. 
Tirzah strooit kwistig met met subtiele tegenstellin-
gen, accenten en complexiteiten. ‘Ik leef een beetje 
in de wolken,’ aldus Tirzah Mastin. ‘Steeds nieuwe 
creativiteit opwekken is goed voor je geest – blijven 
schrijven, die creatieve zenuw onderhouden die je 
naar een zekere mood leidt, een indruk die je hebt bij 
een plaats of moment. Je beseft het niet altijd als je 
creatief bent, het is niet altijd per se een denkproces. 
Bijzonder, toch? Creativiteit zit overal!’ 
Mastin combineert een open, zoekende houding met 
bescheidenheid en liefde voor het banale in haar-
zelf. ‘Colourgrade’ bouwt verder op wat ze met het 
succesrijke ‘Devotion’ neerzette. Dat lo-fi pareltje 
leek te meanderen aan de pas van een wandelgang, 
waarbij het leven in al zijn kleur langs de zangeres 
heen glijdt en aan haar voelsprieten kietelt. ‘I just want 
your attention / I just want you to listen / I don’t want 

Creativiteit is overal!

I N T E R V I E W

10   



I N T E R V I E W I N T E R V I E W

12   

ken.’ Als ik vraag naar haar ervaringen bij het spelen 
van de Keltische harp, waarin ze onderwezen werd, 
herinnert ze zich het aanvankelijke spelplezier. ‘Maar 
ik voelde me ook een beetje gelimiteerd: de aanpak 
verschilde heel erg van hoe we nu werken. Ik voelde 
me er niet in thuis, het was niet mijn kopje thee. Mijn 
liefde ervoor stierf en ik kon me er niet meer mee 
associëren, het was mijn wereld niet.’ 

NIEUW 
‘Ik had destijds een erg rigide verhouding met die 
harp. Pas later, toen ik naar Dorothy Ashby en Alice 
Coltrane begon te luisteren, begreep ik het vrije 
potentieel van het instrument – mocht ik hun muziek 
eerder gehoord hebben, was ik misschien nog steeds 
op de harp aan het spelen. Maar je vrij bewegen op 
zo’n instrument vergt heel wat technische kennis en 
zo ver ben ik er nooit mee geraakt. In een ander leven 
misschien!’ 
‘Mijn grootste opzet in mijn muzikale carrière – en 
dat is iets dat ik met Mica Levi deel – is de hoop om 
steeds weer verrast te worden, om steeds weer op 
ontdekking te gaan. Er is altijd meer dan je al kent. Of 
je nu volledig nieuwe geluidspaletten ontdekt, of moet 
terugkeren naar het oude en daar iets mee aanvangt, 
er is altijd méér. We willen ons vooral blijvend laten 
begeesteren.’ Daarom luistert ze af en toe terug naar 
de muziek die ze al maakte: ‘Om te weten of ik er nog 
verbinding mee voel en of ik er nog wat mee wil doen. 
Soms speel je zoiets dan live, en heb je het opnieuw in 
de vingers, maar op een andere manier. Mica is daar 
heel erg goed in.’ 

MICA 
Mica Levi, de naam is al vaak gevallen, is ondertussen 
een gerenommeerd soundtrackcomponiste, met tallo-
ze awards op haar naam, plus een Oscar-nominatie in 
2016. Tirzah Mastin en Mica Levi gaan way back. De 
twee zaten samen op internaat in één van de oudste 
muziekscholen van het Verenigd Koninkrijk, Purcell 
School of Young Musicians, in de rand van Londen. ‘Ik 
ken Mica al jarenlang. We delen die liefde voor muziek 
en houden er een vergelijkbare muzikale aanpak op 
na. Ik zie nergens een reden om niet samen te werken,’ 

sociale aspect kan haar boeien. ‘De voorbereidingen 
en opnames zijn vaak erg onnozel, we testen elkaars 
ideeën, dollen een beetje. Dat is gewoon heel erg leuk.’ 
Toch moet ze ook het goede oude adagium kill your 
darlings onderschrijven. ‘Soms moet je fragmenten en 
ideeën achterlaten, in het voordeel van een bepaalde 
sfeer, een ondertoon of een gevoel. Dat komt vaak 
achteraf. Je luistert naar wat je al gemaakt hebt - het 
doet iets met je en laat je achter met een bepaalde 
vraag. Van daaruit werk je verder: je rangschikt alles 
en bepaalt hoe de plaat op iemand zal overkomen; in 
het begin proberen we echter op een onbeschreven 
blad te werken en alle mogelijkheden open te houden, 
zodat bepaalde ideeën zichzelf uiteindelijk uitwijzen in 
plaats van dat jij hen uitkiest.’ 
‘Het begin van een track wordt vaak bepaald door 
instrumentatie: wat gebruiken we en met welke 
software gaan we dat programmeren? We stellen ons 
dan ook af en toe de vraag of we zo’n track al dan niet 
live kunnen brengen. Om daar vervolgens totaal geen 
rekening mee te houden.’ (lacht) Als ik vraag naar 
leuke studioanekdotes beschrijft ze de ‘beperkte keu-
kenapparatuur’ van de studio waar ze ‘Colourgrade’ 
opnam. ‘Ik weet niet of dit een grappig verhaaltje is of 
een levensles, maar op een bepaald moment was er 
dus geen kookpot voorhanden en heb ik heel enthousi-
ast  tortelloni klaargemaakt in een waterkoker. Dat was 
achteraf gezien misschien niet het beste plan, dat wa-
ter en die tortelloni, samen in de waterkoker. Volgens 
mij heb ik daar geleerd dat dit soort dingen enkel oké 
zijn, als het je eigen waterkoker is. Ik bedoelde het 
goed hoor, ik wou gewoon gezellig eten maken voor 
iedereen in de studio... Maar de gemoederen waren 
achteraf erg verdeeld. Maar goed, nood breekt wet! 
En creativity is the mother of invention (lacht)’. 

TOUREN 
‘Ik haat vliegtuigen, dus ik kijk nooit echt uit naar 
touren. Maar dan wandel je het podium op, en krijg je 
zoveel energie uit het publiek. Die reactie krijgen, dat 
is the real thing. Er is weinig echter aan mijn job dan 
dat. Dan ben je helemaal aanwezig in het heden, dat 
is met niks te vergelijken.’ Net op het moment dat ze 
vertelt over ‘in het moment zijn’ begint haar baby op 
de achtergrond te krijsen… 
Muziek is voor Mastin zulk een belangrijke bron 
van escapisme dat ze geen specifieke artiesten kan 
aanduiden die haar beïnvloed hebben. ‘Allerlei soorten 
muziek kunnen me raken. Soms inspireert iets je, maar 
krijg je het niet gekanaliseerd. Dan kan je je enkel 
maar overgeven aan de muziek. Als artiest moet je 
open staan voor muziek, voor je eigen muziek én voor 
die van anderen. Als je live wil spelen, moet je die kun-
de ook beheersen: je muziek steeds weer nieuw ma-

iedereens schema. Sommige artiesten die meewerken 
aan de albums gaan dus niet mee op tour, maar zijn er 
wel mentaal altijd een beetje bij (lacht)’. 
Muziek is niet het enige dat Mastin op haar bord heeft: 
ze heeft ondertussen twee kinderen, met de avant-
gardemuzikant Giles Kwakeulati King-Ashong ofwel 
Kwake Bass (die ook met Mica Levi werkte, en met Kae 
Tempest en MF Doom). ‘Ik ben vreselijk in logistiek en 
planning, dus het is niet altijd even gemakkelijk. Ik stel 
me voor dat als je effectief een geavanceerde rockster 
bent, het erg moeilijk moet zijn om een carrière en 
kinderen te combineren!’ Ze hoopt dat haar kinderen 
later ook door muziek zullen gegrepen worden, maar 
is ervan overtuigd ‘dat ze zich waarschijnlijk gewoon 
heel erg zullen schamen voor hun mama.’ Dat zal wel-
licht wel meevallen. 

aldus Mastin. ‘Mica is zo’n brokje magie, zij kan heel 
erg goed creëren en houdt de knopjes vast. Soms heb 
ik het gevoel dat ik zelf niet echt veel uitspook, dat ik 
gewoon ‘mijn naam op het blikje zet’. Dat is omdat ik 
het productieproces zo doorslaggevend vind, je zet 
er alle accenten en voegt zo veel finesse toe. Het is 
fantastisch dat Mica er is, want dat hele deel van het 
muzikale proces, de opnames en productie: ik zou zelf 
niet weten hoe eraan te beginnen. Maar Mica doet het 
gewoon. Het is ook gewoon fijn om een klankbord te 
hebben tijdens het opnameproces. In mijn eentje zou 
ik gewoon wegkwijnen in besluiteloosheid. Soms vind 
ik het helemaal niks, wat we aan het maken zijn, en zie 
ik geen uitweg meer. En dan kijkt Mica op en zegt ze 
‘nee schatje, we zitten helemaal goed, ik vind het leuk.’ 
En dan doen we verder: we hebben jaren geleden een 
gezamenlijke groove gevonden, en onze samenwerking 
blijft werken.’ 
Tirzah werkte al samen met UK’s finest, zoals iconen 
Tricky en Mura Masa. Ook de Londense producer Coby 
Sey deelt een palmares met Micachu en Tirzah: hij 
schreef mee aan ‘Colourgrade’ en zingt op ‘Devotion’. 
‘Het is erg bijzonder om samen te reizen,’ aldus Mastin. 
‘Het vergt een grote inzet en werkt niet altijd met 

discografie
Colourgrade (Domino, 2021)

Devotion (Domino, 2018) 

www
tirzah.bandcamp.com 

soundcloud.com/tirzahmusic

Tortelloni hou 
je soms beter 
voor jezelf.
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de Perzische golf. Khaleeji is van oorsprong zwarte 
muziek; verhalende, zangerige muziek, die ontstaan is 
vanuit afro-arabische slaven die in Bahrein en de regio 
moesten werken aan het eind van de negentiende 
eeuw. Haras vertelt hoe de Arabieren zich de muziek 
vervolgens toe-eigenden als volksmuziek. De teksten, 
geschreven door slaven-dichters, zijn door de tijd heen 
hetzelfde gebleven. De invloed van Khaleeji is terug te 
vinden in haar muziek, veelal in abstracties; het zijn 
geluidservaringen die een verhaal vertellen, echo’s van 
de woestijnwind in plaats van gedichten over verlan-
gen naar een geliefde. Het zijn sfeerbeelden, abstracte 
verhalen in geluid. 

De muziek van   Haras doet me denken aan hoe een 
mengeling van geluid in de openlucht kan klinken; 
ruimtelijk, wijd gedragen geluid – en hoe andere 
geluidsbronnen en herinneringen daar weer door-
heen kunnen klinken. Het is alsof dichtbij en veraf tot 
een ontmoeting komen waarbij de lagen als het ware 
samengedrukt worden. Wanneer ik Haras spreek, is ze 
thuis in Bahrein, de kleine eilandstaat in de Perzische 
golf, voor de kust van Saoedi-Arabië. 
Bahrein is een belangrijke plek voor Haras, omdat 
de lokale tradities, ervaringen en omstandigheden 
de basis van haar muziek vormen. Haar werk heeft 
veel raakvlakken met Khaleeji, de volksmuziek uit 

Elektronisch pionieren in de woestijn

Met haar experimentele elektronische muziek schept Sarah Haras een 
creatieve identiteit voor zichzelf en andere Arabische vrouwen. De traditionele 
muziek uit het van een sterke muziekcultuur doordrongen Bahrein, waar 
ze woont en werkt, vormt hiervoor het uitgangspunt. In maart kwam bij het 
Londense Chinabot haar nieuwe album ‘Mirage’ uit.

auteur Lorelinde Verhees lorelindeverhees 

SARAH HARAS

Dit laatste album is meer specifiek geïnspireerd op 
Samri, een variant van Khaleejimuziek, die wat melan-
cholischer en onheilspellender is. Verhalen vertellen 
is een belangrijk deel van de cultuur, zoals dat ook een 
belangrijk aspect van Khaleeji is. ‘Die verhalen zijn 
niet makkelijk vanuit het Arabisch te vertalen, omdat 
ze zo specifiek zijn voor de cultuur en de taal’, zegt 
Haras. Maar in geluid is het misschien makkelijker 
om een gevoel uit te drukken. Er wordt gezegd dat 
Samri muziek voor de geesten zou zijn, die zich in 
de woestijn en in leegstaande gebouwen ophouden. 
Dit zou de kinderen schrik moeten aanjagen om zich 
te gedragen. Andere opvallende aspecten, naast het 
verhalende aspect van Khaleeji- en Samrimuziek, zijn 
de typische instrumenten die Haras laat terugkomen, 
zoals de oed, en verschillende drums. Haras experi-
menteert steeds meer met computerprogramma’s 
om die instrumenten echt goed na te bootsen. Ook de 
polyritmiek, die via Afrikaanse invloeden in de volks-
muziek terechtkwam, komt terug in haar muziek. 

PIONIER 
Naast haar muziek studeert Sarah Haras inmiddels 
mediavormgeving aan de universiteit. Ze wil zich 
in de nabije toekomst het liefst gaan focussen op 
muziekontwerp; het creëren van soundscapes en ver-
halende elektronica zodat ze haar muziek meer kan 
integreren in haar studie. 
Ondanks het vrijwel ontbreken van vrouwelijke 
 collega’s is Haras optimistisch, al ziet ze ook dat er 
nog werk aan de winkel is om de muziekwereld diver-
ser te maken. ‘Het is leuk om een pionier te zijn met 
het soort muziek dat ik maak. Ik probeer er niet aan 
te denken dat het soms ook eenzaam is, of dat mensen 
gechoqueerd zijn dat ik als vrouw deze muziek maak. 
Dan zou ik me daar rot over gaan voelen. Er is veel 
mogelijk voor vrouwen, eigenlijk alles. Ik voel geen 
restricties, ik kan zelf beslissen over wat ik doe. Maar 
ik kan niet voor iedereen spreken. Er is nog genoeg 
te doen. Er zijn wel steeds meer vrouwelijke produ-
cers in de Golfregio en het is opwindend om te zien 
wat uitkomt aan nieuwe muziek. Ik hoop dat er meer 
zichtbaarheid komt voor vrouwelijke muzikanten en 
producers in de toekomst.’ 

Er is een sterke muziekcultuur in Bahrein en de 
Golfregio. Oorspronkelijk meegebracht door de slaven 
aan het begin van de twintigste eeuw, werd muziek 
een belangrijk element om gelegenheden te vieren, en 
om elkaar te troosten en te inspireren in de oorlogen. 
De eerste opnamestudio’s in de Golfregio ontstonden 
zelfs in Bahrein, net na de Tweede Wereldoorlog. 
Behalve traditionele muziek zijn er tegenwoordig veel 
invloeden vanuit de EDM en dance in de muziek uit de 
regio te vinden. 

VERVELING 
‘Ik ben opgegroeid met Khaleejimuziek, het was overal 
om me heen’, zegt Haras. ‘Mijn muziek is ontstaan uit 
verveling, vanuit de behoefte om iets spannends in 
mijn leven te creëren. Toen ik ermee begon zat ik nog 
op de middelbare school. Ik ben gewoon begonnen 
door in Loops te experimenteren, als hobby. Mijn 
omgeving reageerde gechoqueerd dat iemand zoals ik, 
een jonge vrouw, experimentele elektronische muziek 
produceerde, omdat dit nog vooral door mannen 
gedaan wordt. Ik wilde iets doen wat nog niemand 
hier doet, namelijk de ervaringen van het leven hier, 
als vrouw op een verhalende manier in elektronische 
muziek gieten. Eigenlijk ken ik alleen een vrouw in 
Dubai die iets soortgelijks doet.’ 
‘Metal East’ (2019) was Haras’ debuutalbum, in eigen 
beheer uitgebracht op Bandcamp. Ze werd daarmee 
opgepikt in de regio door een producer waarmee 
ze bleef samenwerken. Haar tweede album, ‘Storm’ 
(2020) laat zich beluisteren als een conceptalbum. Ze 
nam het lokale klimaat en de weersomstandigheden 
als uitgangspunt. ‘Het klimaat hier is complex en gril-
lig; er is extreme hitte, het is vochtig, of heel stoffig, en 
het regent ongeveer twee keer per jaar. We zijn vaak 
opgewonden als het regent: dan gaan we naar buiten. 
Ons klimaat is inspirerend voor mij om over te ver-
tellen in mijn muziek. In de winter gaan we graag de 
woestijn in, omdat de temperatuur dan goed te doen 
is, in tegenstelling tot ‘s zomers. Dan is de woestijn 
leeg. Maar in de winter kan je er wandelen, picknicken 
en vuurtjes stoken, maar ook klimmen, motorcrossen 
en in een tent overnachten.’ 

GEESTEN 
Op het album ‘Storm’ laat Haras geluiden uit de natuur, 
het landschap en de verschillende weersomstandighe-
den in dat landschap horen. In de blikkerende slagen 
van elektronische trommels die zich mengen met de 
wind. Of de verschillende lagen van geluid die je soms 
in de openbare ruimte kan horen, zoals flarden van mu-
ziek op straat door elkaar heen kunnen klinken. Haar 
laatste album, ‘Mirage’ (2021), is wat losser opgezet dan 
‘Storm’, maar meer samenhangend en verhalend dan 
‘Metal East’. Een album vol fragmenten die samen een 
nieuw verhaal scheppen over het leven in de woestijn. 

discografie
Mirage (Chinabot, 2021) 

Storm (eigen beheer, 2020) 

Metal East (eigen beheer 
2019)

www
chinabot.bandcamp.com/
album/mirage 

sssarahhharasss.bandcamp.
com

Eigenlijk ken ik 
alleen een vrouw 
in Dubai die iets 
soortgelijks doet.
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Frank Kimenai loopt al lang rond in de muziek-ecologie. En dan ook nog in een deel van die wereld 
die nauw verbonden is met Gonzo (circus). Is het niet als bassist in, of als manager/boeker van 
bands, dan is het wel als een van de oprichters van het felgemiste Tilburgse Incubate Festival. 

Tegenwoordig is hij onder andere adviseur voor de Europese Commissie, de Raad voor Cultuur en 
voorzitter van POPnl, een samenwerkingsverband tussen verschillende Nederlandse popkoepels.

Maar weinigen weten dat hij eigenlijk afgestudeerd bioloog is. Op dit moment combineert hij zijn 
ervaring in de muzieksector met zijn ecologiekennis in een promotieonderzoek voor de Erasmus 

Universiteit Rotterdam naar de veerkracht van muziekecosystemen. In deze hoedanigheid vonden 
we het niet meer dan logisch dat hij onze ecologie-special zou inluiden. Een beschouwing over 

het falende systeem, het bewustzijn dat er iets moet veranderen en wat we kunnen leren van de 
wereld om ons heen om die veranderingen ook daadwerkelijk in gang te zetten.

auteur Frank Kimenai beeld Nousjka Daniëls

MUZIKALE 
INTERDEPENDENTIE

Over ecologie-denken in de muzieksector

 
‘We leven niet in een tijdperk van verandering, maar 
in een verandering van tijdperk.’ Zover ik weet is deze 
uitspraak ooit gemunt door Jan Rotmans, hoogleraar 
transitiekunde aan de Erasmus Universiteit. Onlangs 
nog hoorden we hem langskomen tijdens een parle-
mentair debat over het slepende formatieproces in 
Nederland. Uitgesproken door een politicus van het 
christendemocratische CDA, doorgaans niet echt 
het toonbeeld van vooruitgangsdenken. Zonder in 
platitudes te willen vervallen, of het abusievelijk dood 
(God) of ten einde (de geschiedenis) verklaren van 
zaken groter dan onszelf, resoneert deze uitspraak 
toch ook in mijn eigen denken. Want er zijn duidelijk 
tekens aan de wand dat het huidige antropocen-
trische, kapitalistische en neoliberale tijdperk niet 
langer houdbaar is. De grootste problemen van deze 
tijd, de klimaatcrisis, sociale polarisatie, verlies van 
biodiversiteit en natuurlijk de COVID-pandemie, ze zijn 
er allemaal naar te herleiden.

MEA-CULPA’S 
Het tijdperk sputtert nog wat na en middels kunstgre-
pen en oplapwerk wordt geprobeerd het failliete sys-
teem erachter overeind te houden. Indicatoren voor dit 
kapotte systeem domineren het nieuws. Schandalen 
komen aan het licht en worden vaak snel opgevolgd 
met beloftes de fouten te herstellen en het ‘radicaal 
anders’ te gaan doen. Of het nu gaat om Rutte en 
Kaag met hun ‘nieuwe politiek’ na een van Nederlands 
grootste politieke schandalen (de toeslagenaffai-
re waarbij het door politiek beleid aangemoedigd 
systemisch racisme binnen de Nederlandse belasting-
dienst aan het licht kwam) of om Facebooks aan-
houdende, loze beloftes om de privacy en veiligheid 
van hun platform te verbeteren. Zowel in het publieke 
als in het private systeem zijn dezelfde patronen te 
herkennen. Onoprechte mea culpa’s gevolgd door lege 
 beloftes, nadat schandalen niet langer meer onder het 
tapijt konden worden geveegd of nadat  klokkenluiders 
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met gewetensbezwaren ze openbaar maakten. De 
beloftes zijn steevast gericht op het herstel van 
 fouten  binnen het heersende systeem. Het systeem 
zelf en de structuren achter deze fouten worden ech-
ter nooit ter discussie gesteld. 
‘Adapting to a failed system isn’t adapting, it’s 
failure’, hoorde ik het personage Gaia in de voorstel-
ling ‘Antropoceen, The Musical’ van muziektheater-
gezelschap Club Gewalt zeggen. En beroemd is ook 
Einsteins uitspraak dat we problemen niet moeten 
oplossen met de middelen die ze veroorzaakt hebben. 
Steeds vaker worden de oplossingen voor de huidige 
problemen daarom buiten de bestaande structuren en 
systemen gezocht. Het is niet gek dat juist de ecologie 
en het ecologisch denken in beeld komen als alterna-
tief voor het heersende maar falende systeem. Ik zou 
willen zeggen dat het zelfs logisch is. Er is sprake van 
een verhoogd ecologisch bewustzijn. De mensheid 
plaatste zich eeuwen geleden al boven en buiten de 
natuur. Diezelfde natuur bewijst steeds vaker dat dit 
simpelweg niet het geval is. 
Een generatie voor wie de zekerheden van het oude 
systeem niet meer zo vanzelfsprekend zijn, begint zich 
steeds luider te roeren. Deze generatie is teleurge-
steld door het Westerse, kapitalistische, antropo-
centrische denken en op zoek naar andere verhalen. 
Verhalen zonder menselijk exceptionalisme, maar met 
de mens als gelijkwaardig onderdeel van het groter 
geheel. Juist de ecologie biedt met vele metaforen, 
mechanismes en principes de handvatten om deze 
verhalen vorm te geven.

RE-BRANDING 
Ecologische beeldspraak is inmiddels niet meer weg 
te denken uit ons vocabulaire. Sla er een willekeurige 
beleidspublicatie uit een willekeurige sector op na, en 
je stuit al snel op termen als ‘technologische eco-
systemen’, ‘industriële ecologiestrategie’ of ‘innova-
tie-ecosystemen’. Ook in de creatieve industrie en de 
cultuursector zijn deze begrippen gemeengoed gewor-
den en wordt er gesproken over ‘muziekecosystemen’, 

‘het culturele ecosysteem’ in een stad, ‘de ecologie 
van de geest’ of ‘ecologische wezens’. De ecologie 
biedt tal van metaforen om de zaken opnieuw te dui-
den. Maar het gevaar ligt op de loer dat het slechts bij 
nieuwe duidingen blijft, zonder dat er dingen funda-
menteel veranderen. In het ecologisch re-branden van 
oude, gebroken systemen en denkwijzen schuilt zeker 
waarde. Het is vaak de eerste stap om grip te krijgen 
op de alternatieven. Maar de fundamentele structuur-
fouten zijn met deze re-branding niet verdwenen. Ook 
schuilt er een gevaar van ‘wel lullen, niet poetsen’ in. 
Het wordt daarom juist interessant als we een niveau 
dieper kijken, een niveau waarop we, zowel collectief 
als individueel, actie kunnen ondernemen. Het niveau 
van de ecologische principes.

DANSMUGGEN 
Een natuurlijk ecosysteem functioneert volgens een 
aantal principes. Kijken we eerst naar de definitie 
van een ecosysteem – de verzameling biologische en 
niet-biologische actoren in een systeem, en hoe ze 
met elkaar interacteren – dan kunnen we daaruit gelijk 
al een aantal van die ecologische principes destilleren. 
Bijvoorbeeld de rol van diversiteit van de actoren, de 
rol van omgevingsfactoren, en de rol van connectiviteit 
en onderlinge afhankelijkheid. 
Er is wonderbaarlijk veel overlap tussen deze princi-
pes en principes die van belang zijn voor een gezonde 
cultuursector of – zo u wilt – een cultureel ecosys-
teem. Zo is daar de rol van diversiteit van de actoren. 
Ik onderzocht zelf ooit de diversiteit van de populatie 
dansmuggen in vennetjes. Een hogere diversiteit bleek 
een indicator voor een gezond zoetwater-ecosysteem. 
De analogie met de cultuursector is hier evident. Als 
we bijvoorbeeld kijken naar het culturele ecosysteem 
van een stad, dan wordt een divers systeem met een 
grote variatie aan makers die zorgen voor een rijke 
waaier aan artistieke uitingen, doorgaans als gezonder 
en aantrekkelijker beschouwd dan een stad waarin 
slechts enkele genres of disciplines aanwezig zijn. 
Maar ook niet-biologische factoren zijn van belang. 

Gebieden met veel verschillende landschapsele-
menten zoals bergen, rotspartijen en rivieren zijn 
doorgaans soortenrijker dan uniforme gebieden. Een 
proces als de opwarming van de oceaan en de desas-
treuze impact ervan op koraalriffen behoort eveneens 
tot deze niet-biologische factoren. Een analogie is ook 
hier makkelijk te maken. Een gezond cultureel ecosys-
teem kent vele landschapselementen, bijvoorbeeld 
in de vorm van de infrastructuur van muziekvenues, 
galeries, musea, ateliers en oefenruimtes. Daarnaast 
wordt het systeem beïnvloed door grote processen op 
het gebied van wet- en regelgeving (denk bijvoorbeeld 
aan de nieuwe Europese copyright-wetgeving en het 
effect op online muziekgebruik), sociale wenselijkheid 
(zoals de huidige discussies rondom wokeness) of 
politieke realiteit (de immer aanwezige dreiging van 
bezuinigingen op cultuur).

RUILHANDEL 
Speciale aandacht wil ik vragen voor het principe van 
connectiviteit; de interactie en onderlinge afhankelijk-
heid tussen actoren. Een goed en populair voorbeeld 
hiervan uit de natuur is de symbiose tussen boom-
wortels, schimmels en bacteriën, ook wel het Wood 
Wide Web genoemd. Dit micorrhizale samenwerkings-
verband is gebaseerd op een levendige ruilhandel van 
suikers, mineralen en andere nutriënten tussen de 
drie hoofdrolspelers, die daarmee onderling afhan-
kelijk van elkaar zijn. Ze kunnen slechts door samen 
te werken deze voedingsstoffen bemachtigen. Het 
uitgebreide netwerk van schimmeldraden stelt bomen 
zelfs in staat om met elkaar te communiceren, zoals 
kunstenaar Thijs Biersteker al liet zien in zijn prachtige 
‘Econtinuum’-project. 
Vanuit dit ecologisch principe van onderlinge afhanke-
lijkheid vertrekt ook muzikant en filosoof Mat Dryhurst 
met zijn ‘Interdependence’-gedachte. Hij ziet een be-
weging op gang komen waarbij muzikanten gelijkwaar-
dige, wederkerige relaties van onderlinge afhankelijk-
heid opbouwen met stakeholders om hen heen. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld podia, festivals, platenlabels 
en fans waarmee muzikanten uitwisselen, co-creëren 
en co-financieren. 
Niet alleen Dryhurst observeert deze ontwikkeling. 
Onlangs publiceerde de Boekmanstichting een extra 
editie genaamd ‘Popmuziek en mecenaat’, waarin de 
onderlinge afhankelijkheid tussen makers en pu-
bliek wordt omschreven. Onderzoekers Helleke van 
den Braber en Rocco Heuting (tevens toetsenist van 
rockband De Staat) omschrijven en verkennen hierin 
het verschijnsel van geefrelaties tussen muzikanten en 
publiek. Een verschijnsel waarin de popmuziek volgens 
hen ‘losser komt te staan van de marktsfeer en meer 
in contact komt met de giftsfeer’. Voor veel makers is 
dit een Contra-intuïtieve beweging: popmuzikanten 
weten immers niet beter dan dat zij door de markt 

worden gedragen, en als het niet lukt om op die manier 
een carrière te bestendigen, wordt dat vaak gezien 
als een mislukking. Een goed voorbeeld van iemand 
die deze taboe heeft doorbroken is Charlotte Wessels, 
voormalig zangeres van de metalband Delain, die sinds 
maart 2020 actief is op fanfundingplatform Patreon, en 
middels verschillende maandelijkse lidmaatschappen 
fans de kans geeft om haar solowerk duurzaam te 
ondersteunen. 
Deze onderlinge afhankelijkheid is een fundamenteel 
andere manier van werken dan het in de underground- 
en alternatieve cultuur heersende adagium van ‘inde-
pendence’, wat veel meer uitgaat van de kracht van de 
individuele actor in plaats van de kracht van het geheel. 
Het is ook een manier van denken en werken die gevoed 
wordt door de ontwikkelingen rondom Web3, waarin 
decentralisatie, self-governance en de creatie en dis-
tributie van waarde centraal staan. Er is geen centrale 
macht die de boel regisseert of controleert, en besluit-
vorming gebeurt vaak community based, via bijvoor-
beeld Decentralized Autonomous Organisations (DAO’s). 
Deze ontwikkelingen lijken bij uitstek in staat deze 
waarde op een eerlijke en transparante manier te 
verdelen tussen de stakeholders. Het mag overigens 
geen verrassing zijn dat met het in discussies rond deze 
ontwikkelingen vaak over het Web3-ecosysteem heeft.

INSPIRATIE 
Het zijn de ecologische principes die ons de moge-
lijkheid geven om, naast duiding, ook over te gaan tot 
handelen. Op collectief, beleidsmatig, bedrijfsmatig 
maar ook op individueel niveau zijn er mogelijkheden 
te over om diversiteit te bevorderen, infrastructuren te 
verstevigen, te anticiperen op politieke en maatschap-
pelijke ontwikkelingen, of symbiotische relaties met el-
kaar aan te gaan. Deze editie van Gonzo (circus) staat in 
het teken van de ecologie en haar principes. Er worden 
verschillende muzikanten en kunstenaars uitgelicht die 
inspiratie halen uit, of verbonden zijn met de natuur. De 
rode draad in het werk van de meesten van hen is het 
bevragen van de positie van de mens in de natuur, en 
het reflecteren op de destructieve impact die de mens 
op die natuur heeft gehad. Daarnaast leren ze van de 
natuur, laten ze zich er door inspireren of ontrafelen 
ze haar mysteries. Het getuigt van Gonzo’s neus voor 
het tijdsbeeld dat deze editie er is. Ik hoop dat deze 
editie de lezer aanzet om na te denken over de eigen 
positie. Die in de natuur, maar ook die in de bredere 
maatschappij, en dat het aanzet tot nadenken over het 
eigen handelen volgens ecologische principes. 

Voor het onderzoek 
‘Popmuziek en mecenaat’ 
van de Boekmanstichting, 
kijk op boekman.nl 
of scan de QR-code.
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baar, bevat de muziek van ‘Biophonica’. Net 
als de voorstelling bestaat het album uit 
vijf delen, steeds ingeleid met profetische 
citaten van Charles Darwin. Vier delen gaan 
over dieren die te lijden hebben van de 
manier waarop mensen omgaan met deze 
planeet en wat erop leeft. Het eerste deel 
zet de toon met een beschrijving en een 
verklanking van de ontbossing in regen-
wouden. Van den Broek gebruikt hiervoor 
veldopnamen uit Costa Rica van Bernie 
Krause, een Amerikaan die op talloze reizen 
een bibliotheek met duizenden geluiden 
opgebouwd heeft. Je hoort hoe de soor-
tenrijkdom plotseling stilvalt, terwijl een 
voice-over opsomt hoe groot het gebied is 
dat per dag verloren gaat. 
Andere delen belichten de bijen, die slacht-
offer worden van pesticiden, zodat mensen 
bloemen met de hand moeten bevruchten; 
de laatste witte neushoorn, uitgestorven 
door ongenadige jacht omwille van de 
hoorn – een kegel van haar, die genees-
krachtige werking zou hebben; de blauwe 
vinvis, die in de vorige eeuw vrijwel uitge-

roeid was door de walvisvaart en tenslotte 
de Kaua’i-’o’o, een Hawaïaanse vogel die 
sinds 1987 niet meer gehoord kan worden. 
Van den Broek benadert elk deel op een 
andere manier. De bijen trekt ze langzaam 
uit elkaar, waardoor ze hun desoriëntatie 
hoorbaar maakt. De laatste neushoorn 
heeft ze in blokjes opgedeeld en pas 
aan het eind is het dier voluit te horen. 
De blauwe vinvis komt vanuit de verte 
aanzwemmen. Het Hawaïaanse vogeltje 
krijgt een muzikale partner in trompettist 
Mark Nieuwenhuis, die ook op de andere 
tracks het laatste exemplaar van een soort 
vertegenwoordigt. Voor concerten, onder 
meer tijdens Rewire, valt Allison Wright 
regelmatig voor hem in. 
De voice-over geeft context. De elektroni-
ca, door van den Broek gecomponeerd en 
live bespeeld in concerten, verbindt veld-
opnamen, trompet en begeleidende tekst. 
Er is geen zang, zoals in vorige projecten. 
‘Ik wilde geen menselijke stem in de optre-
dens. Met de elektronica schilder ik sfeer, 
en breng ik emoties bij het thema naar 
boven; mijn eigen woede, frustratie en ver-
driet over wat mensen hun leefomgeving 
aandoen. Ik word steeds ingehaald door de 
feiten. Hierna breng ik online ‘Aventurijn’ 
uit, een muziekkuur van één week, die je 
geluk zal brengen. Elke dag een nieuwe 
aflevering, in december. Met teksten van 
over de hele wereld, waarin bijgeloof een 
rol speelt. En liederen met gekke synths. 
Dit had ik echt nodig na ‘Biophonica’. 

Op een dag realiseerde componist en 
producer Evelien Van den Broek zich hoe 
weinig insecten er waren in haar thuisstad 
Amsterdam. Dat leidde tot een werk waarin 
uitsterven centraal staat, de voorstelling 
‘Biophonica’. Die ging in 2019 in première 
tijdens November Music. ‘Ik maakte me al 
veel langer zorgen om de natuur en hoe 
wij ermee omgaan. We zitten in de zesde 
uitstervingsgolf. Maar deze is het gevolg 
van menselijk handelen. Ik vond dat ik daar 
iets mee moest doen als kunstenaar.’ 
Van den Broek studeerde Muziek en 
Technologie aan de Hogeschool voor de 
Kunsten Utrecht. In al haar werk maakt 
ze uitgebreid gebruik van elektronica. 
In soloprojecten, in het (helaas slechts 
kortstondig bestaande) trio Daisy Bell met 
Dyane Donck en Richard van Kruysdijk en 
in de filmmuziek en klankwandelingen die 
ze verzorgt. Eerder kwam haar album ‘False 
Memories’ uit, muziek van een voorstel-
ling die ze maakte rond levensechte maar 
onbestaanbare herinneringen. 
‘Endlings’, alleen als download verkrijg-

‘Endlings’ is de titel van het nieuwe album van Evelien van den Broek. Met een combinatie 
van elektronica, veldopnamen en trompetspel is het een lofzang en een klaagzang voor 
de natuur. Gemaakt in het besef dat we voor het eerst in een uitstervingsgolf zitten die 
veroorzaakt wordt door de mens. 

auteur René van Peer rene.vanpeer

EVELIEN VAN DEN BROEK
Muziek voor geluiden die stilvallen

discografie
Endlings (eigen beheer, 2021) 

False Memories (Eigen beheer, 2017) 

Daisy Bell - London (Opa Loka, 2015)

www 
evelienvandenbroek.com

De Friese singer-songwriter Nynke Laverman breekt op haar 
nieuwste album een lans voor een zorgvuldiger omgang met 
de omgeving. Vrijwel zonder stemverheffing verplaatst ze zich 
in bewoners van deze planeet die zelf geen stem hebben. In 
al haar kwetsbaarheid is ze overtuigender dan ooit.

auteur René van Peer rene.vanpeer beeld Kasper Veenstra

NYNKE LAVERMAN
Op de bres voor de omgeving

Een afgemeten klap en omfloerste piano-
akkoorden vormen het startsein voor een 
ritmische spoken word-voordracht in ‘De 
Dream’. Nynke Laverman stelt zich een le-
ven als plant voor, met wortels die tot diep 
in de aarde groeien en ermee verbonden 
raken. Ze keert zich af van een mensdom 
dat genoegen neemt met opgesloten leven 
in gestapelde woningen, afgeschermd 
van alles dat van buiten komt. Ze rept zich 
door de woorden, vol urgente drang. Ze 
hoopt dat ze gewaardeerd en geliefd blijft. 
Ze vraagt om begrip, voorbij taal, voorbij 
woorden. Op dat moment begint ze te zin-
gen, zacht, smekend, dromerig. Haar stem 
stijgt naar grotere hoogte, tot ze zingt 
dat ze vrucht draagt. Dan dwarrelt ze naar 
beneden, en opent haar armen. 

MONGOLIË 
Als muziekjournalist krijg ik veel muziek 
over me uitgestort. Dat resulteert in een 

selectieve discografie
Plant (Eigen beheer, 2021) 

Wachter (Eigen beheer, 2016) 

Alter (Crammed Discs, 2013) 

Nomade (Foreign Media Music, 2009) 

De Maisfrou (Pink Records, 2006) 

Sielesâlt (Pink Records, 2004)

selectieve bibliografie
De Nacht Van De Maisfrou (2004, dvd, 120 min)

www
nynkelaverman.nl

live
14/11, De Lieve Vrouw, Amersfoort 

13/11, De Naald, Naaldwijk 

12/11, Cultura, Ede 

06/11, Bon Theater, Medemblik 

05/11, De Spiegel, Zwolle

zekere afstand. Ik word nog steeds geraakt 
door schoonheid, gedurfde ideeënrijkdom. 
Maar muziek die me rechtstreeks in het 
hart raakt, is zeldzaam. En dat is precies 
wat Nynke Laverman voor elkaar krijgt in dit 
afsluitende nummer van ‘Plant’, haar meest 
recente album. Het thema, een pleidooi voor 
een zinniger en meer liefdevolle houding te-
genover onze planeet, vloeit voort uit haar 
verblijf bij een nomadenfamilie in Mongolië, 
veertien jaar geleden. Ze kwam in aanraking 
met een cultuur waarin niets verspild wordt, 
met mensen die beseffen direct afhankelijk 
te zijn van hun omgeving.

NAGESLACHT 
‘Verbinding en vervreemding komen op 
‘Plant’ samen aan bod’, zegt Laverman. ‘Al 
tweeduizend jaar maken we ons los van 
onze omgeving, op basis van het idee dat 
we heerschappij over de schepping hebben 
gekregen. We hebben ons er steeds verder 

van afgekeerd, we verschansen ons in glas 
en beton. We spiegelen onszelf voor dat 
we controle hebben over onze omgeving, 
dat die ons leven niet beïnvloedt. Tegelij-
kertijd zien we de aarde als een wingebied 
dat tot het uiterste geëxploiteerd kan wor-
den. Op die manier blijft er niets over voor 
onze achterkleinkinderen. Terwijl we de 
aarde aan hen moeten kunnen doorgeven. 
Dat is de achtergrond van ‘Your Ancestor’, 
waarin een voorouder aan haar nageslacht 
excuses aanbiedt voor de hel die zij voor 
hen achtergelaten heeft.’ 

INTIEM 
‘Nomade’, het album over haar ervaringen 
in Mongolië, was bij vlagen explosief, met 
de inzet van een blaaskapel en een symfo-
nieorkest. ‘Plant’ is aanzienlijk bescheide-
ner van bezetting. Naast piano en percus-
sie ligt de nadruk vooral op elektronica. In 
samenwerking met Sytze Pruiksma weeft 
ze daarmee een intieme, dromerige sfeer. 
Optreden doen ze als duo, in een decor 
van doeken waarop video’s geprojecteerd 
worden. ‘Wat ik te zeggen heb is sterker 
als ik het minimaal houd. Uiteindelijk heb 
ik zelf ook geen oplossing. Het lijstje van 
crises is onderhand zo lang. Het is niet gek 
dat we het niet meer weten. Ik herken dat 
uit mijn eigen artistieke proces. Als ik de 
draad kwijtraak, vraag ik me af of het nog 
wat wordt. Door dat toe te laten, kom ik bij 
iets uit dat me verrast. Daar zouden we als 
collectief meer op moeten vertrouwen. Dat 
wil ik voelbaar maken.’  
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Zelfs tussen de vaak op de natuur gerichte blikken van de blackmetalscene is Botanist uit 
San Francisco een opvallende verschijning. Zowel solo als in groepsverband brengt Botanist 
muziek die gestoeld is op het hakkebord, onderwijl de plantenwereld in al zijn facetten voor 
het voetlicht brengend. Een groene straal in een doorgaans donkere omgeving.

auteur Niels Tubbing theSelfOfficial 

Op verschillende vlakken is Botanist een vreemde 
eend in de bijt. De man vernoemt albums naar planten, 
brengt zowel solo als in groepsverband platen uit, 
kiest een hakkebord als basisinstrument... En dat alles 
dan ook nog in blackmetalvorm. De geschiedenis van 
Botanist beslaat inmiddels een decennium waarin zo'n 

tien albums en vier ep’s zijn uitgebracht. Recentelijk 
bracht Prophecy Productions een split-ep uit, ‘EP0: 
Cicatrix / Diamond Brush’, met daarop werk van 
Botanist (‘Cicatrix’) en Thief (‘Diamond Brush’). De term 
'cicatrix' verwijst naar de littekens die op planten ach-
terblijven bij beschadiging en staat in dit geval sym-

BOTANIST
Wetenschap en spiritualiteit in plantenmetal

bool voor de verwoesting die de mens in de wereldwij-
de flora. Voor dit themanummer over ecologie zien we 
voldoende aanknopingspunten om in gesprek te gaan 
met Roberto Martinelli, de man achter Botanist. 

KERN 
Botanist is wat betreft bezetting een amorfe constel-
latie. Over het algemeen is Martinelli zowel schrijver als 
uitvoerder, zonder inmenging van andere bandleden. 
Toch heeft hij een aantal albums uitgebracht waarbij 
hij samenwerkte met anderen, voornamelijk op drums 
en bas. Een solitaire eik aan de ene kant, een sym-
biose van verschillende organismen aan de andere. 
Martinelli ziet voordelen in beide vormen, maar geeft 
aan dat voor hem de kern bestaat uit wat hij in zijn 
eentje doet. ‘Ik ben een beetje een idiot savant in de 
wijze waarop ik dingen doe en dat zie je terug in mijn 
solomuziek. Botanist is het meest Botanist wanneer 
ik alles zelf doe, maar dat betekent niet dat het ook 
beter is dan wanneer ik met mensen samenwerk. De 
drummer waar ik tegenwoordig mee werk is een veel 
betere drummer dan ik, en de bassist is een betere 
bassist dan ik. Het mooie van samenwerken met ande-
ren is dat ze een andere kleur aan je palet toevoegen. 
Op dit moment werk ik samen met de drummer, bassist 
en een nieuwe zanger aan een nieuw album en ik kijk 
uit naar liveshows met de hele band. Overigens heb ik 

voor optredens sowieso extra handen nodig, omdat ik 
niet met vooraf opgenomen materiaal wil werken.’ 
Martinelli erkent de voordelen van het samenspel, 
maar waakt ervoor te afhankelijk te worden van 
anderen. De wortels van zijn muziek zijn verweven met 
de kern van zijn bestaan en daar hoort een bepaalde 
autonomie bij. ‘Ik vind het belangrijk dat ik als Botanist 
nog steeds muziek kan maken wanneer ik helemaal 
alleen ben. Als voor wat voor reden dan ook mensen 
wegvallen, kan ik altijd terugvallen op mijzelf. Dat geldt 
ook voor de rest van mijn bestaan: zolang ik mijzelf nog 
heb, weet ik dat alles goedkomt. Botanist is daar een 
illustratie van.’ 
Voor Martinelli is het creatieve proces van het maken 
van muziek belangrijker dan het uitbrengen ervan. De 
recente split-ep met Thief is daar een voorbeeld van, 
gezien het feit dat de nummers van Botanist op die ep 
al zeven jaar op de plank lagen. Ook hierbij speelt het 
solo-aspect een rol. ‘Soms vind ik dat wel moeilijk, om 
geduldig te blijven als muziek zo lang niet uitgebracht 
wordt. Maar als het werk betreft dat ik alleen heb 
gemaakt, vind ik het minder lastig dan wanneer er 
een groepsproces aan vooraf is gegaan. Dan voel ik 
toch een verantwoordelijkheid naar de anderen toe. 
Voor mijzelf is muziek schrijven en maken een vorm 
van geestelijke voeding, iets dat bijdraagt aan mijn 
gezondheid. Dat geeft me zoveel positieve energie.  
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Dat komt wellicht mede omdat mijn muziek zich richt 
op de plantenwereld, op het beschouwen van planten 
als een soort goddelijke manifestatie op aarde.’ 

VISIE 
Het begin van Botanist kenmerkte zich volgens 
Martinelli door drie zaken: visie, spelingen van het lot 
en vastberadenheid. De visie bestond uit de focus 
op de wondere plantenwereld. Geïnspireerd door 
het werk van de Engelse grindcoreband Carcass, die 
volgens de overlevering een medisch woordenboek 
openden en daar hun onderwerpen voor nummers 
vonden, zou Botanist een grindcoreband worden 
met nummers vernoemd naar flora. ‘Ik ben altijd al 
geïntrigeerd geweest door botanische nomenclatuur, 
door de wetenschappelijke benamingen voor planten 
en bomen. Muziek die zich daarop richt zou voor mij 
persoonlijk betekenisvol zijn, omdat ik het heerlijk 
vind om buiten te zijn, tussen het groen, om met 
volle aandacht het plantenrijk in me op te nemen. Ik 
probeerde om andere mensen enthousiast te krijgen 
over het idee van een grindcoreband met dat uit-
gangspunt: het vormen van een Pig Destroyer van de 
plantenwereld. Op de een of andere manier lukte dat 
niet, waardoor ik uiteindelijk zelf aan de gang ben ge-
gaan als Botanist. Met die twee lijnen komen het lot 
en vastberadenheid samen: je niet uit het veld laten 
slaan en blijven vasthouden aan je eigen visie.’ 
Waar komt toch de obsessie van Martinelli met 
planten en hun namen vandaan? Zeer Freudiaans 
zijn er momenten in zijn jeugd aan te wijzen waarop 
zaadjes geplant zijn die uiteindelijk ontkiemden tot 
de wortels van wat nu Botanist is. ‘De meest voor de 
hand liggende verklaring voor mijn initiële interesse 
in planten is dat mijn moeder altijd fanatiek in de tuin 
werkte. Ze was fan van de esthetische aanpak van 
wat zij als de tuiniersgoden van Engeland beschouw-
de. Ze vertelde altijd over nieuwe planten die ze had 
en hun wetenschappelijke namen, zonder dat ik enig 
idee had waarover ze sprak. Later begon ik planten 
steeds meer te bezien in een spiritueel licht. Voor mij 
is de botanische wereld de meest pure en tastbare 
representatie van wat we als goddelijk ervaren. Het 
mystieke van de natuur zie ik als een manifestatie 
van het werk van God, of een godin, of welke vorm 
dan ook. Iets dat we nooit helemaal zullen begrijpen, 
maar dat we wel kunnen eerbiedigen. Dat laatste 

probeer ik zelf te bewerkstelligen via mijn muziek.’ 
Het goddelijke ervaren in de pracht van de natuur is 
een onderwerp dat de romantici uit de achttiende 
en negentiende eeuw ook aansneden. Het verbaast 
dan ook niet dat Martinelli ook in deze hoek inspiratie 
vond. Op de middelbare school kwam hij in aanraking 
met poëzie en proza uit die tijd. ‘Ik merkte direct dat 
deze werken een diepe indruk op mij maakten. Ze 
spraken de persoon die ik al was aan en hielpen mij 
vervolgens verder te ontwikkelen. Vooral schrijvers 
als William Blake, Samuel Taylor Coleridge en Lord 
Byron hadden een groot effect op me. Indirect zullen 
daar wel invloeden van te vinden zijn in mijn muziek, 
die een natuurlijke voortzetting is van mijn persoon-
lijke ontwikkeling sinds die tijd’. 

VERKNIPT 
In de wereld van Botanist komen het wetenschap-
pelijke en het spirituele samen in een kruisbestui-
ving. Teksten en titels van nummers komen vaak uit 
wetenschappelijke boeken en tijdschriften, maar 
Martinelli probeert er altijd een romantische draai 
aan te geven. Zo komt er een personage voor dat 
dezelfde naam draagt als de band. ‘De Botanist is 
een gestoorde wetenschapper, die gek is geworden 
door het aanschouwen van de vernietiging van de 
natuur door de mens. Hij hoort de planten tegen hem 
praten – wellicht zitten de stemmen in zijn hoofd. Met 
al zijn kennis over de botanische wereld vertelt hij 
een verhaal vanuit zijn eigen, verknipte perspectief. 
In de muziek komt dit overigens meer op conceptuele 
wijze terug dan letterlijk, het is niet zo dat we een 
toneelstuk met personages schrijven.’ 
De mens die de natuur vernietigt. Het thema is al 
decennia oud, maar met het huidige debat rond-
om klimaatverandering allicht actueler dan ooit. 
Martinelli ziet zijn muziek als een manier om mensen 
hier bewust van te maken, maar ziet tevens nuances 
in het grotere verhaal. ‘Ik zal niet zoveel mensen be-
reiken als Greta Thunberg, maar dat is prima. Wellicht 
kan ik mensen in de metalscene inspireren om beter 
om te gaan met de natuurwereld om hen heen, of 
hen doen beseffen dat ze zelf onderdeel zijn van die 
wereld. Men benoemt overigens vaak dat we de plan-
ten en dieren moeten beschermen tegen uitsterven, 
maar de nadruk zou moeten worden gelegd op het 
feit dat als we niet beter omgaan met de wereld, de 
mensheid zelf zal uitsterven. Wij hebben er zelf nog 
het meest belang bij dat de aarde leefbaar blijft. Zelfs 
als de mensheid uitsterft, zal uiteindelijk – op een 
tijdschaal die lang genoeg is – de natuur weer te-
rugkomen. Waarschijnlijk zal deze niet hetzelfde zijn, 
maar de natuur vindt zichzelf altijd weer opnieuw uit. 
Als er een onevenwicht is, zal dit worden hersteld, 
tot dieren en planten weer op symbiotische wijze 
samenleven.’ 

Ik bereik niet zo 
veel mensen als 
Greta Thunberg.
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MAARTEN Puzzelstukjes van een 
complex verhaal

ste dingen’ die Vanden Eynde uitdacht. Die leer draait 
om de vraag: wat zullen mensen, of andere wezens, in 
de toekomst terugvinden van onze huidige menselijke 
samenleving? 
Het is inmiddels, zo vertelt Vanden Eynde vanuit zijn 
Brusselse atelier, een manier van maken en denken 
geworden die zijn gehele oeuvre onderbouwt. Van een 
rif opgebouwd uit oceaanplastic (‘Plastic Reef’) tot een 
vliegtuigmotor omwikkeld met 40.015 kilometer ka-
toendraad: steeds staat in zijn retrospectief ‘Digging up 
the Future’ onze omgang met materiële zaken centraal. 

Wie de hoek omslaat naar Mu.ZEE, ziet ze al van veraf 
liggen. Een drietal grote bakstenen formaties, glad-
gepolijst, die schijnbaar willekeurig over de stoep 
gestrooid zijn, als zwerfkeien in een bos. Dit zijn ech-
ter geen overblijfselen uit de ijstijd, maar de menhirs 
van de toekomst. Met ‘Brick Era’ laat Maarten Vanden 
Eynde zien wat er mogelijk overblijft van de menselijke 
samenleving zoals wij die kennen: de baksteen, zo 
typisch voor de Lage Landen, is namelijk een van de 
meest bestendige materialen ter wereld. Het is een 
schoolvoorbeeld van de Genetologie, ‘de leer der eer-

VANDEN EYNDE
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Een meerstemmige audiotour verbindt de werken aan 
de actualiteit. Zo is er de toelichting bij ‘Restauration 
du Lac de Montbel’ (2003), een foto waarop te zien is 
hoe de jonge kunstenaar de barsten in de bodem van 
een uitgedroogd meer repareert. VRT-weervrouw Sabine 
Hagedoren deelt de bezoeker mee dat het in Parijs nu 
al warmer wordt dan in Luxor of Djibouti: ‘Met wat snel-
cement gaan we de brokstukken niet kunnen lijmen.’ 

TITANIC 
Sinds Vanden Eynde zich onder de brandende zon 
boog over de bodem van Lac de Montbel, lijkt er 
veel veranderd op het gebied van maatschappelijk 
draagvlak. Vanden Eynde beaamt dat, maar ziet ook 
dat actie uitblijft: ‘Eigenlijk is dat heel frustrerend. 
Toen ik in 2008 begon met ‘Plastic Reef’ wist niemand 
iets van die drijvende afvalbergen in de oceaan. Nu 
weet iedereen ervan, maar ondertussen produceren 
we alleen maar meer plastic. Dat is natuurlijk iets 
waar mensen die zich inzetten voor het milieu al ge-
neraties lang mee zitten. Het is niet zo dat wanneer 
mensen zich ergens van bewust worden, dat het dan 
in een keer vanzelf verandert. Daar moet toch ont-

zettend veel regulering van met name de overheid bij 
komen kijken, want ik geloof niet dat we er met indi-
viduele inspanningen alleen gaan komen.’ 
In de tussentijd kwam ook een nieuwe term in zwang 
voor de periode die Vanden Eynde feitelijk onder-
zoekt: het Antropoceen. Vanden Eynde lacht: ‘Ener-
zijds is dat goed, maar anderzijds is het ook weer 
typisch menselijk, die arrogantie om een heel tijdperk 
naar jezelf te noemen en de invloed die je hebt gehad 
op de wereld. Het is absurd, alsof we op de Titanic 
zitten en zeggen: ‘Kijk daar is de ijsberg die we zelf 
hebben neergezet.’ Om vervolgens gewoon door te 
varen en dan – bam – erop te knallen. Het is hetzelf-
de als dat we ons ‘Homo sapiens sapiens’ noemen. 
Ten eerste, ‘wijze mens’, hoe kom je erop? Maar dub-
bel wijze mens, is dat nu echt nodig? Vandaar: Homo 
Stupidus Stupidus.’ Het is de titel van een werk (‘ook 
al van 2008 intussen’) waarvoor hij een menselijk 
skelet in elkaar zette zonder zich iets van de mense-
lijke anatomie aan te trekken. Het symboliseert ons 
onvermogen om onszelf en de consequenties van 
onze acties te begrijpen. 

ANTIQUAIRS 
Eén van de nu in Mu.ZEE tentoongestelde werken, 
‘Paleontologic Plastic’ (2013), is een houten wand-
kastje gevuld met fragmenten oceaanplastic dat niet 
zou misstaan in een negentiende-eeuws museum. De 
verzamelwoede van die tijd is onmiskenbaar verbon-
den met het koloniale verleden en de exploitatie van 
de planeet. Het heeft iets paradoxaals dat ook Vanden 
Eynde kennis vergaart en ontsluit: zijn tentoonstel-
lingspublicatie heeft zelfs de vorm van een encyclo-
pedie. Vanden Eynde: ‘Ja, dat is wel iets waar ik mee 
worstel. Je bent natuurlijk een product van de tijd en 
de plek waarin je geboren bent en het duurt even voor 
je doorhebt dat alle kennis die je meekrijgt op school 
heel erg gefilterd is. Waarom leren we bijvoorbeeld 
niet hoeveel tijdszones er zijn? Of hoe de indeling van 
de wereld in het verleden nu nog steeds tot allerlei 
geopolitieke problemen leidt? Daar moet je later zelf 
achter komen.’ 
Momenteel doet Vanden Eynde een PhD Artistic Rese-
arch in Bergen, Noorwegen, waarbij hij de geschiedenis 
van externe geheugendragers als schrift en symbolen 
onderzoekt. ‘Eigenlijk is het een soort geschiedver-
valsing dat we spreken van een ‘geschiedenis’ en 
een ‘prehistorie’ als in een tijd voor en na het schrift. 
Dat klopt niet met de archeologische vondsten. Zo 
bestond er al heel lang binaire code op het Afrikaanse 
continent: in kralen werd met kleuren en dergelijke 
allerlei informatie opgeslagen. Ik ben gaan uitpluizen 
hoe het zit met die indeling en kwam erachter dat 
pas tijdens de Verlichting antiquairs de fictieve term 
‘prehistorie’ gingen gebruiken, voor samenlevingen 
die geen geschreven bronnen hadden achtergelaten; 

Ik heb altijd moeite 
gehad met in hokjes 
denken.

zij waren ‘primitief’, savage people. Dat past natuurlijk 
helemaal in het discours van civilisatie die gebracht 
moet worden in het koloniale project.’ 

TELEFOON 
Hoewel Vanden Eynde een brede wetenschappelijke 
interesse heeft, heeft hij zijn beeldendekunstopleiding 
nooit gecombineerd met andere studies. ‘Ik heb altijd 
moeite gehad met dat hokjesdenken. De indeling van 
al die wetenschappen is ook een westerse uitvinding 
en ik heb nooit goed begrepen waarom je bijvoorbeeld 
archeologie, etnologie en geologie zo zou afbakenen. 
Schrijvers die daar voorbij denken zijn voor mij veel 
inspirerender.’ Zelf vertrekt Vanden Eynde in zijn werk 
altijd vanuit het materiaal. ‘Als je begint bij het aller-
eerste begin en materiaal door de tijd en ruimte volgt, 
van de extractie en transformatie tot de exploitatie, 
kom je vanzelf al die wetenschappelijke invloedssferen 
tegen. Ik vind dat interessanter dan bijvoorbeeld het 
thema ‘industriële revolutie’. Nee, neem dan ‘olie’. Die 
industriële revolutie krijg je er gratis bij.’ 
Door vanuit het materiaal te vertrekken, stuitte Vanden 
Eynde keer op keer op de koloniale geschiedenis en 
neokoloniale verhoudingen. Zo laat ‘Ils ont partagé le 
monde’ (2017) een overzicht zien van de vele mate-
rialen die aan Congo werden en worden onttrokken: 
van ivoor voor pianotoetsen tot malachiet voor onze 
smartphones. Vanden Eynde: ‘Na het lange onderzoek 
naar plastic en plasticvervuiling voor ‘Plastic Reef’ ging 
ik kijken naar andere materialen, in eerste instantie om 
mij voor te stellen welke sporen de mens gaat ach-
terlaten. Ik begon met zogenaamde technofossils, de 
overblijfselen van elektronica. Als je een computer of 
telefoon uit elkaar haalt kom je allerlei materialen uit 
Congo tegen. Of neem uranium, ook een materiaal dat 
enorm wijdverspreid is en langer aanwezig zal zijn dan 
wijzelf. Ook dan kom je bij Congo uit.’ 

PROBLEMATISCH 
Inmiddels reisde Vanden Eynde vele malen naar de 
voormalige Belgische kolonie, waar hij verschillende 
langetermijnprojecten initieerde. Zo worden er nu 
nog altijd sculpturen van mobiele telefoons uit mala-
chiet verkocht op de markt van Ruashi. Ook ontstond 
een uitwisseling met de Congolese schilder Edmond 
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 Musasa Leu N’seya, die de schilderingen aanbracht op 
‘Ils ont partagé le monde’. Onvermijdelijk wordt Vanden 
Eynde daarbij met een neokoloniale ongelijkheid ge-
confronteerd: het is voor iemand als Musasa immers 
lang niet zo eenvoudig om naar Europa te komen. 
Vanden Eynde: ‘Het allerbelangrijkste vind ik dat je het 
daar samen over moet kunnen hebben. Je weet dat 
je het niet van vandaag op morgen – of waarschijnlijk 
helemaal niet – gaat oplossen, maar je moet wel een 
manier vinden, als je dat tenminste allebei wil, om uit 
te wisselen en als kunstenaars iets samen te maken.’ 
Eerder, in 2010, kaartte hij zulke structurele ongelijk-
heid aan met een confronterend werk: ‘I Want That 
You Want What I Want That You Want’. Een perfecte 
replica van een kettingzaag, uitgevoerd in ebbenhout 
en vervaardigd door een Kameroense ambachtsman. 
Vanden Eynde ruilde het met hem voor een echt exem-
plaar, een ogenschijnlijk eerlijke ruil met een bittere 
nasmaak. Vanden Eynde: ‘Dat was mijn eerste keer in 
Afrika en ik denk niet dat ik nu nog zo’n werk zou ma-
ken. Op dat moment weet je niet wat de afterlife is van 
zo’n werk. Dat is ook deels naïviteit. De kettingzaag 
zorgt daar, lokaal, voor meer ongelijkheid en je facili-
teert het versneld kappen van bomen, wat een beetje 
een rare bijwerking is. En hier werd het werk opgepikt, 
tentoongesteld op Art Brussels en verkocht. Die re-
aliteiten clashen. Dat is ook het goede aan het werk. 
Maar ik merk dat er bij artist talks steeds heftiger op 
gereageerd wordt. Een moeilijk geval.’ Lachend: ‘Maar 
het blijft een mooi werk. Het is nu ook te zien in Mu.ZEE 
en voor mij een belangrijk werk om gemaakt te hebben, 
dat mij heeft geconfronteerd met die ongelijkheid en 
onwetendheid. Het problematische ervan. Het is ook 
niet zo dat wanneer iets problematisch is, je het niet 
naar buiten moet brengen.’ 

GATEN 
Vanden Eynde is in zijn werk altijd op zoek naar dwars-
verbanden. Bij het maken van zijn overzichtstentoon-
stelling viel hem daarom vooral op wat er niet was. 
Vanden Eynde: ‘Toen ik werken ging clusteren, in 
eerste instantie voor het boek, viel me op dat er nog 
heel veel gaten zijn. Ik heb bijvoorbeeld eigenlijk heel 
weinig werken met planten en dieren gemaakt. Terwijl: 
als je de arrogantie hebt om het een encyclopedie te 
noemen, je wel wil dat alle belangrijke zaken verte-
genwoordigd zijn. Ik ging me afvragen hoe het komt 
dat er zo weinig niet-mens in mijn werk zit. Dan kom 
je uit bij de dingen die je hebt gelezen en ga je vervol-
gens ander materiaal lezen waardoor je weer nieuwe 
ideeën krijgt. Ik denk dat het een soort praktijk is die 
langzaamaan steeds vollediger wordt. Het leuke van 
een retrospectieve tentoonstelling is dat je alle rode 
draden voor het eerst allemaal bij elkaar ziet. Het 
is alsof je steeds meer puzzelstukjes hebt van een 
 complex verhaal.’ 

Haal een telefoon 
uit elkaar en je 
komt materiaal 
uit Congo tegen.

'Plastic Reef' met op de achtergrond 'Ils ont partagé le monde', Mu.ZEE, Oostende
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De Kleefstra Bros zijn de artistieke gebroeders Jan en 
Romke Kleefstra, opgegroeid in het dorp Akkrum op 
het Friese platteland. Romke Kleefstra was al vroeg 
als autodidact bezig met gitaar, basgitaar en effect-
pedalen, en zat en zit nog steeds in allerlei projecten 
waarin hij experimentele improvisatiemuziek maakt, 
zich bewegend tussen hedendaagse jazz-, ambient- 
en klassieke muziek. De broers begonnen artistiek 
samen te werken toen Jan de chauffeur van Romkes 
vroegere band Seascape Painters werd. Later ging Jan 
Kleefstra schrijven om zich ook artistiek te kunnen 
uiten. Hij vroeg zijn broer om hem, al improviserend, te 
begeleiden bij zijn poëzievoordrachten. Op die manier 
kwamen ze in contact met elektronicamuzikant 
Rutger Zuydervelt (Machinefabriek) en zangeres/com-
ponist Mariska Baars (soccer Committee) en ontstond 
in 2008 de band Piiptsjilling, de Friese naam voor de 
wintertaling, het kleinste eendje van Europa. Ze kwa-
men erachter dat het helemaal niet zo ingewikkeld is 
om muzikanten uit te nodigen en samen mooie dingen 
te maken. Daar kwamen op organische wijze nieuwe 
samenwerkingen en kruisbestuivingen uit voort, waar 
multimediaprojecten als ‘Seeljocht’ (2011) op het 
Vlielandse festival Into The Great Wide Open, ‘Skeylja’ 
(2012) op het Terschellinger festival Oerol en hun 
groep The Alvaret Ensemble goede voorbeelden van 
zijn. De afgelopen jaren werkten ze samen met onder 
anderen Anne Chris Bakker, Gareth Davis, Greg Haines, 
Peter Broderick, Nils Frahm, Hilary Jeffery, Kira Kira en 
Olga Wojciechowska. 

MONOCULTUUR 
Vanaf het begin van de samenwerking van de Kleefstra’s 
bestond de gedeelde wens om zich te uiten over 
de slechte staat waarin de Aarde zich bevindt. Jan 
Kleefstra zet zijn Friestalige stem in als geëngageerd 
instrument, terwijl Romke Kleefstra opnames maakt in 
de natuur en deze verwerkt en verklankt in zijn verstilde 
(bas)gitaarlandschappen. Dit engagement is diepge-
worteld: hun vader had een voorliefde voor vogels en 
de vissport, en al op jonge leeftijd werden ze betrokken 
bij broedvogelmonitoring op het platteland. Dat zou 
later bij Romke Kleefstra zelfs uitmonden in een baan 
als veldwerker, coördinator en redacteur bij Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. In deze hoedanigheid krijgt 
hij van dichtbij mee wat de effecten zijn van mensen en 
hun machines op natuur, milieu en landschap. 
‘De landbouw heeft een monocultuur geschapen, in 
Friesland en andere delen van Nederland, die bestaat uit 
één soort gras die hier niet thuishoort: Engels raaigras. 
Het aanbod van voedsel voor vogels daarin is minimaal, 
waardoor ze amper hun jongen groot kunnen krijgen. 
Verder is er het mede door de agrarische sector veroor-
zaakte stikstofprobleem dat grote invloed heeft op het 
weidegebied, de bossen, de duinen en moerassen, tot 
zelfs op de waterkwaliteit van de Waddenzee. Dat is een 
gigantische invloed die we op allerlei manieren ook weer 
terugzien bij de vogels. Onder invloed van de stikstof-
depositie worden natuurlijke gebieden steeds voedsel-
rijker en zien we overal hetzelfde soort vogelbevolking. 
Het wordt in Nederland eigenlijk één pot nat qua natuur.’ 

JAN EN ROMKE 
KLEEFSTRA
Onderdeel van het landschap

Bij het in 2018 gestarte geëngageerde muziekproject 
FEAN - waar ze als Piiptsjilling samenwerken met de 
Belgische muzikanten Annelies Monseré (toetsen, 
zang), Joachim Badenhorst (klarinet, saxofoon) en de 
Franse, maar in Brussel wonende Sylvain Chauveau 
(percussie, radio) – zagen ze de verzakking van wegen 
en huizen en de noodzaak om dijken rond wateren 
verhogen in het uitdrogende Friese veengebied Het 
Lage Midden. ‘Het gekke is dat we ons nog steeds niet 
met z’n allen de vraag stellen hoe ver dit nog kan door-
gaan. Stilaan komt dat wel, maar ondertussen gaat 
het gewoon allemaal door. Het roer zal in Nederland 
echt drastisch omgegooid moeten worden om nog een 
verandering ten goede tot stand te kunnen brengen.’ 

BAD 
Ook Jan Kleefstra vond werk dat raakvlakken heeft 
met de natuur en maakte daardoor de discussies over 
natuur en landschap weer vanuit andere invalshoeken 
mee. ‘Ik werk in de ruimtelijke ordening en ben op die 
manier in de juridische zin met het landschap bezig 
geweest, en heb altijd wel discussies gehad met 

natuurorganisaties en boeren over die beperkte en 
schaarse ruimte in Nederland en hoe we die moeten 
verdelen. Dat vond allemaal zijn weg in bestemmings-
plannen die ik maakte.’ En dus ook in zijn Nederlands- 
en Friestalige poëzie. ‘In mijn hoofd ben ik continu met 
dichten bezig. Dichten is mijn urgentie. Het is een soort 
verslaving. Het heeft een bepaalde plek in je hoofd 
gekregen en dat kun je niet zomaar even stoppen.’ 
Met Friese poëzie is hij gestopt toen de gedeputeerde 
in het Fries verkondigde dat het Ganzenakkoord niet 
langer van kracht was en dat de komende winters 
ieder jaar een paar honderdduizend ganzen afgemaakt 
moesten worden. De afgelopen jaren gaf hij wel vrijwel 
elk jaar een bundel uit met Nederlandstalige gedichten 
bij uitgeverij Aspekt, in combinatie met beeldende 
kunst. In het boek ‘Veldwerk’, over de stand van zaken 
omtrent biodiversiteit in het Friese landschap, maakte 
hij samen met de schilderende Christiaan Kuitwaard 
door de seizoenen heen al schrijvend momentopna-
mes van de omgeving. ‘Christiaans beeld geeft de 
woorden en de kwetsbaarheid van de taal een zeker 
houvast, een soort warm bad waarin ze zich veilig 
kunnen voelen.’ 

TOENDRA 
Deze traditie om beelden te koppelen aan hun werk 
begon toen Romke Kleefstra voor de uitgaven van 
opnames van Seascape Painters samenwerking zocht 
met plaatselijke landschapsschilders. ‘Voor mij zijn 
bepaalde schilders een belangrijkere inspiratiebron 
dan muzikanten. Het betreft vaak landschappen – niet 
per se van kunstenaars hier uit de buurt. Mijn favoriete 

Ik ben als mens 
niets anders dan de 
materie om mij heen.

De Friese gebroeders Kleefstra koppelen in hun poëtische samenwerkingsverbanden 
improvisatiemuziek aan engagement. Vlak voor het interview stonden ze nog in de 
Westerkerk in Leeuwarden te spelen met Portugese dichters en muzikanten in het collectief 
‘Godwits’, een verwijzing naar de grutto die broedt in Nederland en overwintert in Portugal.

auteur Bouke Mekel whirlnl beeld Lotte Middendorp 
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Mensen zijn visueel ingesteld. Toch is ook geluid belangrijk voor ons welbevinden. Twee 
personen die zich bezighouden met de rol van geluid in verschillende omgevingen zijn Olivier Nijs 
en Hans Slabbekoorn. De een maakt veldopnamen, onder meer voor film. De ander is bioloog, 
gespecialiseerd in akoestische signalen in de dierenwereld.

auteur René van Peer rene.vanpeer

OLIVIER NIJS EN
HANS SLABBEKOORN

Geluiden van mensen in wereld van dieren

 landschappen zijn de hoogvlaktes van Noorwegen, 
toendra-achtige landschappen en het wad. Dat zijn  
de landschappen die in je zitten, waar je je het meeste 
thuis voelt. Door de muziek die je samen maakt kom  
je in een soort van droomwereld terecht waarin je je 
fijn voelt.’ 
Hij maakt tijdens zijn veldwerk ook foto’s, van natuur-
details of sfeervolle landschappen, die als inspiratie 
dienen voor (toekomstige) projecten. Jan Kleefstra 
roept tijdens hun optredens vaak de sfeer in herinne-
ring van de momenten waarop je alleen in een land-
schap verkeert, zoals op de foto’s die zijn broer tijdens 
het schemerlicht maakt. 
‘Die sfeer ’s ochtends is heel bijzonder, want op dat 
moment ben je één met al het leven om je heen. Voor 
mij zit de muziek in die sfeer en dat probeer ik op het 
podium ook vaak te doen. Ik probeer met mijn manier 
van voordracht op de muziek die sfeer te pakken en tot 
uitdrukking te brengen en probeer in mijn hoofd mijzelf 
even in dat gebied neer te zetten alsof ik daar sta voor 
te dragen. Dan draag ik niet alleen voor die zaal voor of 
voor het publiek, maar eigenlijk voor al het leven in dat 
gebied waaraan ik denk.’ Ook hij kijkt daarbij over gren-
zen heen. ‘Overal wordt de aarde geëxploiteerd, vereco-
nomiseerd en verindustrialiseerd. Omdat ik in Friesland 
geboren en opgegroeid ben kan ik er goed mijn gevoel 
in kwijt. Dat landschap kennen we, dat zit diep in ons, 
daar ben ik zielsverwant mee, maar het staat voor mij 
wel in verbinding met de rest van de Aarde.’ 

BOSGROND 
Die verbinding met de Aarde gaat voor hem diep. ‘Als je 
zegt ‘de natuur’ is het alsof de mens daarbuiten staat, 
maar we zijn zelf natuurlijk deel van de natuur. Voor mij 
gaat het om al het leven om ons heen: daar maak ik 
deel van uit en daar voel ik me verantwoordelijk voor. Ik 
maak dan ook geen onderscheid tussen mijzelf en een 
paardenbloem of een leeuwerik of welk ander levend 
wezen, omdat al het leven uit volstrekt dezelfde 
materie bestaat. Als ik zo meteen zou voelen dat ik nog 
een uurtje te leven heb, dan wandel ik hier het bos in. 
Dan kan ik daar gaan liggen en binnen de kortste keren 
ben ik onderdeel van die bosgrond en ontstaat er weer 
nieuw leven uit mij. Ik ben als mens niets anders dan 
de materie om mij heen dus ik voel me daar één mee. 
Als het slecht gaat met het leven om me heen dan gaat 

het ook slecht met mij. En dat is bij ieder mens zo en 
dat zie je nu ook met hoe wij met het leven omgaan.’ 
Romke Kleefstra herkent zich daar ook in en wijst erop 
dat je keuzes kan maken waarmee je je eigen leven 
en dat van anderen beter en makkelijker kan maken. 
‘Dat doe ik door bewust te leven. Door bijvoorbeeld 
geen vlees te eten en geen producten te kopen van 
Campina, een grote zuivelmaatschappij die een flinke 
vinger in de pap heeft als het om de landbouw gaat.’ 

DIERENGELUIDEN 
Dit engagement laten ze ook nadrukkelijk aan anderen 
blijken in de projecten die ze met andere kunstenaars 
doen. Onlangs rondden ze de eerste editie af van 
het internationale project IT DEEL op het Oranjewoud 
Festival met een intiem optreden in de Thomaskerk 
te Katlijk en een documentaire, waar nog een album 
en hopelijk een tour uit voortkomt. Ze werkten samen 
met de Poolse electro-akoestische muzikant Michał 
Jacaszek die wind- en dierengeluiden uit de bossen 
rond de kerk als uitgangspunt nam. 
‘Met hem hebben we ook heel bewust steeds gedis-
cussieerd over het landschap waarin hij is opgegroeid 
en hoe hij dat dan voelt en hoe hij dat in zijn muziek 
verwerkt. En dan probeer je ook die connectie met 
dat Poolse landschap te maken.’ Ze hopen dat dit 
vervolgens ook effect sorteert bij de bezoekers. ‘In 
eerste instantie gaat het ons evenwel om iets moois 
aan de wereld toe te voegen, het neerzetten van een 
sfeer waarbij je vervolgens even bij mensen onder de 
huid kruipt zodat ze zich bewust worden van wat er 
gaande is.’ 

selectieve discografie
Fean, II (Laaps Records, 2020) 

The Alvaret Ensemble, Ea 
(Laaps Records, 2020) 

Fean, Fean (Moving Furniture 
Records, 2018) 

Piiptsjilling, Fiif (Peter Foolen 
Editions, 2017) 

The Alvaret Ensemble, The 
Alvaret Ensemble (Denovali, 
2012) 

Piiptsjilling, Piiptsjilling 
(Onomatopee, 2008)

selectieve bibliografie
Jan Kleefstra, Verlegen Land 
(Soesterberg: Aspekt, 2020) 

Jan Kleefstra en Christiaan 
Kuitwaard, Veldwerk (Dokkum: 
Uitgeverij Wijdemeer, 2020)

lees
meer over soccer Committee 
in Gonzo (circus) #164

luister
naar 'Hazy' van soccer 
Committee op Mind The Gap 
#150 

naar 'Crumble (edit)' van 
Machinefabriek op Mind The 
Gap #122

www 
romkekleefstra.blogspot.com 

kleefstrabros.bandcamp.com

In mijn hoofd zet ik 
mijzelf even in dat 
gebied neer.

Geluiden zijn van invloed op de mate waarin we onze 
omgeving als leefbaar ervaren. Dat bleek toen de 
vluchtbewegingen rond Schiphol weer sterk in aantal 
toenamen nadat ze vanwege corona beperkt geweest 
waren. Het regende klachten van de omwonenden, 
veel meer dan voor het begin van de lockdown vorig 
jaar. Ook het seizoen van de bladblazer kan zorgen 
voor hoogoplopende irritaties. 
Iets vergelijkbaars geldt voor natuurlijke omgevingen. 
Toen Alvin Lucier in 1981 op een afgelegen plek elek-
tromagnetische verschijnselen in de atmosfeer wilde 
opnemen, merkte hij dat ook daar menselijke activiteit 
sporen achterliet, in de vorm van radarsignalen die hij 
steeds opving met zijn apparatuur. Met andere woor-
den, de mens bleek doorgedrongen tot in alle uithoe-
ken van de planeet. Dat geldt blijkbaar voor ontastbare 
en in principe onhoorbare signalen, evenzeer als voor 
plastics, en voor geluid. 
‘Jacques-Yves Cousteau sprak van een stille onder-
waterwereld’, zegt Hans Slabbekoorn over een mis-
verstand dat de roemruchte onderzoeker en filmer van 
zeeën en oceanen in stand hield. ‘Hij was zo gericht 
op de kleurenrijkdom van koraalriffen dat hij nooit de 
moeite genomen heeft om naar die omgeving te luis-
teren. Dat geldt ook voor het gros van de aquatisch 
biologen. Waar we nu achter komen is dat een foto 
misschien meer zegt dan duizend woorden, maar dat 
een geluid meer zegt dan duizend foto’s.’

Olivier Nijs
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BROMMER 
Slabbekoorn is als gedragsbioloog verbonden aan de 
universiteit van Leiden. Eerder onderzocht hij hoe het 
leren van zang de diversiteit aan vogels kan beïnvloe-
den. Vogels nemen de geluiden die ze gebruiken om 
met elkaar te communiceren over van hun ouders en 
soortgenoten in de omgeving. ‘Net als bij mensen die 
veel met elkaar omgaan, ontstaan ook bij vogels dia-
lecten. Die kunnen leiden tot het opsplitsen in nieuwe 
soorten. In stedelijke gebieden imiteren merels gelui-
den van het alarm van een brommer of van een liedje 
dat vaak op de radio te horen is. Ze produceren andere 
geluiden dan bosmerels. Maar omdat bosgebieden en 
steden zo’n mozaïek zijn geworden in ons land, split-
sen ze zich niet in twee verschillende soorten.’ 
Het is lastig om definities te bedenken voor gelui-
den die door dieren geproduceerd worden, zegt hij. 
Een deel is bedoeld om te communiceren. Er is niet 
altijd sprake van ‘vocalisatie’, geluid dat aan de keel 
 ontsnapt. Bepaalde insecten communiceren door de-
len van hun lichaam over elkaar te wrijven. Vissen pro-
duceren geluiden met hun zwemblaas. Communicatie 
kan ook onbedoelde gevolgen hebben, ‘bijvoorbeeld 
wanneer de ene muis iets mee te delen heeft aan een 
andere, en het geluid wordt opgepikt door een uil.’ 

GELUIDSMAN 
Je ontkomt er bijna niet aan om die geluiden te be-
schrijven met termen die ook in de muziek gebezigd 
worden, zoals ritme en melodie, zegt Slabbekoorn. 
‘Ritme is een vast temporeel patroon, ook als het niet 
cyclisch is. Vogelzang bestaat vaak uit frases. Het is 
gecoördineerd geluid.’ Voor geluidsman Olivier Nijs, 
die onder meer voor films van Ruben Smit (zoals ‘Wad: 
Overleven op de Grens van Water en Land’ uit 2018) 
veldopnamen maakt en sound design verzorgt, hebben 
zijn activiteiten ontegenzeggelijk overlappingen met 
muziek. ‘Je maakt esthetische keuzes’, zegt hij. ‘De 
plaats waar je opneemt, op welk tijdstip, en onder wel-
ke omstandigheden. De apparatuurkeuze is bepalend, 
evenals de precieze opstelling van microfoons. Ook 
bij het bepalen welke opname je wilt gebruiken speelt 
esthetiek een rol.’ 
Hij noemt het maken van veldopnamen landschaps-
fonografie. Hij begon serieus met het maken van op-
namen in de natuur toen hij als geluidskunstenaar op 

zoek was naar het niets, een project dat hij ‘Nothing 
Satisfies’  gedoopt had. ‘Een dubbele betekenis’, grin-
nikt hij. ‘Het was een commentaar op een samenle-
ving die altijd op zoek is naar meer, maar ik wilde ook 
geluiden op de drempel van het hoorbare vastleggen. 
Dat werden opnamen van de wind in bomen in Gorp en 
Roovert, een landgoed bij Hilvarenbeek op de grens 
van België en Nederland. Dat was bijna niets, alleen 
ruis. Maar als je er de tijd voor neemt, hoor je veel 
soorten ruis. Dat waren opnamen van twee uur, waarbij 
mensen zelf konden uitmaken wanneer ze genoeg 
gehoord hadden.’ 

LOPENDE MIEREN 
Het werd twintig jaar geleden de basis van een fas-
cinatie voor natuurgeluiden. Nijs heeft een voorkeur 
voor atmosferische situaties. ‘Het gaat me niet om het 
vastleggen van bepaalde soorten dieren, maar om am-
biances. Daarnaast ben ik op zoek naar hyperdetail. 
Geluiden in ijs, lopende mieren, bladeren aan bomen. 

We veranderen het 
akoestische klimaat 
op zee.

Ik ga als het ware op mijn knieën door het bos. Intrige-
rend aan windopnamen is dat de wind alleen hoorbaar 
is in de dingen die erdoor aangeraakt en in beweging 
gebracht worden. Elk type boom heeft een ander ge-
luid. Naaldbomen zijn een stuk stiller dan loofbomen. 
Ik ben verschillende bomen gaan opnemen toen co-
rona begon. Een catalpa heeft dikke, grote bladeren, 
en klinkt grover dan een eik die eerder ritselig is. Een 
berk, die kleinere bladeren heeft dan een eik, heeft 
minder energie van de wind nodig om aangesproken te 
worden. Het geluid van een berk is nog fijner. Met het 
aanwakkeren van de wind verandert ook de samen-
stelling van het klankbeeld. Het lijkt op golfslag.’ 
‘Net als bij fotografie is het ‘found footage’. Als ik naar 
een bepaald geluid op zoek ben, vind ik vaak een an-
der. Sommige dingen bedenk je niet, die vind je. Toen 
ik in een dennenbos opnamen maakte, begon het te 
miezeren. Het druppelen van de regen in een vennetje 
had een heel eigen schoonheid. Dat heeft uiteindelijk 
geleid tot een cd met regenopnamen. Bij de productie 
van een track, kom je dicht in de buurt van muziek 
en compositie. Je wilt variatie. Een opname van een 
regenbui begint met het opkomen van de wind, vogels 
vallen stil. Vervolgens gaat het spetteren en barst de 
bui los. Wanneer die uitdruppelt, beginnen de vogels 
weer te zingen. Dat is een complete compositie. Voor 
een cd wil je die terugbrengen tot een kwartier. Je 
moet gaan knippen, waardoor je abrupte overgangen 
in het klankbeeld krijgt. Die moet je zien te camoufle-
ren. Ik ben daar gemakkelijker in geworden, zeker als 
het gaat om geluiden bij film. Een film moet een ver-
haal vertellen, ook in geluid.’ 

GELUIDSVERVUILING 
Zowel Olivier Nijs als Hans Slabbekoorn hebben recht-
streeks te maken met de storende invloed van geluid 
van menselijke activiteiten op leefomgevingen van 
dieren. Nijs is sinds 2019 bezig met geluidsopnamen 
voor een film van Ruben Smit over de grutto, een soort 
die net als veel andere weidevogels te lijden heeft van 
de eenzijdige landbouw in ons land. ‘Ik kon opnamen 
maken van geluiden in een nest. Het geritsel van broe-
dende ouders op de eieren, het piepen van een kuiken 
in het ei, het uitkomen. De lockdown heeft geholpen, 
omdat er geen verkeer was van vliegtuigen en auto’s. 
Mensen zijn zich nu gaan realiseren hoeveel geluids-
vervuiling er is. Bij de opnamen voor ‘Wad’ heb ik vaak 
last gehad van voorbijvarende boten. Onder water is er 

vaak sprake van een laag dreunend geluid.’ 
Hans Slabbekoorn richt zich in zijn onderzoek tegen-
woordig op de rol van geluid op dieren die onder water 
leven. ‘Het gros van de aarde bestaat uit water, en het 
gros daarvan is diepzee. Er is nog veel te onderzoeken. 
Alleen in het helderste water zijn kleuren belangrijk, 
maar dat wordt al gauw overgenomen door geluid. Om-
dat geluid zich onder water vijf keer beter voortplant 
dan in de lucht, is de hele omgeving over kilometers 
afstand te horen. Vissen zijn gevoelig voor de bewe-
ging van geluidsgolven. Daarmee kunnen ze de richting 
van de bron bepalen. Walvissen gebruiken geluid net 
als vissen voor communicatie. De zang van een bultrug 
kan een kwart van de aarde omspannen. Tandwalvis-
sen gebruiken geluid ook voor het vinden en vangen 
van voedsel via echolocatie.’ 
‘Toegevoegde geluiden kunnen storend werken, en 
de wereld voor veel waterdieren doen krimpen. Zo’n 
negentig procent van het vrachtverkeer gaat over zee, 
in containerschepen. In een bepaalde baai komen 
geen dolfijnen meer vanwege het drukke scheepvaart-
verkeer. Daarbovenop komt het lawaai van seismisch 
onderzoek op de zeebodem, dreggen en boren. Dat zijn 
enorme geluidsniveaus. Daarmee veranderen we het 
akoestische klimaat op zee. Ook de in aantal en kracht 
toegenomen stormen en het afkalven van ijsbergen 
door opwarming produceren lawaai. Er is nog te weinig 
bewustwording van lawaaiverontreiniging. Dat geldt 
overigens ook voor de effecten die geluid kan hebben 
op mensen. In een lawaaierige omgeving hebben kinde-
ren een minder steile leercurve. In muziek kan een hoog 
volume een kick geven, en daardoor het plezier verho-
gen. Maar het zorgt mogelijk wel voor gehoorschade, 
waardoor je minder goed hoort, onmiddellijk of later. 
Hoe plezierig het ook lijkt, het is niet altijd gezond.’ 

Een geluid zegt meer 
dan duizend foto's.

selectieve discografie
Olivier Nijs - WAD (Klankbank, 
2018) 

Olivier Nijs - Rain (Klankbank, 
2014) 

Olivier Nijs - Wind in Trees 
(eigen beheer, 2012) 

Olivier Nijs - Nothing Satisfies 
(Gruenrekorder, 2008)

www 
oliviernijs.nl 

klankbank.com 

universiteitleiden.nl/
medewerkers/hans-
slabbekoorn

Hans Slabbekoorn

Meer lees- en luistertips over 
muziek en natuur, kijk op 
gonzocircus.com/special-
ecologie-tips
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Voor zijn 22e Hoofd Stuk haalde Harold Schellinx ‘The Tuning Of The World’ 
uit de kast, het boek waarmee de Canadese componist, schrijver en 
onderzoeker Raymond Murray Schafer (1933-2021) zo’n 45 jaar geleden 
het idee van ‘soundscape’ (klank[land]schap, geluidslandschap) brede 
bekendheid gaf. Het opende menig oortje.

auteur Harold Schellinx soundblog beeld Xenia Gottenkieny

Over wereldklank en de kunst te veranderen

DE MAN VAN GELUID Waar een wetenschap als de natuurkunde de waar-
nemer zo ver als mogelijk buiten beeld houdt in haar 
queeste om fysieke verschijnselen te verklaren, staat 
die waarnemer bij een psycholoog juist centraal. Die 
kan niet anders dan uitgaan van het feit dat onze bui-
tenwereld uit waargenomen fenomenen bestaat. Wat 
wij kunnen kennen is zuiver ‘sensatie’: veranderingen 
die externe stimuli in ons zenuwstelsel – het eeuwige 
schild tussen ons en de wereld – teweegbrengen. 

LICHAAM EN GEEST 
Dat is de centrale these van het in 1905 verschenen 
‘L’âme Et Le Corps’ van de Franse psycholoog Alfred 
Binet (1857-1911), bedenker van de eerste intelli-
gentietesten: geen zintuig kan ons het wezen van de 
werkelijkheid waarlijk onthullen. Er zijn dan ook geen 
hogere of lagere zintuigen, en het visueel verklaren 
van iets dat je hoort (wat natuurkunde en andere 
wetenschappen doen, stelt Binet, door ‘dingen die 
trillen’ als oorzaak van geluid aan te wijzen) is even 
absurd als het klinkend uitleggen van iets dat je ziet. 
Dat leidt hem tot het formuleren van een opmerkelijke 
omkering van onze visuele bias: ‘Vertrouw jij op je 
ogen? Ik vertrouw liever op mijn oren! Denk je dat het 
de stemvork is die je ziet trillen? Niks niet! Wat er écht 
gebeurt is dat de stemvork een geluid produceert dat 
op ons netvlies een idee van beweging veroorzaakt, 
een puur subjectieve gewaarwording; de externe oor-
zaak van het verschijnsel is: geluid! ... De werkelijkheid 
is een magistrale symfonie van klank die verrijst uit de 
onmetelijkheid van de ruimte.’ En ik doe dan Binets in-
trigerende conclusie in het Engels, want daarin klinkt 
hij het lekkerst: ‘Being is noise; nothingness is silence.’ 

ANDRÉ 
Onder het pseudoniem Mark Anély ging de eveneens 
Franse schrijver, dichter, scheepsarts, etnograaf, 
sinoloog en archeoloog Victor Segalen (1878-1919; 
in Nederland vooral bekend als dichter/scheepsarts 
met een levensloop als die van onze Slauerhoff) de 
uitdaging van Binet aan, door er in de zomer van 1907 
een opmerkelijk kort verhaal rond te schrijven: ‘Dans 
un monde sonore’ (‘In een wereld van geluid’; de eer-
ste Engelse vertaling ooit verschijnt, samen met wat 
andere aan muziek gerelateerde teksten van Segalen 
en een essay van David Toop, dit najaar bij uitgeverij 
Strange Attractor). Terug uit het verre Maleisië besluit 
de verteller zijn ouwe vrind, de natuurkundige André, 
op te zoeken. André heeft zijn baan aan de universiteit 
opgegeven en zich op het platteland teruggetrokken 
om daar in rust verder te werken aan zijn akoestische 
onderzoekingen. Maar het eerste dat André's vrouw 
Mathilde hem bij aankomst in vertrouwen meedeelt: 
je vriend kreeg een klap van de molen. We volgen 
vervolgens de verteller met Mathilde de trap op naar 

boven, naar de grote, schemerige kamer waar haar 
gade meesttijds verblijft, in een galmend cocon van 
geluid dat een met klankkunst bekende hedendaagse 
lezer aan Alvin Luciers ‘I am sitting in a room’ zal doen 
denken. Met twee grote harpen langszij, omgeven door 
resonerende vaten en mysterieuze zelfgebouwde ap-
paratuur die enkel nog wat fijnstemming behoeft, ont-
popt hij zich er tot: André, de man van geluid. Wanneer 
de vrouw de twee mannenbroeders alleen laat om het 
avondmaal te bereiden, onthult ook de man van geluid 
wat zijn hart bedrukt: Mathilde is van lotje getikt, die 
denkt dat ze enkel door haar ogen leeft. ‘In het donker 
hoort ze niet,’ voegt hij er bedrukt aan toe. De verteller 
raakt zo virtueel gevangen tussen twee werelden: een 
wereld van horen en een wereld van zien. ‘Is André 
een Orpheus en Mathilde zijn Eurydice? En welke 
wereld is de mijne?’ ... En tot zijn eigen verbazing voelt 
hij zich in de loop van zijn bezoek steeds meer neigen 
naar de wereld van de man van geluid. 

KLANKLANDSCHAPPEN 
Had het tijdsverschil er niet geweest, dan zou ik er 
een mooi centje om willen verwedden dat Segalen 
zich voor zijn verhaal niet alleen door Binet, maar ook 
door R. Murray Schafer had laten inspireren. Als er één 
naoorlogs componist is waarop het predikaat ‘man 
van geluid’ van toepassing is, dan is het de onlangs 
overleden Schafer. Ik las zijn ‘Tuning of the World’ de 
eerste keer in 1984. Schafer en zijn muziek werden dat 
jaar op het Holland Festival gepresenteerd. Het was 
ongetwijfeld de reden dat ik die zomer een micro-
foontje uit de ramen van mijn toenmalige woning in 
de Amsterdamse Derde Oosterparkstraat hing om het 
‘soundscape’ buiten vast te leggen. Op twee cassette-
bandjes. ‘‘SOUNDSCAPE’ 1. Achter’ tikte ik met de 
typemachine op het omslagkartonnetje van het eerste. 
En daaronder: ‘Zondag 29 juli 1984, 16:17-17:17’. 
Nou nam ik al vele jaren lang overal, en ook buiten, 
geluiden op die me in het oor sprongen om ze bij het 
muziek maken te gebruiken, of om ze als eigenzin-
nige geluidsobjecten à la Pierre Schaeffers musique 
concrète te bewaren. Maar die zondag registreerde ik 
de geluiden in mijn dagelijkse omgeving voor het eerst 
op een manier die aan ‘documentaire’ deed denken. 
Het werd een weliswaar lo-fi maar ook ‘complete 

Being is noise; 
nothingness 
is silence

34   



I N T E R V I E WH A R O L D S  H O O F D  S T U K

37 36   

and  unabridged’ klankschap in de geest van Schafer, 
dat zich vanaf een random beginpunt een uur lang 
ontvouwde. Ik heb er nu, ruim 37 jaar later, voor het 
allereerst integraal naar geluisterd. Een hele ervaring. 
Ook ik ben een man van geluid: als het stil is zie ik 
niks, en ik heb nauwelijks visuele herinneringen aan 
hoe het er toen bijlag in Amsterdam-Oost, tussen de 
lange rijen van laatnegentiende-eeuwse arbeiderswo-
ningen, gezien vanaf mijn aangebouwde en door vocht 
en mos half vermolmde houten terrasje. Maar met dat 
oude bandje kon ik bijna veertig jaren terug in de tijd 
kijken. Met mijn oren. 

GEGIL EN GEROCHEL 
Wat vooral opvalt is een relatief harde, constant gol-
vende ruis, als van een branding (hoewel de Noordzee 
toch – nog – niet in het Oosterpark aanspoelt). Was het 
water uit een brandslang of een sproei-installatie die 
op die fijne zomermiddag pal onder mij aanstond? Bij 
het schokbrekerbedrijfje dat de benedenruimte voor 
onduidelijk werkzaamheden op onduidelijk tijden ge-
bruikte? Er klinkt gegil en gegiebel van spelende kin-
deren van ver en dichtbij, metalige klanken als van rin-
kelende schroeven of sleutels, gepraat, muziek, geboor 
en getimmer. Her en der slaan af en toe driftig honden 
aan. Soms rochelt een windvlaag in het microfoontje 
en van ver waaien flarden verkeersgeluid over, een 
sirene loeit, auto's toeteren en opgevoerde brommers 
ronken (het enige van de geluiden dat je nu in onze 
steden nauwelijks nog horen zult). Iemand zaagt hout 
met een cirkelzaag. Een jongeman fluit ‘Last Night A DJ 
Saved My Life’ en zo rond 16:48 barst een vrouw uit 
in gezang. Iemand zet dan de radio aan, waarna het op 
de voorgrond ineens een komen en gaan van fluitende 
vogels wordt en er ook nog een helikopter overkomt. 
Na een uur slaat de cassettespeler abrupt af en die 
verre, voor mij steeds nog volledig beeldloze wereld, 
verdampt weer. 

GELUIDSBEELDEN 
Schafers ‘The Tuning of the World’ (in 1994 heruit-
gegeven als ‘Our Environment And The Soundscape’) 
is een kolkende mix van historie, manifest, pamflet, 
essay, onderzoek en onderzoeksprogramma, waarin 
ik destijds vooral de oproep las om de geluidsbeelden 
overal om ons heen te registreren, te bewaren en 
naar hartenlust artistiek te exploiteren. Inclusief – het 
essentiële verschil met Pierre Schaeffers musique con-
crète – alle contextuele connotaties (sociaal, politiek, 
historisch, geografisch) die voor ons altijd zo nauw 
met wereldklank en geluidslandschap verbonden zijn. 
Bij herlezing is het met name de lange bloemlezing 
van klankbeschrijvingen in de wereldliteratuur die 
nog steeds erg de moeite waard is. En zijn beschrijving 
van de evolutie van het klinken van onze wereld in de 

loop der eeuwen, van de oudheid tot na de ‘Elektrische 
Revolutie’ en de komst van geluidsregistratietechnie-
ken, die 's mens kijk en grip op muziek en geluid totaal 
op zijn kop hebben gezet. We zijn sinds pakweg een 
eeuw niet meer aan louter beeld en woord gebonden 
om een klinkend slagveld als dat van Waterloo te 
herbeleven. We kunnen er nu ook ‘echt’ naar luisteren, 
zoals ik veertig jaar later met de ogen dicht weer op 
mijn terrasje achter de Derde Oosterparkstraat kan 
staan horen. 

GELUIDSOVERLAST 
Vooral curieus voor de lezer van nu zijn de lange 
lijsten die een poging vormen tot classificatie van alle 
mogelijke ‘wereldgeluiden’, en de schema's en tabellen 
om met het oor waargenomen geluiden te noteren te 
analyseren. Het is allemaal deel van een schets voor 
een analytisch instrumentarium dat door de tegen-
woordig zo ruimschoots beschikbare digitale middelen 
volstrekt achterhaald is. Ten slotte is er de geluids-
overlast, waar Schafer tegen ten strijde trekt (ook iets 
– tussen haakjes – dat aan mij persoonlijk wat minder 
is besteed). Bijna zeventig jaar later gebruikt hij daar-
bij vrijwel dezelfde woorden als Alfred Binet. Het zijn 
de woorden van een man van geluid: ‘[the soundscape 
of] the world [is] a huge musical composition, unfolding 
around us ceaselessly.’ Maar anders dan Binet legt 
Schafer er de nadruk op dat wij niet enkel toehoorders 
zijn van die wereldsymfonie, maar ook haar compo-
nisten en de uitvoerders. En dus verantwoordelijk. Het 
was de opmaat tot de nu in steeds diversere vormen 
en breed beoefende disciplines van akoestische ecolo-
gie en akoestisch design. 

PATRIA 
Zelf nam hij aan de verdere ontwikkeling daarvan 
maar heel mondjesmaat deel. Toen in 1975 het World 
Soundscape Project ten einde liep, liet Schafer, net als 
André, de man van geluid, de universiteit voor wat die 
was en trok hij zich, ook net als André, terug op het (in 
zijn geval meestal Canadese) platteland. Hij besteed-
de de rest van zijn leven vooral aan het kneden van 
en schaven aan een eigen compositie van de wereld: 
‘Patria’ (‘Vaderland’), een grootse cyclus van locatieve 
muziekwerken, die een transformerende integratie 
van door mensen gespeelde muziek met het geluids-
landschap van de Canadese wildernis nastreven. Het 
gaat om veelal langdurige theatrale buitenrituelen, 
zoals de een volle week durende epiloog ‘And Wolf 
Shall Inherit The Moon’, waarbij de 64 in het wild 
kamperende deelnemers zowel maker, uitvoerder als 
publiek zijn. ‘Het belangrijkste doel van kunst is ons te 
veranderen,’ schreef de man van geluid er zelf over. 
Van een week in de wildernis zou ik niet meer ver-
wachten. Maar ook niet minder. 
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ATMOSPHERE
Met ministapjes door het leven

Hij hoeft niet meer per se het scherpste couplet op het nummer te hebben, maar wil vooral een 
goed voorbeeld zijn voor zijn kinderen. Rapper Slug, de helft van het Amerikaanse hiphopduo 
Atmosphere, heeft genoeg te vertellen over waardig ouder worden in een genre dat nog vaak 
als een young man’s game gezien wordt.

auteur Maarten Buser  maartenbuser.tumblr.com beeld Dan Monick
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Ook voor Slug (1972, echte naam: Sean Daley) en 
zijn gezin was corona wennen. ‘Ik ben eigenlijk nog 
nooit zo lang thuis geweest,’ merkt hij op. ‘Ik werd er 
ook wel nerveus van, omdat ik zo lang geen geld heb 
kunnen verdienen met mijn werk. Gelukkig konden we 
na een tijdje weer concerten geven.’ De Amerikaanse 
rapper is, ondanks de diverse andere projecten die hij 
heeft lopen, het bekendst als de helft van het hiphop-
duo Atmosphere, samen met producer Ant (Anthony 
Davis, 1970). De groep bevindt zich in een bijzondere 
positie: te onbekend voor de mainstream, te bekend 
voor de underground. In het vijfentwintigjarige 
bestaan is er een flinke fanbase opgebouwd, zowel 
in Amerika – specifiek thuisstad Minneapolis – als 
daarbuiten. Die populariteit heeft geleid tot vele tours, 
waarover Slug ook regelmatig heeft gerapt, zoals op 
het aangrijpende ‘Little Man’ (2005), waarop hij zich 
vertwijfeld afvraagt: ‘Singing for these kids you don’t 
know / when you should be at home with your own 
instead you’re on the telephone’. 

LEGENESTSYNDROOM 
‘Little Man’ ging over Slugs oudste zoon, destijds 
een tiener en nu een twintiger. Hij heeft ook jongere 
kinderen. ‘Ze kregen tijdens de lockdown online les. 
Omdat ze nog zo jong zijn, kon ik ze niet zomaar ach-
terlaten met de laptop, maar moest ik ze begeleiden. 
Toen ze weer naar school mochten bleef ik achter met 
een legenestsyndroom. Daar heb ik wel echt een paar 
dagen van in de put gezeten. Maar daarna heb ik van 
de situatie gebruikgemaakt door veel nieuwe muziek 
te maken.’ Daar voegt hij met een grijns aan toe: ‘En ik 
heb natuurlijk veel ruzie gemaakt met mijn vrouw. Ik 
ben eigenlijk een behoorlijke lastpak. Hoelang hebben 
we voor dit interview, 40 minuten? Na 25 minuten 
merk je wel hoe irritant ik ben.’ 
Met die ergerlijkheid blijkt het – ook na bijna een uur 
interviewtijd – heel hard mee te vallen. We spreken 
elkaar op de dag dat ‘WORD?’ – studioalbum num-
mer twaalf alweer – is verschenen. Er staan dan ook 
meerdere interviews op stapel, maar Slug neemt 
de tijd en laat het gesprek rustig ruim een kwartier 
uitlopen. Hij blijkt de gesprekspartner te zijn die je op 

basis van de Atmosphere-albums verwacht: openhar-
tig, kritisch naar zichzelf, maar ook vol humor: ‘Ik ben 
bijna vijftig en blijkbaar toch nog aan het experimen-
teren met gezichtsbeharing.’ Op Instagram heeft hij 
zijn schermnaam al een paar jaar geleden verbasterd 
tot Dadmosphere. Vanwege corona heette het account 
ook nog een tijdje Maskmosphere. Lachend: ‘Dankzij 
die mondkapjes kan ik tenminste ongestoord naar de 
supermarkt.’ 

HERSTEL 
Vervult Slug eigenlijk een voorbeeldfunctie, bijvoor-
beeld op het gebied van coronamaatregelen? Daar is 
hij wat afwerend in: ‘Ik ga niet andermans kinderen 
proberen te beïnvloeden, maar hopelijk kan ik hun ou-
ders wel bereiken. Eigenlijk voel ik geen enkele druk 
om muziek te maken die goed gevonden wordt door 
twintigers, of door vijftigers. Mijn enige regel is dat ik 
dingen moet maken waarvoor mijn kinderen zich niet 
hoeven te schamen. Voor hén wil ik een goed voor-
beeld zijn.’ Een van de consequenties van dat voorne-
men – of eenvoudigweg van ouder worden – is dat Slug 
niet meer achter verschillende oudere nummers staat. 
‘Ik wil geen muziek meer maken waarin ik anderen 
neerhaal. Dat heb ik verschillende keren gedaan en 
daar heb ik nu spijt van. Ooit heb ik mijn vader veel 
pijn gedaan met een tekst. Pas later snapte ik dat hij 
ook gewoon maar zijn best deed.’ 
Van daaruit komt misogynie in hiphop ter sprake; een 
hardnekkig fenomeen dat door veel fans van het genre 
met de mantel der liefde wordt bedekt, alsof vrouw-
onvriendelijkheid er nu eenmaal gewoon bij hoort. 
Slug is kritischer: ‘Je kunt niet doen alsof het gebrek 
aan respect tegenover vrouwen nu eenmaal bij hiphop 
hoort. Dat zit in de Amerikaanse cultuur ingebakken. 
Weet je, ik ben ook opgegroeid met allerlei schadelijke 
ideeën en had een enorm stuk stront kunnen wor-
den, maar daar heb ik aan gewerkt. De giftigheid van 
Amerika wordt steeds zichtbaarder, stukje bij beetje, 
en dat opent langzaam mogelijkheden tot herstel. Daar 
probeer ik aan bij te dragen met mijn teksten. Als er al 
iemand daardoor gekwetst moet worden, laat het dan 
mezelf zijn.’ 

AFSTAND 
‘WORD?’ lijkt meer dan veel andere Atmosphere-
albums onder invloed te staan van de tijdsgeest, met 
expliciete verwijzingen naar politiegeweld, maar 
ook met implicietere verwijzingen naar corona. 
Haphduzn rapt op zijn gastbijdrage over ‘No biz 
like showbiz until COVID’, maar verder wordt het 
album nooit zo expliciet over dit onderwerp. Ik haal 
‘Distances’ aan, waarover Slug opmerkt: ‘Als je daar 
goed naar luistert gaat dat niet over social distan-
cing, maar eerder over ‘laat me nu verdomme eens 

Ik wil muziek maken 
waar mijn kinderen 
zich niet voor hoeven 
te schamen.

met rust’, na jarenlang verdomme net níét met rust 
gelaten te zijn.’ Hij voegt lachend toe: ‘Het hielp wel 
heel erg dat ‘distancing’ opeens een cool woord is 
geworden. Het hele album is trouwens ongeveer een 
jaar geleden opgenomen. We werken eigenlijk altijd 
een jaar vooruit. Veel van ‘WORD?’ is gemaakt vóór 
corona, maar niet alles. Misschien maken we nog wel 
een introspectieve lockdownplaat. Maar wat ik fijn 
vind aan ‘WORD?’ is dat ik daarin niet zo ontzettend 
in mijn eigen hoofd zit. Het is eigenlijk gewoon een 
hiphopplaat met teksten die losjes en associatief zijn. 
Anthony en ik hebben de neiging om onszelf heel 
serieus te nemen. Nu stonden we onszelf toe om ons 
een keertje laten gaan.’ 

SPOTLIGHT 
Ondanks de regelmatig serieuze thema’s is ‘WORD?’ 
een speelse, energieke plaat geworden, met prominen-
te drums, een flinke laag bas en diverse gastrappers. 
Dat laatste is vrij nieuw in Atmosphere-land, nadat 
de groep verschillende albums maakte waarop Slug 
(vrijwel) de enige rapper was. ‘Ik ben lang een contro-
lefreak geweest: niet alleen met muziek, maar ook met 
mijn vrouw, mijn vrienden, mijn familie. Waarschijnlijk 
komt dat doordat ik uit een gebroken gezin kom en op 
jonge leeftijd al een ouderlijke rol aannam tegenover 
de jongere kinderen. Dat bedoel ik niet op een verstik-
kende manier, maar eerder op een angstige manier. 
Was iets niet georganiseerd? Dan zat ik er bovenop. 
Als je het leven als een wandeling ziet, dan wilde ik 
altijd kleine stapjes nemen om te kijken hoever ik de 
vorige dag was gekomen, zodat ik wist welke kant ik 
de volgende dag op wilde. Ik wil nog steeds geen grote 
sprongen maken, maar stapje voor stapje een beter 
mens worden.’ 
Ondertussen heeft Slug wel geleerd de teugels weleens 
te laten vieren, ook in de muziek. ‘Daardoor kan ik 
ook beter samenwerken met andere muzikanten. Als 
Anthony en ik aan een nummer werken, denk ik soms: 
oh, hier past Gifted Gab mooi op, of Haphduzn. Dan 
nodigen we hen uit voor een bijdrage en mogen ze 
gewoon doen wat ze willen. Ik hoef niet per se mijn 
couplet te herschrijven zodat ik scherper ben dan zij. 
Vooral bij minder bekende rappers vind ik het belang-
rijk om de spotlight op hén te zetten.’ 

VERLIES 
Er is niet alleen een nieuw studio-album, er wordt 
dit jaar ook teruggekeken: om precies te zijn op ‘The 
Family Sign’, het album uit 2011, met een heruit-
gave om de tiende verjaardag te vieren. Het is een 
wat onderschatte plaat in het oeuvre, waarop de 
groep dad rap is gaan maken. Slug en Ant begonnen 
aan een volwassen album dat in het teken zou staan 
van hun beider gezinslevens, maar dat tegelijkertijd 
getekend zou worden door het plotselinge overlijden 
van Atmospheres labelgenoot en gewaardeerd rapper 
Eyedea (1981-2010, echte naam Michael Larsen). 
‘Anthony en ik stonden al heel ver met dat album toen 
Mikey overleed. Weet je, vanwege mijn jeugd stelde ik 
me ook altijd op als een soort vaderlijke vriend. Het 
voelde daarom alsof ik niet alleen een vriend verloor, 
maar ook een kind. Verschillende nummers, waaron-
der ‘My Key’, zijn toen over hem geschreven. Pas op het 
album daarna, ‘Southsiders’, durfde ik heel direct over 
hem te rappen, op ‘Flicker’.’ Slug glimlacht: ‘Hij zou het 
trouwens een verschrikkelijke tekst hebben gevonden, 
zo direct.’ Dat is natuurlijk inherent aan ouder worden: 
geliefden die overlijden. Sinds ‘The Family Sign’ lijkt 
Slug ook vaker te verwijzen naar sterfelijkheid en het 
verstrijken van de tijd. Ik merk op dat het me dan ook 
geen toeval lijkt dat ‘WORD?’ eindigt met de woor-
den ‘leave a candle in the window, that’s for Michael 
Larsen’. Slug lacht breed: ‘Dat was me nog niet eens 
opgevallen, maar ik ga natuurlijk aan iedereen vertel-
len dat dat een bewuste keuze was.’ 
Na zoveel gepraat te hebben over ouder worden 
moet ik het toch even vragen: ziet Slug de band ooit 
Grampsmosphere worden? Hij denkt er goed over 
na. ‘Weet je, ik voel geen enkele scrupules om ouder 
te worden in de hiphop; ik ben juist dankbaar. Veel 
van de undergroundartiesten die net als wij opkwa-
men in de jaren 1990, hebben helemaal niet meer 
de mogelijkheid om op tour te gaan. Maar eigenlijk 
hebben we nooit een plan gehad voor de toekomst van 
Atmosphere. Ik ben van de ministapjes, weet je nog?’ 

selectieve discografie
WORD? (Rhymesayers, 2021) 

The Day Before Halloween (Rhymesayers, 2020) 

Whenever (Rhymesayers, 2019) 

Mi Vida Local (Rhymesayers, 2018) 

Fishing Blues (Rhymesayers, 2016) 

Southsiders (Rhymesayers, 2014) 

The Family Sign (Rhymesayers, 2011) 

When Life Gives You Lemons, You Paint That 
Shit Gold (Rhymesayers, 2008) 

You Can't Imagine How Much Fun We're Having 
(Rhymesayers, 2005)

www
atmospheresucks.com

Ik ben lang een 
controlefreak 
geweest.
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BLAK 
SAAGAN
Italiaanse soundtracks 
voor imaginaire films

De ontvoering van oud-premier Aldo Moro in 1978 was het dieptepunt van de 
‘Anni di Piombo’, de ‘Loden Jaren’ van Italië. Samuele Gottardello maakte als 
Blak Saagan een intense plaat geïnspireerd door het onderwerp en komt zijn 
werk live voorstellen op het komende Le Guess Who?-festival.

auteur Marc Puyol-Hennin social media @_mp_h_ 

‘Se Ci Fosse La Luce Sarebbe Bellissimo’ is een beklij-
vende trip die je meevoert naar de moeilijke, maar ook 
vruchtbare jaren 1970 in Italië. Het album is geschre-
ven als een ‘denkbeeldige soundtrack’, en brengt zo 
teweeg dat de periode met beeld en al in het hoofd van 
de luisteraar wordt opgeroepen. Gezien Gottardello’s 
bijna obsessieve aanpak is het niet verbazingwekkend 
dat hij dat zo geslaagd weet te doen: ‘Eigenlijk ben ik 
gewoon een enorme nerd die zich vastbijt in thema's 
en er dan heel diep in duikt.’ 

NOIR 
Dat Gottardello zijn albums door een bepaald thema 
laat inspireren, is niet iets nieuws. Zo draaide voorgan-
ger ‘A Personal Voyage’, het debuut uit 2017, om de kos-
mos. Daarmee weten we ook meteen waar zijn arties-
tennaam vandaan komt. ‘Toen ik solo begon te spelen, 

was er geen sprake van een project. Ik deed het gewoon 
voor mezelf. Meestal ging ik na mijn werk aan de slag, ’s 
avonds laat in het donker. Rond die tijd zat ik heel diep 
in de wereld van de astronoom Carl Sagan, dus toen ik 
alsnog een naam moest verzinnen, ging het vanzelf.’ 
De wondere wereld van Sagan is één ding, de dood van 
Aldo Moro in 1978 roept natuurlijk heel andere ge-
voelens op. ‘Voor veel Italianen wegen die Loden Jaren 
nog steeds erg zwaar. Het waren tijden die in hoge 
mate het moderne Italië hebben bepaald. Het is dan 
ook niet toevallig dat nog wel meer artiesten en bands 
zich erdoor laten inspireren.’ Niet in de laatste plaats 
door de krachtige esthetiek van die periode. ‘Ik hou 
gewoon van noir, en veel meer noir dan het verhaal 
van Aldo Moro wordt het niet.’ 
‘Voor mijn maakproces heb ik het nodig om op één 
thema te focussen en daar heel diep in te duiken,’ zo 
verklaart Gottardello’s zijn bijna-obsessie met specifie-
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mentaliteit vergt. Maar ik vind mezelf als muzikant of 
artiest helemaal nog niet geconsolideerd – ik sta erg 
open om nieuwe wegen in te slaan.’ 

PUNK 
Dat Italianen en synths goed samengaan, blijkt alleen 
al uit hoeveel prachtig werk de laatste jaren in die 
combinatie is uitgebracht, bijvoorbeeld door artiesten 
als Alessandro Cortini en Caterina Barbieri. Niet toe-
vallig klinkt Blak Saagans tweede langspeler bij vlagen 
als Cortini’s ‘Avanti’. ‘Ook hier geldt: ik ken dit soort 
muziek nog niet lang, al ben ik zeker fan. Maar hoe 
moeten we deze muziek definiëren? Is het niet gewoon 
heel breed en vooral heel actueel? Steeds meer klas-
siek geschoolde muzikanten, zoals Barbieri, gaan aan 
de slag met minder conventionele instrumenten. Ze 
zijn moderne componisten. Al wil ik mezelf zeker niet 
zomaar vergelijken met Caterina Barbieri, ik ben maar 
een oude punker aan de prille start van z'n tweede 
muzikale leven,’ besluit hij lachend. 
Dat Blak Saagan op het komende Le Guess Who?-fes-
tival te zien is, mag bijzonder heten. Veel touren zit er 
voor Gottardello namelijk niet in: hij treedt uitsluitend 
met kolossale proto-synths op en dat tourt niet heel 
vlot. ‘Ik ga telkens met een busje, want al dat materiaal 
krijg ik nooit in een vliegtuig. Een echte tour zit er 
dus niet in – ik kan maar één optreden per keer doen, 
alleen al omdat ik zoveel verlof trouwens toch ook 
nooit zou kunnen aanvragen. Dus voor Le Guess Who? 
rijd ik speciaal eenmalig naar Nederland. Mijn boeker 
en vrienden proberen me ervan te overtuigen om het 
te doen met lichter, digitaal materiaal, maar ik voel 
me beter bij die aftandse, antieke instrumenten. Die 
zijn door de jaren heen mijn vrienden geworden. Maar 
bovenal heb ik die synths nodig om live te kunnen 
brengen wat mensen verwachten als ze mijn muziek 
gehoord hebben. 

ke onderwerpen. Het is belangrijk dat ik in mijn hoofd 
bepaalde beelden of zelfs scenes kan naspelen waar-
voor ik dan als het ware een soundtrack maak.’ 

TOEVAL 
Dat Gottardello een obsessieve werker is, maakt hem 
echter niet tot kluizenaar: hij beschouwt zich als on-
derdeel van een scene. ‘Het is een scene die draait om 
de vriendschap met labelgenoten, en om de DIY-plek-
ken in Italië waar we samen optreden. Dat laat zich 
niet door genre afbakenen: naast mijn muziek zit er 
namelijk net zo goed punk bij.’ Dat kon ook haast niet 
anders, want library music zoals die van Gottardello 
lijkt buiten het Verenigd Koninkrijk eerder een mar-
ginaal fenomeen. ‘Wat ik het beste eraan vind? Toen 
ik begon, wist ik niet eens dat het bestond. Een vriend 
wees me erop dat ik zo klink!’ geeft hij lachend toe. ‘Ik 
vind instrumentale muziek gewoon leuk. Hiervoor zat 
ik gewoon in bands (zoals John Woo, red.) en als tiener 
zelfs in punkbands. Tot ik op een bepaald moment 
geen zin meer had om te zingen. Ik had letterlijk geen 
referentiepunten toen ik solo begon. Ik kende natuur-
lijk de klassiekers, zoals Morricone of de bekendere 
krautrockbands. Maar de wereld van library music 
ontdekte ik pas ná mijn eerste album als Blak Saagan. 
Ik kan enkel iedereen aanraden om in die wereld te 
duiken, want daar is een ongekende muzikale rijkdom 
te ontdekken.’ 
De term ‘library music’ is natuurlijk een deels arbitrair 
begrip, maar ‘soundtrack’ blijft als term wel hangen bij 
Gottardello. Zijn dagelijkse baan als regisseur is mede 
de reden dat hij droomt van het maken van échte films-
oundtracks. ‘Ik zou meteen ‘ja’ zeggen,’ zegt hij half 
lachend maar gemeend, ‘zeker als een hedendaagse Lu-
cio Fulci of Dario Argento mij zouden vragen.’ Met dat 
in gedachten, valt op het recente album een nummer 
als ‘Ore 9: Attacco Al Cuore Dello Stato’ op, voorname-
lijk door de ongekende spanning die in het lied door de 
percussionist wordt ontketend, daarmee een cruciaal 
moment in Aldo Moro's ondergang verklankend. Het is 
een voorbeeld van hoe Gottardello muzikaal gezien zo 
accuraat mogelijk uitdrukking wil geven van de sfeer 
en beelden die in zijn hoofd zitten. ‘Als ik een sound-
track zou maken voor een bestaande film, zou dat mijn 
benadering inderdaad veranderen. Zo ben ik nu zelf 
bezig een documentaire te maken over de oorsprong 
van Venetië (zijn thuisstad, red.), wat weer een andere 

Wat is er nou 
nóg meer noir 
dan Aldo Moro?

selectieve discografie 
Se Ci Fosse La Luce Sarebbe 
Bellissimo (Maple Death 
Records, 2021) 

A Personal Voyage (Maple 
Death Records, 2017)

live 
13/11, Le Guess Who? 
Festival, Utrecht

www 
mapledeathrecords.

bandcamp.com/album/se-
ci-fosse-la-luce-sarebbe-
bellissimo
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LE GUESS WHO? 2021 
DOSSIER

Lees op onze website het Le Guess Who? 2021-dossier.
 

Interviews met onder meer Matana Roberts, 
Angel Bat Dawid, DUMA, Space Afrika en Spill Gold.

gonzocircus.com/leguesswho

PATRICK SHIROISHI
Littekens en 
schandplekken

Op zijn nieuwe soloalbum vol gelaagd experiment onderzoekt 
saxofonist Patrick Shiroishi zijn familiegeschiedenis. Het 
openhartige ‘Hidemi’ verwijst naar hoe zijn grootvader het leven 
terug trachtte op te pikken na zijn tijd in een concentratiekamp 
– er klinkt dan ook een hoopvolle gloed doorheen de plaat.

auteur Ann Mulleman annmll11 beeld Amber Navran

Hedendaagse freejazzmuzikanten spelen, uit muzi-
kale honger én economische noodzaak, doorgaans in 
talloze projecten en samenwerkingsverbanden. Zo 
ook Patrick Shiroishi, die recent nog samenwerkingen 
uitbracht met Claire Rousay en We Bow To No Masters 
(met onder anderen Tashi Dorji). Tussen al die be-
drijvigheid door, houdt Shiroishi echter een bijzonder 
plaatsje vrij voor zijn solowerk, waarin het thema 
van de Amerikaanse concentratiekampen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijke plek inneemt. 
Die interneringskampen, waarin de Amerikaanse 
overheid vanaf 1942 Amerikaanse onderdanen met 
Japanse roots opsloot, trokken een lelijk litteken over 
Shiroishi’s familiegeschiedenis. ‘Hidemi’ is dan ook ge-
noemd naar Shiroishi’s grootvader en verklankt diens 
leven ná de kampen. Het werd een waardig eerbetoon 
en een oprecht verwerkingsproces. Daar wilden we 
het fijne van weten. 

ONDERWIJS 
Wie wil begrijpen vanwaaruit Shiroishi met zijn mu-
ziek vertrekt, zal bekend moeten zijn met het begrip 
‘gaman’. Dat ‘gaman’ is een Japans, uit het zenboed-
dhisme afkomstig begrip dat zich, kort door de bocht, 
laat samenvatten als: ‘bijt op uw tanden’. Zelfs het 
ondraaglijke dient waardig en zonder al te veel klagen 
gedragen te worden. Het is een houding die ook vaak 
werd toegepast door Japans-Amerikanen die in inter-
neringskampen zaten, als een soort stil protest. En ook 

Geschiedenis 
mag in geen geval 
vanzelfsprekend 
gevonden worden.
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selectieve discografie 
Hidemi (American Dreams, 
2021) 

Claire Rousay & Patrick 
Shiroishi - Now Am Found 
(Mended Dreams, 2021) 

We Bow To No Masters – We 
Bow To No Masters (SIGE, 2020) 

Descension (Thin Wrist, 2020) 

Upsilon Acrux – Sun Square 
Dialect (New Atlantis, 2015)

volledige bibliografie 
Patrick Shiroishi, Tangled: A 
Collection Of Writings From 
Asian American Musicians 
(Verenigde Staten: American 
Dreams, 2021).

lees 
meer over Matana Roberts in 
Gonzo (circus) #118

luister 
naar 'The Long Bright Dark' van 
Patrick Shiroishi op Mind The 
Gap #152

www 
patrickshiroishi.com 

american-dreams.zone 

patrickshiroishi.bandcamp.com

vinden: ‘Ik ben fucking dol op Matana Roberts, she is 
next level.’ Alle vier de platen die al verschenen in die 
reeks zijn favorieten van me en ik ben heel benieuwd 
naar wat nog gaat volgen.’ Matana Roberts bepaal-
de op voorhand dat ze haar persoonlijk-historisch 
patchworkverhaal in een reeks van twaalf platen zou 
vertellen, maar een dergelijk vooropgezet en uitge-
dacht plan heeft Shiroishi niet met zijn soloplaten. ‘Ik 
denk dat mijn persoonlijke belevenissen en wat mijn 
familie heeft doorgemaakt altijd wel een plaats zullen 
krijgen in mijn muziek, maar misschien zal het niet 
meer zo expliciet zijn als op ‘Hidemi’. Ik ben al aan 
mijn volgende soloplaat aan het schrijven en daar zit 
als onderwerp veel sociaal onrecht in, maar de tweede 
helft van de plaat zal waarschijnlijk over het onver-
wacht overlijden van mijn neef gaan. Muziek werkt 
voor mij toch vooral als een intern verwerkingsproces.’ 

RAUW 
Zowel de geschiedenis achter de muziek als de klank 
zelf omschrijft Shiroishi als rauw. De klank die hij 
nastreeft is puur, maar hoeft niet perfect te zijn. 
‘Volmaaktheid afleveren is de taak van robots,’ lacht 
hij. ‘In andere genres is het misschien een relevan-
ter criterium, maar in deze muzieksoort kan je niet 
zonder een bepaalde puurheid.’ Vandaar gaat zijn inte-
resse uit naar het creëren van een authentieke eenheid 
doorheen het album, met veel plaats voor improvisatie 
en spontane takes. Als de muziek dan ook nog eens 
vanuit een emotie komt, kan je je doel nauwelijks mis-
sen. Niet toevallig zijn Shiroishi’s soloalbums vooral 
bedoeld als documentatie van waar en met welke 
mindset hij zich op dat moment in het leven bevindt. 
Uiteindelijk zal dat hem een verzameling muzikale 
jaarboeken opleveren, want hij is van plan om elk jaar 
een soloalbum te lanceren. 
Op ‘Hidemi’ stapelt Shiroishi voor het eerst meerdere 
blazers op elkaar, middels overdubs. Hij beschouwt 
het experiment als geslaagd en wil de techniek dan 
ook verder onderzoeken in de toekomst. Nu eens 
gebruikt hij de saxofoon min of meer zoals die bedoeld 
is bespeeld te worden, dan weer worden geluiden uit 
de omgeving geplukt of gitaarpedalen ingeschakeld. 
De aanpak blijven aanpassen maakt het niet alleen 
spannender voor hem als muzikant, maar Shiroishi 
vindt vooral dat hij er een betere artiest van wordt. 
Hij vertelt hoe hij die les ter harte heeft genomen van 
Paul Lai, een goede vriend en bandgenoot in Upsilon 
Acrux: ‘Paul is daar compromisloos in, hij vindt dat 
je je als muzikant nooit helemaal comfortabel mag 
voelen. Elke keer weer veranderde hij zijn hele gitaar-
setup,  -stemming of iets anders, als een zelfopgelegde 
verplichting om compleet andere dingen te verkennen. 
Dat bewonder ik.’ Zowel het leerproces van Shiroishi 
als die van de samenleving in zijn geheel zijn dus zeker 
nog niet aan hun slotstuk toe. 

daarbij vooral de opvallende stijging in anti-Aziatisch 
racisme sinds de coronacrisis een belangrijk pijnpunt. 
Het is iets dat hij met zijn eigen werk probeert aan te 
kaarten. ‘Het helpt natuurlijk niet als de leider van je 
land racistische opmerkingen normaliseert,’ vertelt 
hij met bijna hoorbaar rollende ogen. ‘Een figuur als 
Trump voedt mensen die al gefrustreerd waren of 
misschien vanwege corona al geliefden kwijtraakten. 
Het was een angstige tijd. Zowel mijn ouders als ikzelf 
wonen in een best veilige buurt, maar je weet maar 
nooit...’ Als het om racisme gaat, is er voor Shiroishi 
daarom geen ruimte voor ‘gaman’. ‘Het is een geweld-
dadig jaar geweest voor velen, en gezien de weg rich-
ting verbetering nog zo lang is, moet dat simpelweg 
besproken worden.’ 
Shiroishi’s geliefkoosde communicatiemiddel is voor 
zulk soort ideeën nog steeds de muziek. Die stelt je 
in staat om gebeurtenissen en de beleving ervan te 
verwerken, en dat alles ook nog eens te delen met 
anderen. Muziek verbindt, maar volstaat niet voor 
Shiroshi’s maatschappelijke ambities. ‘Om het bredere 
publiek te bereiken zal er meer nodig zijn dan de rare 
avantgardemuziek die jij en ik zo leuk vinden. Niet 
iedereen is daar even grote fan van, immers.’ 

CULTUUR 
Zijn kritische idealen probeert Shiroishi zoveel moge-
lijk uit te dragen in zijn persoonlijke leven. Zo blijft hij 
lezen om zichzelf te onderwijzen. Samen met andere 
Aziatisch-Amerikaanse muzikanten (onder anderen 
Tashi Dorji, Dustin Wong, Eyvind Kang, Che Chen en 
Susie Ibarra) maakte hij de essaybundel ‘Tangled’, 
die reflecties bevat op wat het vandaag betekent om 
Aziatisch-Amerikaans te zijn. ‘Alle schrijvers zijn heel 
diep gegaan, wat veel voor me betekent. Misschien ben 
ik zelfs trotser op ‘Tangled’ dan op het nieuwe album,’ 
flapt hij eruit. 
Maar wat is die Aziatisch-Amerikaanse identiteit dan 

precies? Het is alleszins een geladen kwestie. ‘Toen ik 
jong was, wilde ik niet Japans zijn,’ begint hij openhar-
tig. ‘Pas toen ik ouder werd, leerde ik waarderen hoe 
sterk mijn afstamming en de rijke cultuur erachter 
mij mede vormt en bepaalt’, klinkt het al positiever. 
Het wordt er niet eenvoudiger op met zoveel luide 
stemmen op sociale media, maar een begripvolle 
omgeving vindt Shiroishi enorm belangrijk om je 
comfortabel in je vel te voelen en trots te kunnen zijn 
op wie je bent. Shiroishi verwacht binnenkort vader 
te worden, en denkt hardop na over wat hij die spruit 
zou kunnen toewensen: ‘Mijn kind zal een combinatie 
van Amerikaans en Japans zijn, zowel qua uiterlijk als 
qua cultuur. Het zal niet makkelijk navigeren worden, 
maar ik hoop dat het uiteindelijk beide zijdes ten volle 
zal omarmen.’ 
Ook Shiroishi’s identiteit werd en wordt duidelijk 
gevormd door zijn grootouders, die een paar jaar van 
hun leven in een interneringskamp doorbrachten. 
Met de vorige solo-ep ‘Descension’ interpreteerde 
Shiroishi hun situatie in het kamp, op ‘Hidemi’ doet hij 
het relaas van wat daarna gebeurde. Om dat verhaal 
te kunnen heeft Shiroishi onderzoek gedaan, al is de 
plaat voor Shiroishi uiteindelijk meer een verwerkend 
eerbetoon dan een letterlijk verslag geworden. ‘Ik heb 
er wel een beetje met mijn grootmoeder over gepraat, 
maar niet zoveel als ik had gewild. Dat ze die nare 
ervaringen niet wilde oprakelen, was voldoende reden 
om het erbij te laten.’ 

ONBEGRIP 
De muzikale interpretatie van die pijnlijke beleving 
op ‘Descension’ kwam hoorbaar uit een boze plek vol 
onbegrip. Op ‘Hidemi’ worden hervonden vrijheid en 
heropleving van zijn grootvader ná het kamp waardig 
muzikaal vormgegeven, waarbij het opvalt dat de 
muziek hoopvoller en persoonlijker klinkt: het lijkt de 
weergave van een voorzichtig hernieuwde toelating 
van warmte en voorzichtige dromen. Het project, 
waarop Shiroishi de Amerikaanse geschiedenis vanuit 
een heel persoonlijke insteek benadert, doet ons 
denken aan Matana Roberts’ ‘Coin Coin’-serie, waarin 
ze ras, klasse en gender in de Verenigde Staten van 
vandaag en gisteren onderzoekt, en verweeft met flar-
den uit haar eigen Afro-Amerikaanse familiegeschie-
denis. Het is een vergelijking waar Shiroishi zich in kan 

al beschouwt Shiroishi ‘gaman’ in sommige situaties 
als een waardevolle houding, toch zit hij in het licht 
van actuele en historisch-maatschappelijke misstan-
den, zoals bijvoorbeeld racisme en de kampgeschiede-
nis, met het begrip in zijn maag: bij zulke misstanden 
is het volgens Shiroishi de hoogste tijd om niet langer 
in ‘gaman’-houding te gaan, maar juist van zich af te 
bijten. ‘Het is onze plicht ons te laten horen, zodat 
niet wordt vergeten wat onze grootouders hebben 
doorstaan. Zoiets mag in geen geval vanzelfsprekend 
gevonden worden.’ Er wordt onvoldoende aandacht 
geschonken aan de schandvlekken van het verleden, 
die nochtans maatschappelijke én persoonlijke sporen 
nalaten in het heden, zo stelt Shiroishi. Gezien het 
pijnlijke verleden van zijn grootouders, is het lot van 
Japanse Amerikanen in concentratiekampen voor 
hem bij uitstek een onderwerp waaraan meer dan één 
paragraaf zou moeten worden gewijd in de school-
handboeken. Elke generatie zou zich bewust moeten 
zijn van het verleden, en dan al helemaal de jongeren. 
‘Hoe kan je toekomstige fouten vermijden als je nooit 
leert over eerdere misstappen?’ oppert hij retorisch. 
Hij denkt hardop na over het romantische idee om 
zelf als leerkracht aan de slag te gaan, maar bedenkt 
daar meteen bij dat het risico dat hij snel zou worden 
ontslagen, niet denkbeeldig is: ‘Zolang de Verenigde 
Staten zich eenzijdig willen blijven profileren als een 
fantastisch land, zal kritisch geschiedenisonderwijs 
binnen de perken worden gehouden.’ 

TRUMP 
Als we willen dat iedereen een betere versie van zich-
zelf wordt, zou het grote publiek natuurlijk meer infor-
matie aangereikt moeten krijgen. Dat is een proces dat 
echter wordt gefrustreerd door de grote stroom aan 
misinformatie, waarmee via sociale media onder meer 
de Amerikaanse verkiezingen en de vaccinatiecam-
pagne tot puinhoop werden gemaakt. Voor Shiroishi is 

Volmaaktheid 
afleveren is een 
taak voor robots.
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Het album ‘Penelope Three’ is het laatste deel van 
een drieluik. ‘Penelope One’ onderzocht aspecten 
van geboorte en wedergeboorte en de kracht van het 
vrouwelijk lichaam. ‘Penelope Two’ ging over verdriet 
en verlies en hoe die verhalen zich in ons lichaam 
nestelen. Tussendoor bracht Trappes (geboren in 
Australië, woonachtig in Brighton) enkele ep’s en het 
album ‘Penelope Redeux’ uit, met remixen van onder 
meer Mogwai, Cosey Fanni Tutti, and Nik Colk Void. Op 
‘Penelope Three’ staat genezing centraal, en het toege-
ven aan universele liefde. Voor dit laatste deel van de 
trilogie concentreert Trappes zich weer op haar stem, 
het instrument waarmee het voor haar allemaal begon. 
‘De composities zijn voornamelijk gedreven door zang, 
als ons oerinstrument dat ons verhaal kan vertellen,’ 
zo legt Trappes uit. Haar zang wordt omhuld door 
atmosferische soundscapes, haar poëtische teksten 
opgetild door geluiden die soms licht en hallucinant 
zijn, dan weer dreigend en onheilspellend. 

MOEDER 
Penelope Trappes, nu in de veertig, heeft klassieke 
zang, jazz en opera gestudeerd. Voorheen speelde 
ze de muziek van anderen, maar nadat haar doch-
ter werd geboren begon ze met het schrijven en 
uitvoeren van eigen muziek. Het moederschap heeft 
het muzikantschap van Trappes gevormd. ‘Toen mijn 
dochter werd geboren, voelde ik me onoverwinne-
lijk: ‘Ik kan een kind op aarde zetten! Ik kan alles!’. 
Ik voelde me als herboren en ik kon weer opnieuw 
beginnen. Opeens kwam ik in contact met mijn 
persoonlijke kracht en die wilde ik kanaliseren. Er 
was zoveel dat ik wilde zeggen, en wat ik door eigen 
liedjes nu eindelijk ook kan uiten. Nu ik een kind 
heb, heb ik een soort passie en verlangen om haar 
te inspireren om haar eigen weg te banen en haar 
afkomst te begrijpen, iets wat ik ook probeer met 
mijn muziek.’ 
Het is opvallend dat Trappes haar drie albums uit-
bracht nadat ze een kind kreeg, meestal gebeurt dat 
andersom. ‘In de muziekindustrie worden vrouwen 
na hun dertigste vaak niet meer serieus genomen,’ 
zegt ze fronsend. Ik vraag haar waarom ze denkt dat 
dat zo is. ‘Creativiteit verdwijnt niet wanneer je ou-
der wordt, het bloeit, verandert, groeit zoals het hele 

leven,’ zegt ze. ‘Het verbaast me dat dit nog steeds 
iets is waar de samenleving niet van doordrongen is. 
Zeker in het popgenre zie je heel duidelijk die focus 
op de jeugd. Toen de muziekindustrie begon, was 
die sterk gebaseerd op de jeugdcultuur van de jaren 
1950 en 1960. Combineer dat met het feit dat het 
grootste deel van de muziekindustrie door mannen 
wordt gerund, en dan krijg je dit patriarchale sys-
teem waarin de jonge vrouw verheerlijkt wordt en de 
oudere vrouw er niet meer toe doet. Terwijl in andere 
tijden en culturen ouderen juist gerespecteerd wor-
den, in tribale zin.’ 
Trappes is ervan overtuigd dat er iets moet veran-
deren in dit systeem van leeftijdsdiscriminatie. ‘We 
moeten gelijkheid creëren in het veld. Ik wil dat 
vrouwen een stem kunnen blijven houden wanneer 
ze ervoor kiezen om kinderen te krijgen, en dat ze in 
de muziekindustrie kunnen blijven wanneer ze ouder 
worden,’ vervolgt ze gepassioneerd. ‘En tegelijkertijd 
is het voor veel vrouwen in verschillende sectoren 
de realiteit dat als je eenmaal moeder bent, je niets 
anders meer kunt zijn. Je mag dan aan niets anders 
meer denken dan je kind. Ik vind dat we moeten stop-
pen met het maatschappelijke oordeel over moeders 
die ook carrières hebben. Niemand mag een mening 
vormen over wat je moet doen. Er is zoveel meer in 
het leven, een vrouw zou niet gebonden moeten zijn 
aan slechts één ding.' 

VERERING 
Ook in Trappes’ muziek komt haar kritiek op het pa-
triarchaat naar voren. Daarbij benadrukt ze vaak ook 
de kracht van het vrouw-zijn. Het album ‘Penelope 
Three’ wordt door het label omschreven als een 

Je moet sterk en 
boos zijn, bewust 
van je eigen kracht.

PENELOPE 
TRAPPES Genezing en glinstering

Penelope Trappes onderzoekt door middel van verhalen over ouder worden 
en moederschap op ‘Penelope Three’ de metamorfose die ze zelf doorging 
en de stigma’s van het patriarchaat die het leven van vrouwen mede 
vormgeven. Dat doet ze met geloopte stemfragmenten, piano en gitaar 
gedrenkt in galm, ondersteund door onderliggende drones. Het resultaat is 
filmische, dromerige ambient soft-goth.

auteur Pernilla Ellens beeld Agnes Haus
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IN CONCERT

PROGRAMME & TICKETS: 
WWW.30CC.BE - 016 27 40 00

LEUVEN

STIL #1 featuring
JAN SWERTS /WOUTER DEWIT /
NICOLAS ROMBOUTS & MATT WATTS
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DANS DANS
support: Schreel Van De Velde

PIANO DAYS  featuring
PETER BRODERICK & BÜŞRA KAYIKÇI /
PAULETTE VERLÉE & NEIL COWLEY

SAM AMIDON
support: Indré Jurgelevičiūté

GALYA BISENGALIEVA
presents ‘Aralkum’

di 7 dec 21

do 17 feb 22

di 29 & wo 30 mrt 22

za 23 apr 22

zo 21 nov 21

info & tickets vooruit.bevooruit.be

Sat 06.11 → Left Waves: 
LUCRECIA DALTLUCRECIA DALT x  x MILAN WMILAN W
Brand new ambient concept
experimental / electronica 40Y Democrazy

Wed 10.11 → 15 YEARS ALL EYES 
ON HIP HOP: 

CENTRAL CEE / PA SALIEUCENTRAL CEE / PA SALIEU  
↑ /  / 

FRENETIK / L’OR DU COMMUN / FRENETIK / L’OR DU COMMUN / 
SPREEJ / RAMZI & FRIENDS / SPREEJ / RAMZI & FRIENDS / 
DREYA MAC / ALBI XDREYA MAC / ALBI X
An all night hip hop celebration!
40Y Democrazy x Voo?uit x All Eyes On Hip Hop

Wed 24.11 
L. JACOBSL. JACOBS
“A sonic transportation & cerebral 
massage”
electronica Voo?uit & De Koer

Wed 08.12 → RUISKAMER #3: 
TRIO THIELEMANS, AMBARCHI & TRIO THIELEMANS, AMBARCHI & 
CHARLEMAGNE PALESTINE / OREN CHARLEMAGNE PALESTINE / OREN 
AMBARCHI SOLOAMBARCHI SOLO /  / AYA SUZUKIAYA SUZUKI
Avant-garde giants pay tribute to 
Mika Vainio
experimental Voo?uit & MIRY Concertzaal

Fri 17.12 → Dauw residentie: 
BEN BERTRAND / PIETER DUDAL & BEN BERTRAND / PIETER DUDAL & 
ADRIAAN DE ROOVERADRIAAN DE ROOVER
“Timeless, cinematic atmospheres” 
(Boomkat) experimental

zoektocht naar verhalen over onder andere 'het hei-
lige vrouwelijke'. Ik ben benieuwd wat die term voor 
Trappes betekent. ‘Dat is een term waarmee ik wel 
wat in mijn maag zit, ik kan me eigenlijk meer vinden 
in een non-binair standpunt. Verschillende geslach-
ten zijn in iedereen aanwezig als een constructie. Ook 
in oosterse mystiek zie je die dualiteit terug, bijvoor-
beeld in taoïsme, en yin en yang, uiterlijke energie en 
innerlijke energie. Ik veronderstel dat het goddelijke 
vrouwelijke die innerlijke reis is. De zachtere kant, 
de meer emotionele kant van het leven die niet altijd 
wordt aangemoedigd om te worden uitgedrukt. Die 
zachtheid is niet iets slaps, maar juist sterk. Ik hou 
ervan om oude mythologieën en feministische ge-
schiedenissen te bestuderen, omdat daarin vrouwen 
echte krachtige strijders zijn, terwijl ze enorm veel 
pijn meedragen. Dat heb ik ook geleerd en ik hoop 
dat meisjes dat nu ook meekrijgen. Je moet sterk zijn, 
en boos, en je bewust zijn van je eigen kracht. Don’t 
let the bastards grind you down.’ 
 
GENEZING 
Dit album gaat ook over helen en genezen. Ik vraag 
me af welke wonden Trappes heeft opgelopen, waar 
ze van moet helen. ‘Ik groeide op in een zeer conser-
vatief gezin. Mijn vader en moeder leven nog en ik hou 
zielsveel van ze, maar we hebben niet dezelfde ideeën 
in het leven. Ze zijn van een andere generatie, uit een 
conservatief patriarchaal systeem. Mijn moeder kreeg 
de diagnose Parkinson toen ik veertien was, dus vanaf 
jonge leeftijd keek ik naar haar met een analytische 
blik. Ik vroeg me af waarom dit haar overkwam. Ik 
zag mijn moeder geestelijk en fysiek lijden. Bij het 
schrijven van het album besefte ik dat die pijn valt te-
rug te voeren naar eeuwen van vrouwen die allemaal 
hebben geleden, maar waar we niets van weten. Hun 
pijn en hun verhalen zitten wel in mij. Ik omarmde dat 
idee van intergenerationeel trauma echt. In het album 
zit die strijd tussen het begrijpen van de geschiedenis 
van vrouwen waar we niet genoeg van weten en mijn 
eigen verhaal. Het album is zowel een reflectie op per-
soonlijke genezing, als op de eeuwenlange maatschap-
pelijke worsteling van vrouwen.’ 

SOFT-GOTH 
Om de muziek van Penelope Trappes te duiden, wor-
den genres als ambient, gothic, shoegaze en dream-
pop genoemd. Trappes beschrijft haar muziek zelf 
ook alsof ze een onderwereld aan het opgraven is, 
met visuele en sonische motieven, omgeven door een 
mystieke, gotische duisternis die haar strijd weer-
geeft. Gotiek heeft in de cultuurgeschiedenis veel 
verschillende uitingen gekend. Trappes introduceert 
een nieuwe vorm van goth, die wellicht subtieler is 
en minimaler dan de bekendere expressieve vormen. 

Ik vraag Trappes wat goth voor haar betekent. ‘Ik 
ben zeker niet gebonden aan slechts één subcultuur, 
maar ik ben absoluut dol op gothic. Siouxsie and the 
Banshees vind ik bijvoorbeeld geweldig. Vanuit his-
torisch perspectief denk ik dat ik de romantiek van 
het genre aantrekkelijk vind. Gothic-cultuur gaat over 
de onderstroom van het leven. Het is dat verborgen 
verhaal. En er zijn zoveel verhalen verborgen in het 
patriarchaat. Ze bevinden zich in de schaduw en in 
het gotische komen ze aan de oppervlakte. Met een 
beetje meer mysterie, soms een beetje ruiger en 
ondeugender. Alle goede dingen in het leven,’ besluit 
Trappes lachend. Ze voegt nog toe: ‘Ook shoegaze en 
dreampop zijn zeker belangrijke invloeden. Ik ben 
opgegroeid met veel 4AD-bands: Cocteau Twins, This 
Mortal Coil, My Bloody Valentine, Lush. In die muziek 
zit een glinsterende factor, iets betoverends en 
dromerigs, maar toch hebben ze nog steeds te maken 
met de schaduwkant van het leven. Het gaat juist over 
die balans.’ 

GELIJKHEID 
Haar albums heeft Trappes solo ingespeeld, een com-
binatie van echte instrumenten en digitale post-pro-
ductie. Een nummer maken begint voor haar bij een 
meditatieve staat die een instrument kan oproepen, 
bijvoorbeeld door een gitaar met veel reverb. ‘Een 
drone is een vorm van meditatie waarin je kunt 
opgaan, maar die je ook kan inspireren en emotioneel 
raken,’ vertelt Trappes. Vanuit die staat meandert 
ze rondom het geluid, met samples en lyrics, en zo 
ontstaan er meer structuren. 
Live speelt Penelope nu met een celliste, en een 
vrouw die synths speelt. ‘Ik geloof in numerologie 
en de kracht van het nummer drie, dus ik vind het 
heel bijzonder dat het drie gezusters zijn die samen 
het album ‘Penelope Three’ spelen. We hebben een 
soort onuitgesproken communicatie met elkaar, 
een connectie die voelbaar is op het podium.’ De 
liveshows worden ondersteund door visuals van het 
kunstenaarscollectief Agnes Haus, waardoor de show 
een contemplatieve, meeslepende ervaring wordt. In 
die visuals zit, net zoals in het fotoboek dat Trappes 
uitgaf bij haar album en de videoclips, vrouwelijk 
naakt. Het naakt wordt creatief ingezet als een empo-
werment van het vrouwelijk lichaam op leeftijd, waar 
een stigma op zit. Door naakt te tonen, wil Penelope 
mensen hun perspectief op het vrouwelijk lichaam 
uitdagen, ook door het schoonheidsaspect zo te 
bevragen. ‘Soms krijg ik stomme opmerkingen, maar 
interessant genoeg zijn veel van mijn fans oudere 
mannen. Het is eigenlijk fijn dat ze in aanraking ko-
men met een meer gevoelige kant, en dat ze die kant 
van hun leven meer willen onderzoeken. Zo komen 
we ook een stapje dichter bij gelijkheid.’ 

selectieve discografie
Penelope Three 
(Houndstooth, 2021) 

Penelope Redeux 
(Houndstooth, 2019) 

Penelope Two 
(Houndstooth, 2018) 

Penelope One 
(Optimo Music, 2017)

www
penelopetrappes.com
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toewijding, was een plezier dat ik nooit zal vergeten.’ 
Diezelfde energieke Campitelli en Cambuzat kwamen 
nu samen voor het nieuwe album ‘ØR’, uitgebracht op 
4 juni 2021 op Pelagic. Als co-producer betrokken ze 
James Aparicio, bij Mute verantwoordelijk voor de 
mixing en mastering voor onder meer Depeche Mode, 
Mogwai en Nick Cave. ‘Het was makkelijk werken met 
hem, hij staat open voor voorstellen.’ Ze konden hun 
tijd nemen, dankzij de lockdown. Maar nu de lock-
down is opgeheven, is het weer tijd voor de explosieve 
synergie van Oslo Tapes: Campitelli wil opnieuw 
vroegere bandleden betrekken bij het project en weer 
liveoptredens gaan brengen. 

EERBETOON 
Oslo Tapes’ tweede plaat, ‘Tango Kalashnikov’ (2015) 
werd in het Italiaans gezongen. ‘We waren in het 
algemeen georiënteerd op de avant-rock.’ Het werd 
allemaal samen opgenomen in dezelfde kamer met 
gitaar, bas en drums. ‘ØR’ daarentegen, in het Engels, 
kreeg een meer experimentele sfeer, met veel ge-
bruikte instrumenten uit genres van rock tot etnische 
muziek. Als inspiratie voor dit album heeft Campitelli 
veel klassieke krautrock (Faust, Neu!, Harmonia) her-
beluisterd. Het psychedelische gedeelte noemt hij een 
‘eerbetoon’ eraan. 
Daarnaast ontdekte hij Noorse futuristische jazz 
en nu-jazz (Nils Petter Molvaer, Eivind Aarset) en 
bands met een experimentele matrix zoals de Noorse 
alternatieve rockband Serena-Maneesh. In Noorwegen 
sloot Campitelli een onverwachte vriendschap met 
Serena-Maneeshs frontman Emil Nikolaisen, die een 
belangrijke inspiratie vormde voor ‘ØR’. 

DISSONANTIE 
Het album bevat een overvloed aan muzikale stijlen 
van prog, psychedelica en krautrock gecombineerd 
met lage droompopzang, etnische instrumenten en 
atmosferische elementen. De albumtitel betekent vol-
gens de band ‘duizelingwekkend’, maar we vinden ook 
‘oor’ terug als vertaling. Ook dan is de titel misschien 
wel toepasselijk, want het album speelt met gelaagd-
heid en experimenteert flink met het voor krautrock 
zo typerende Motorik-ritme. Er valt ook milde disso-
nantie te bespeuren, een stijlfiguur waar Faust bij-
voorbeeld altijd zeer sterk in is geweest. Het nummer 
‘Bodø Dakar’ brachten ze uit als single. Bodø is een 
gemeente in een noordelijk gebied van Noorwegen, 

waar in 2019 vijftien grote grafheuvels en een intact 
vikingschip werden gevonden. Dakar, de Senegalese 
hoofdstad, lijkt de absolute tegenhanger. Dat is geen 
toeval, Campitelli legt namelijk graag tegenovergestel-
de verbanden, zoals noord-zuid, etnisch-futuristisch 
en instrumentaal-elektronisch. Ondergetekende maak-
te naast de Noorse hooglanden en de ruimte ook een 
sterke associatie met een sci-fi woestijnwereld zoals 
we die kunnen terugvinden in Frank Herberts ‘Dune’. 

CEREMONIEEL 
De co-productie en mixing van Cambuzat en Aparicio 
zijn van wereldklasse. Het album integreert niet alleen 
Noorse en Afrikaanse elementen, maar doet dat boven-
dien met etnische instrumenten. Op de track ‘Zenith’ 
experimenteert Oslo Tapes bijvoorbeeld met een 
Armeense fluit, een duduk, en een dung dkar-trompet 
die gebruikt wordt in Tibetaanse boeddhistische ce-
remonies, op het album bespeeld door Lucio Piccirilli. 
‘De focus van Oslo Tapes is om het lawaai te harmoni-
seren,’ zegt Campitelli. Die uitspraak kan je in verband 
brengen met de toewijding waarover Gira sprak, maar 
ook met het technische vernuft van de productie. ‘Ik 
beschouw mezelf niet als een ‘muzikant’,’ weidt hij uit. 
‘Ik probeer het te dóén. Mijn aandacht gaat uit naar 
het samenvoegen van alle geluiden om me heen en het 
bespelen van de instrumenten totdat mijn handen pijn 
doen en ik mezelf verlies in het totale geluid.’ 

‘Ik herinner me de wolken, de stad, de mensen, de 
festivals en alle emoties die ermee verbonden waren,’ 
vertelt Campitelli wanneer hij terugblikt op de reis 
naar Noorwegen, die hij in 2010 met zijn vrouw 
maakte. Toch kende datzelfde jaar ook een keerzijde, 
daar 2010 eveneens het jaar was waarin Campitelli’s 
broer overleed. Onder invloed van die verliefdheid, 
en vermoedelijk ook die tristesse, componeerde en 
produceerde hij Oslo Tapes’ eerste plaat, simpelweg 
‘Oslo Tapes’ getiteld. ‘Er zit een gevoel van eenzaam-
heid in de composities. Daardoor is het gemakkelijk 
om ze voor te stellen als interstellaire jamsessies 
tussen kosmonauten’, aldus het label DeAmbula. ‘Oslo 
Tapes’ werd uiteindelijk ingeblikt in 2013, binnen de 
tijdspanne van een week. Een tour de force die we 
herhaald zien in het werk van Campitelli’s partner in 
crime Amaury Cambuzat, die we onder meer kennen 
van Faust en Ulan Bator. 

ARTROCKERS 
Kleine zijsprong: die laatste band maakte in 2000 het 
album ‘Ego:Echo’, geproduceerd door Michael Gira van 
Swans. Gira sloot zich voor ‘Ego:Echo’ samen met Ulan 
Bator drie weken lang op in een piepkleine opname-
studio in een dorpje bij Florence, achttien uur per dag. 
Veel muziek werd ter plekke geschreven of opnieuw 
gearrangeerd, onder steeds grotere druk. Ondanks zijn 
dedain voor pseudo-intellectuele artrockers, bewon-
derde Gira Cambuzat en co: ‘Om ze te zien spelen, op-
eengepakt in een minuscuul opnamehok - bas, drums, 
gitaar en versterkers inbegrepen - de groove uit hun 
instrumenten wurgend met een volkomen oncynische 

We willen lawaai 
harmoniseren.

OSLO 
TAPES
De derde lancering

Marco Campitelli van Oslo Tapes reisde in 2010 naar 
Noorwegen en raakte daar zodanig geïnspireerd 
dat hij een band oprichtte. Een decennium later is 
diezelfde band aan het derde album toe: ‘ØR’, een 
plaat met roots in de krautrock.

auteur Tom De Maerschalck

discografie
Ør (Pelagic Records, 2021) 

Tango Kalashnikov (DeAmbula, 2015) 

Oslo Tapes (DeAmbula, 2013)

www
oslotapes.bandcamp.com/album/r 

pelagic-records.com/product/oslo-tapes-or-bundle
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selectieve discografie 
LLNN - Unmaker (2021) 

Oslo Tapes - Ør (2021) 

Lustmord & Karin Park - Alter (2021) 

Johan G Winther - The Rupturing Sowle (2021) 

Årabrot - Norwegian Gothic (2021) 

Briqueville - II (2021) 

The Ocean - Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic 
(2020) 

Rosetta - Utopioid (2018) 

The Old Wind - Feast On Your Gone (2013)

luister 
naar 'Desecrator' van LLNN op Mind The Gap #151 

www 
pelagic-records.com

hulp aan. Pelagic Records was daarvan het 
resultaat en is inmiddels van hobby project 
uitgegroeid tot een gerenommeerde speler 
in de wereld van zware muziek. De lijst met 
artiesten op het label leest als een line-up 
voor een festival als Roadburn. Dat werd 
ook herkend door het festival zelf, dat 
Pelagic Records een eigen showcase gaf 
tijdens hun online festival Roadburn Redux. 

ABONNEMENT 
Wat stijl betreft ligt de nadruk van de 
uitgebrachte muziek op postrock en 
-metal, maar dit betreft geen noodzake-
lijke blauwdruk. Ook genres als postpunk, 
noise, mathcore, ambient, shoegaze, krau-
trock en zelfs folk komen voorbij. Het label 
staat open voor artiesten uit verschillende 
stilistische werelden, waarbij het uit-
gangspunt is dat hun muziek oprecht is en 
moet inspireren. Er zitten een aantal grote 
namen tussen de uitgaven van het label, 
zoals Mono, Cult of Luna en   
pg. lost, maar Pelagic biedt net zo goed 
een podium aan beginnende of relatief 
onbekende artiesten. Wat dat betreft 
bestaat er een interessante optie voor de 
luisteraar, die een abonnement kan nemen 
waarbij men iedere maand elke nieuwe 
release van Pelagic op cd of vinyl ontvangt. 
Op deze manier komen veel klanten in aan-
raking met muziek die ze allicht zelf niet 
direct zouden aanschaffen en bereiken 
beginnende artiesten een grotere groep 
potentiële fans. 

Pelagic richt zich zowel op het digitaal 
als fysiek uitbrengen van muziek, maar 
Staps benadrukt dat de focus ligt op het 
totaalpakket van het album als zodanig. 
Zowel met The Ocean als met zijn label wil 
hij een holistische luisterervaring bieden. 
Dit betekent niet dat alles een concept-
album moet zijn, maar dat het totaal meer 
moet zijn dan slechts de opsomming van 
alle nummers. Het artwork speelt hierbij 
een grote rol en Pelagic heeft dan ook 
veel aandacht voor mooie uitgaven, zoals 
gezeefdrukte albumhoezen en bijzonder 
gekleurd vinyl. 
Het label bestaat nu twaalf jaar en lijkt 
drukker dan ooit. Gezien de kwaliteit van de 
muziek die het de wereld in helpt liggen er 
hopelijk nog vele jaren in het verschiet. 

Afgaande op informatie van Discogs, heeft 
Pelagic Records in 2021 op het moment 
van schrijven zo’n 25 albums uitgegeven. 
Daar zitten een aantal heruitgaven en 
live-platen bij, maar voor een relatief klein 
label is dit een aardige prestatie. 

THE OCEAN 
Elders in dit tijdschrift staat een interview 
met Oslo Tapes, een enigszins verwarrend 
genaamd muzikaal trio uit Italië. Eerder 
interviewden we Årabrot (GC #163) en 
recenseerden we albums van Blessings, 
Lustmord & Karin Park (beiden GC #164) 
en het Deense LLNN (GC #165), waarvan 
de laatste twee uitgelicht zijn als bij-
zonder goed. Op MTG #151 staat tevens 
een nummer van LLNN. Tel daarbij op 
dat er met Briqueville, Psychonaut, Bear 
en Hippotraktor (de recensie van hun 
debuut-lp vind je verderop in dit tijdschrift) 
vier sterke Belgische bands bij het label 
zitten en de conclusie is snel gemaakt dat 
Pelagic Records op zijn minst interessant 
te noemen is. 
Onlosmakelijk verbonden met Pelagic 
is de Duitse postmetalband The Ocean, 
opgericht in 2000 door gitarist Robin 
Staps. In 2009 nam Staps het voortouw 
om hun album ‘Fluxion’ (2004) opnieuw 
uit te brengen. Hij ging met dat idee naar 
Metal Blade Records, het label waar de 
band op dat moment zat. Zij zagen dit zelf 
niet zitten, maar gaven Staps het advies 
om het gewoon zelf te doen en boden hun 

LABEL
REPORT

Interviews, positieve recensies en een nummer op Mind The 
Gap. We kunnen de afgelopen periode niet om Pelagic Records 
heen, getuige de aandacht in dit tijdschrift voor artiesten 
gelieerd aan het Duitse label. 

auteur Niels Tubbing 

PELAGIC RECORDS
De kunst van het zware album

L A B E L R E P O R T

YEAR OF NO LIGHT – CONSOLAMENTUM (2021) 
We hoppen nog even naar weer een ander land. Het machtige Year of No Light komt uit 
Frankrijk en is actief sinds 2004. Hoewel hun combinatie van sludge, drone en doom per-
fect past bij Pelagic, heeft het tot 2021 geduurd voordat de band en het label samen in zee 
gingen. Year of No Light bestaat uit liefst drie gitaristen, twee drummers en een bassist, 
waarbij een aantal van hen ook nog synthesizer en elektronica toevoegt. Dit resulteert in 
een alomvattend, diepgaand en emotioneel zwaar geluid. ‘Consolamentum’ is hun eerste 
album sinds 2015, bevat vijf nummers van gemiddeld elf minuten en wordt in kenmerkende 
Pelagic-stijl verkocht in prachtig vormgegeven vinyl. Een van de beste albums van 2021.

SÂVER – THEY CAME WITH SUNLIGHT (2019) 
Het Noorse Sâver bracht in 2019 hun debuutalbum uit op Pelagic. De band past in het 
harde en gruizige postmetalhoekje van het label, maar voegt aan hun geluid een onder-
laag van elektronica toe, onder meer met een heerlijke Moog-synthesizer. De sfeervolle 
muziek vol lage tonen is exemplarisch voor het merendeel van de releases op het label en 
is een perfecte instapper voor nieuwe luisteraars. In 2021 bracht Pelagic overigens nog 
een split-album uit van Sâver en het Belgische Psychonaut.

MONO – THE LAST DAWN & RAYS OF DARKNESS (2014) 
Het Japanse Mono is een van de grotere namen op het label. De postrockband heeft sinds 
2001 een aantal albums op verschillende labels uitgebracht, maar de prachtige dubbelaar 
‘The Last Dawn & Rays of Darkness’ uit 2014 is hun eerste op Pelagic. De platen waren 
los van elkaar te bestellen, maar werden door Pelagic ook als limited edition vinyl in een 
visueel kunstwerk gebundeld. Met hun meest recente plaat ‘Pilgrimage of the Soul’ heeft 
Mono wederom de krachten gebundeld met het label en de vinylversies zijn weer om van 
te watertanden zo mooi.

LO! – MONSTRORUM HISTORIA (2013) 
De bands op Pelagic komen werkelijk overal vandaan. In 2013 werd bijvoorbeeld dit 
Australische pareltje op ons recensiebord neergelegd. Lo! (Look and Behold) komt uit 
Sydney en maakt muziek op het grensvlak tussen sludge en hardcore. We beschreven 
hun album ‘Monstrorum Historia’ toentertijd als een klassieker in wording, iets dat het 
in zeer selecte kringen ook is geworden. Visueel is Lo! een band die past binnen het 
Pelagic-plaatje, waarbij vooral de video voor het nummer ‘Orca’, afkomstig van de in 2015 
door het label uitgegeven ep ‘The Tongueless’, in het oog springt. De moeite van het 
bekijken waard.

THE OCEAN – HELIOCENTRIC (2010) 
Het verwondert niet dat er een ruim aantal platen van The Ocean (of The Ocean Collective) 
zijn uitgekomen op Pelagic. Welke daarvan de beste is, zal altijd tot discussie leiden. Een 
alleszins interessante plaat op dit gebied is ‘Heliocentric’. Het album leidde een koers-
wijziging in op gebied van zang: naast het gebruikelijke gebrul wordt er namelijk clean 
gezongen. Dit zorgde ervoor dat een aantal oude fans afhaakten, maar tegelijkertijd trok 
het album een grote schare nieuwe fans. Overigens willen we ‘Phanerozoic II: Mesozoic 
| Cenozoic’ uit 2020 toch ook even benoemen. Wat ons betreft is dat album misschien 
stiekem toch het magnum opus van The Ocean.
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Hiphop en skateboarden als toevluchtsoord in een 
gepolariseerde stad: de documentaire ‘All the Streets Are 
Silent’ schetst het beeld van de opkomst van een typisch 
New Yorkse scene, waarvan ook nu nog culturele sporen 
terug te vinden zijn. Welke culturele sporen dat zijn, is 
nog een andere vraag.

auteur Bouke Mekel

 
In de jaren 1990 werd de skate- en graffitiscene 
van downtown New York wereldberoemd dankzij 
de controversiële dramafilm ‘Kids’ (1995) en de 
invloedrijke rap-/turntablism-/skate-/BMX-video 
‘Zoo York Mixtape’ (1997), waarin jonge bandelo-
ze straathelden met skateboards over afvalbakken 
springen, vervaarlijk langs auto's en voetgangers 
scheren en met graffitikunstenaars rondhangen. De 
Amerikaanse documentaire ‘All the Streets Are Silent’ 
(2021) van Jeremy Elkin maakt middels interviews en 
archiefbeeld inzichtelijk hoe er tussen 1987 en 1997 
een eerst door punk en later door hiphop gevoede 
skatecultuur ontstond. Deze straatartiesten vulden 
duidelijk een gat dat in New York was ontstaan na een 
golf invloedrijke kunstenaars als Andy Warhol, Keith 
Haring en Jean-Michel Basquiat. Zolang je maar de 
moed had om op te dagen met je skateboard of spuit-
bus kon je meedoen. Rapper/dj Kid Capri verwoordt 
het als volgt: ‘If you're dope, you're dope. It don't mat-
ter if you're black, white, spotted or dotted, that doesn't 
make no difference.’ Punkers, skinheads en dreads 
vonden elkaar te midden van een stad die langs raci-
ale lijnen gepolariseerd was en waar berovingen en 
drugsoverlast aan de orde van de dag waren. 

Men kon in Washington Square Park even weg bij 
de familie en uit de eigen buurt, en later nam de 
groep massaal deel aan spontane evenementen 
bij de tot skatehotspot gebombardeerde Brooklyn 
Bridge Banks. Ze werden, nog nat van het zweet, ook 
toegelaten tot de Club Mars (1988-1991) waar het 
met een hybride programmering en bezoekerssa-
menstelling lukte om hiphopavonden te organiseren 
die niet uitmondden in geweld, tot dit uiteindelijk 
wél weer gebeurde omdat gangleden zich onder het 
publiek mengden. De in de documentaire besproken 
radioshow ‘The Stretch Armstrong and Bobbito Show’ 
(1990-1999) gaf tegelijkertijd een podium aan een 
grotere diversiteit aan hiphopartiesten en er kwamen 
heuse hippe New Yorkse skatekledingmerken als 
Zoo York (1993) en Supreme (1994). De scene viel 
echter door het grote succes uiteindelijk ten prooi aan 
exploitatie. Deze wending had in ‘All the Streets Are 
Silent’ kritischer voor het voetlicht gebracht kunnen 
worden, ook al ligt de focus op het begin en de jaren 
van bloei. Supreme is uiteindelijk uitgegroeid tot een 
beursgenoteerde kledinggigant, iets wat geconsta-
teerd wordt, maar waar verder weinig anders over 
gezegd wordt dan dat dit een bizar gegeven is. Een 
andere gemiste kans is dat regisseur Larry Clark en 

Zolang je maar de 
moed had om op 
te dagen met je 
skateboard of spuitbus 
kon je meedoen.

scriptschrijver Harmony Korine van de film ’Kids’, die 
ook een rol speelden in de verschuivingen binnen de 
scene, niet aan het woord komen. Hierdoor wordt er 
– net als in de recente terugblikkende documentaire 
‘The Kids’ (2021) – geen nieuw licht geworpen op 
hoe de makers terugkijken op hun dubieuze manier 
van filmmaken, waarmee ze in hun rauwe, documen-
taire stijl over grenzen van kwetsbare minderjarigen 
heengingen. Met de film brachten ze zo, door alle 
media-aandacht en roem eromheen, een radicale ver-
andering teweeg in een jongerengroep die voorheen 
puur uit passie skatete. 

B I N D W E R K

Broeinest op de Banks

ALL THE 
STREETS 
ARE 
SILENT

Harold Hunter en zijn vrienden bij de Brooklyn Banks, 1995. Foto: Gunars Elmuts

Jefferson Pang bij de Brooklyn Banks, 1995. Foto: Gunars Elmuts

BIND
WERK
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Af en toe is het goed om vanzelfsprekende dingen op een andere manier te 
bekijken. In deze boek- en filmselectie gebeurt dat op verschillende manieren: 
zo worden in de vijfde en laatste KONT kunstenaars en niet-kunstenaars 
aan elkaar gekoppeld, met verrassende resultaten, en zet muziekjournalist 
JR Moores Nirvana met terugwerkende kracht een trapje lager op de 
muziekhistorische ladder.

Boek- en filmselectie

MET ANDERE OGEN
B I N D W E R K B I N D W E R K

normale hobby is. Tien jaar later ontmoeten Carla en 
Gonzalo elkaar opnieuw op een feest. De vonk slaat 
ook deze keer over, maar er is een derde in het spel: 
Carla’s zoon Vicente. Gonzalo ontfermt zich al snel 
met veel overgave over de jongen en de drie worden 
een gezin. Ook Vicente wil als hij ouder wordt dichter 
worden. Dat is in het kort de plot van ‘Bijna een vader’, 
de nieuwste roman van meesterverteller Alejandro 
Zambra. Met een ongelooflijk vlotte vertelstijl toont 
de Chileense schrijver waarom hij een van de grootste 
talenten is op het literaire wereldtoneel: Zambra slaagt 
erin om van de kleinste gebeurtenissen poëzie te ma-
ken. Hij gidst ons in sneltreinvaart door het leven van 
zijn personages – meer dan dertig jaar gaan voorbij 
in de zowat 450 pagina’s van de roman. De schrijver 
is daarbij zelf aanwezig in een vertelstem die soms de 
ironische kant op gaat. Maar de Chileen houdt van zijn 
personages: hij begrijpt waarom mensen soms de ver-
keerde beslissingen nemen en vergeeft hen als schrij-
ver hun fouten. Dat mededogen werkt besmettelijk: 
wie ‘Bijna een vader’ heeft gelezen, kijkt daarna ook 
met meer compassie naar zijn medemens. Dit spran-
kelende boek is lichtvoetig en tegelijkertijd vertelt 
het meer over het leven dan eender welk doorwrocht 
essay. Dat Zambra een hele stoet aan dichters voorbij 
laat komen, is een nauwelijks verhuld motief van deze 
schitterende roman: het leven is poëzie, als je gewoon 
beslist om het zo te bekijken. (tow) 
 
Alejandro Zambra, 
Bijna een vader  
(Amsterdam: Meridiaan Uitgevers, 2021) 
 

ROCK-'N-ROLLVERHALEN 
‘Ik wil niet dat het net zoiets wordt als The Rolling Sto-
nes. Ik wil niet nog aan het touren zijn als ik 49 of 50 
jaar oud ben en ‘Little Fluffy Clouds’ spelen voor een 
groot publiek in Amerika. Ik zeg niet dat het niet zal 
gebeuren. Maar ik wil niet dat het gebeurt,’ aldus Alex 
Paterson in 1995 in een interview over The Orb. Een 
kwarteeuw later is Paterson de 60 gepasseerd, en The 
Orb still going strong. In ‘Babble On An’ Ting’ beschrijft 
Kris Needs de geschiedenis van de man en zijn band 
aan de hand van oude interviews, recensies, oogge-
tuigenverslagen, en vooral een reeks gesprekken met 
Paterson. De hoofdstukken over diens jeugd en familie 
hadden wel wat korter gemogen, maar helpen wel om 
een mens van vlees en bloed van hem te maken, en niet 
alleen maar een stoner met een sampler en een grote 
platencollectie. Verreweg het grootste deel van het boek 
beslaat daarna de eerste tien jaar van de band, en de 
eerste vier albums, wat grofweg overeenkomt met de 
jaren 1990. Een periode waarin ‘ambient house’ groot 
werd, voor een belangrijk deel dankzij The Orb. Ver-
wacht echter geen diepgravende analyses of culturele 
context, maar vooral een anekdotische geschiedenis 

(wat wel passend is voor een boek over iemand die naar 
eigen zeggen alleen over muziek en voetbal kan praten, 
en over voetbal na tien minuten wel weer is uitgepraat). 
Veel verhalen over wie met wie welke studio indook, 
en welke samples ze daar aan elkaar smeedden tot die 
meesterlijke eerste platen, steevast met een spliff in de 
hand. The Orb is altijd een band geweest die om samen-
werkingen draait, en er passeren veel bekende namen 
de revue, zoals als Andrew Weatherall, Youth, Thomas 
Fehlmann en Lee Perry. Helaas komt niet iedereen 
even uitgebreid aan bod. Zoveel ruimte als er is voor 
Primal Scream – voor wie The Orb het monumentale 
‘Higher Than The Sun’ produceerde – zo bescheiden is 
de aandacht die bijvoorbeeld Fehlmann en Kris Weston 
(a.k.a. Thrash) krijgen, terwijl beiden toch een tijdlang 
een belangrijke rol in de band hadden. Het lijkt erop 
dat Primal Screams rock-'n-rollverhalen beter in Needs’ 
idee passen van wat een band interessant maakt. Sowie-
so is de auteur het grote probleem van het boek. Needs, 
naast schrijver en journalist zelf ook muzikant (en oude 
punk), deed een aantal remixes voor The Orb en maakt 
al lange tijd deel uit van dezelfde scene als Paterson. 
Dat maakt hem een bron van een hoop goede verhalen, 
maar tegelijk kan hij de verleiding niet weerstaan om 
het boek ook over hemzelf te laten gaan. Daarbij doet 
hij geen enkele moeite om objectief te zijn of afstand te 
nemen van zijn onderwerp, met een ‘wij tegen zij’-hou-
ding als gevolg, en heeft hij een voorkeur voor nogal 
vermoeiende onderbroekenlol (Ozric’s Testicles in 
plaats van Ozric Tentacles, dat niveau – vast heel punk). 
Ook is het, naast nodeloze opsommingen van setlists 
en tourdatums, voor het eerst in lange tijd dat ik in een 
boek een uitgebreide discografie tegenkom. Zinloos, 
lijkt het, in tijden van het internet en Discogs. Al met 
al had Patersons verhaal een professionelere schrijver 
verdiend. Momenteel kan ook The Orb nog niet touren, 
maar wanneer het wel weer zal kunnen, gok ik dat ‘Litt-
le Fluffy Clouds’ weer gewoon op de setlist zal staan. In 
de tussentijd lijkt Paterson de pandemie prima door te 
komen met een nieuwe lp en bijbehorend remixalbum, 
plus een internetradioshow. Misschien kunnen The 
Rolling Stones er een voorbeeld aan nemen, nu ze geen 
drummer meer hebben. (msch) 
 
Kris Needs en Alex Paterson, 
Babble On An' Ting - Alex Paterson's Incredible Journey 
Beyond The Ultraworld with The Orb  
 (Londen: Omnibus Press, 2021) 
 

LICHTVOETIG 
Gonzalo en Carla zijn twee verliefde Chileense tieners, 
maar zoals dat vaak met puberliefdes gaat, springt 
hun relatie veel te snel uit elkaar. Gonzalo stort zich 
op zoek naar troost op de poëzie, iets wat, als we Ale-
jandro Zambra mogen geloven, in Chili een volstrekt 
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BEWEGING 
Kunstenaar Griet Menschaert, tevens oud-medewerker 
van Gonzo (circus), neemt na vijf jaar afscheid van 
haar kunstwerk KONT. Het platform bestaat uit de 
publicatie van een jaarlijks tweetalig (Nederlands-En-
gels) papieren magazine, en de organisatie van Slow 
Dates, waarin makers en niet-makers elkaar kunnen 
ontmoeten in de omgeving van Eindhoven. KONT heeft 
een vriendelijke en eigenwijze houding tegenover het 
kunstenaarschap, en lijkt tegen het idee van de indivi-
dualistische autonome kunstenaar in te gaan. 
Voor de laatste keer brengt Menschaert het magazine 
uit, ditmaal in samenwerking met co-editor Sunjoo 
Lee. Dat resulteerde in ‘Welcome The Artist/Verwel-
kom de kunstenaar’. Vijf duo’s van kunstenaars en 
niet-kunstenaars realiseerden samen de artikelen 
voor dit nummer. Daar kwamen bijzondere samen-
werkingen uit, zoals tussen designer Noam Youngrak 
Son met IT-docent en vertaler Jeroen van den Heuvel, 
die samen een speculatief narratief onderzoek deden 
naar een toekomst in Eindhoven vol sporen van pad-

denstoelen, ‘evoluons’ genoemd. Het Evoluon is een 
groot paddenstoelvormig gebouw in Eindhoven. Een 
ander artikel gaat over The Walking Fish Academy, 
waar bedrijven kunstenaars kunnen inhuren om in 
creativiteit te voorzien. Het zijn dit soort verfrissende, 
grappige bijdragen en unieke invalshoeken die KONT 
uniek maken, en die mogelijk worden gemaakt door de 
samenwerking tussen kunstenaar en niet-kunstenaar. 
Ook in deze laatste editie maakt KONT het op toegan-
kelijke en laagdrempelige manier mogelijk dat mensen 
elkaar ontmoeten. 
De film ‘Staying With The Tides’ van Design Acade-
my-alumna Floor Hofman gaat over KONT, en laat zien 
wat deze kunstenaarsbeweging heeft betekend voor 
de betrokkenen. Aan het woord komen onder andere 
oprichter Menschaert, haar KONT-genoten, waaronder 
een antropoloog, een wiskundige en een ontwerper, de 
directeur van het Van Abbemuseum Charles Esche en 
kunstenaars Lars Leeuw en Wessel Verrijt. Vooral die 
laatste drie zeggen inhoudelijke en zinnige dingen over 
outsider art, verzet tegen de harde kunstwereld en het 
gebrek aan ontmoetingsplekken voor kunstenaars. De 
film is een experimenteel portret, ondersteund door 
een pakkende, ritmische soundtrack. Audiofragmenten 
van interviews worden samengebracht met filmbeel-
den uit verschillende delen van de wereld. 
Het is mooi dat Menschaert als enige persoon ook in 
beeld komt bij de interviews, het zijn immers haar 
bloed zweet en tranen geweest die het platform moge-
lijk hebben gemaakt. Wel is het jammer dat Eindhoven 
niet prominenter in beeld is, want KONT is toch echt 
duidelijk een Eindhovense beweging. KONT is een 
kunstbeweging die hopelijk ook na het vertrek van 
Menschaert wordt doorgezet. Er zijn namelijk maar 
weinig plekken waar kunstenaar en ‘gewone’ burger 
elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren, 
laat staan dat ze samen ook iets unieks maken. (ep)

Red. Griet Menschaert en Sunjoo Lee, 
KONT05 Welcome The Artist/Verwelkom de kunstenaar 
(Eindhoven: KONT magazine, 2021) 
 
Floor Hofman,  
Staying With The Tides 
(KONT magazine) 
 

VERTAKKINGEN 
JR Moores is een gerespecteerd muziekjournalist en 
columnist met de specialisatie psychedelische rock, 
die publiceert voor zowel The Quietus als Record 
Collector. Werk van zijn hand verscheen bovendien in 
The Wire, The Guardian, Vice en op Bandcamp Daily, 
om de belangrijkste te vermelden. Moores is zodoen-
de iemand met een eigen mening, heel veel ervaring 
en muzikale kennis; een muziekjournalist die weet 
hoe hij een boeiend verhaal kan vertellen. Een verhaal 
dat niet altijd hoeft te stroken met de smaak van de 
gemiddelde liefhebber of journalist. Net dat maakt 
deze pil van 480 pagina's – inclusief register, leeslijst, 
uitgebreide bronnenlijst en een zeer selectieve disco-
grafie – heel erg de moeite waard. 
Een mooi voorbeeld hiervan is dat Moores Tad kiest 
als belangrijkste vertegenwoordiger van grunge, in 
plaats van Nirvana. Een standpunt waar wij ons zeer 
goed in kunnen vinden, en dat zonder afbreuk te 
doen aan de verdienste van het trio Cobain, Grohl en 

Novoselic. We zagen beide bands in een double bill 
in het Gentse Democrazy begin jaren 1990 voor een 
publiek van honderdvijftig mensen (als we iedereen 
zouden geloven die zegt erbij te zijn geweest, waren 
er minstens vijfduizend bezoekers). Tad speelde eerst 
en Nirvana stak zeer bleekjes af bij wat Tad Doyle, die 
nog steeds niet de erkenning krijgt waar hij recht op 
heeft, met zijn band presteerde. Moores biedt Doyle 
eerherstel, en hoe. 
De ‘Heavy Music’ die Moores in zijn boek onderzoekt 
is in zijn geval ook veel breder dan wat we zouden 
verwachten. Hardrock en heavy metal met al zijn ver-
takkingen, ja, dat is de evidentie. Hij heeft het echter 
net zo goed over industrial rock, noiserock, postme-
tal, postrock, … tot aan het invloedrijke ‘Scum’ van 
Napalm Death toe. Niet in een paar woorden, maar 
in hoofdstukken die telkens weer een andere dan de 
vertrouwde invalshoek uitlichten. Hij begint met ‘Hel-
ter Skelter’ van The Beatles en bespreekt uiteraard 
ook een verwachte naam als Black Sabbath, maar laat 
net zo goed Throbbing Gristle, Mika Vainio, Les Ralli-
zes Dénudés en lievelingen als The Butthole Surfers, 
Swans en The Melvins de revue passeren. Door zijn 
eigen contacten, zeer gedegen research en jarenlange 
ervaring zit het vlot geschreven boek vol anekdotes 
en citaten. Een voorbeeld hiervan is de vergelijking 
die in Spin werd gemaakt tussen de grunge-funk van 
The Jesus Lizards ‘Blue’ en de pure pop van The Spice 
Girls. Of hoe het boek werkelijk alle kanten opvliegt, 
weliswaar chronologisch, met veel bekende en min-
der bekende bands, als het maar onder een of andere 
vorm van heaviness valt te catalogeren. Steve Albini 
mag het boek afsluiten met een korte anekdote over 
zijn liefde voor noise(-rock). 
Wij hebben erg genoten van de wijze waarop Moores 
zijn verhaal op een niet voor de hand liggende manier 
vertelt en boeiend weet te houden. Zijn afwijkende 
insteek, waarmee hij de focus legt op harde muziek 
zonder zich aan de beperkende genregrenzen te hou-
den, maakt dit tot een boeiende leestrip. (pb) 
 
JR Moores, 
Electric Wizards - A Tapestry of Heavy Music, 1968 to 
the Present  
(Londen: Reaktion Books, 2021) 
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en Korm Plastics) en betekende hun 
doorbraak in het cassettecircuit. Na 
enkele heruitgaven op tape en cd-r, 
zou deze geremasterde cassette met 
nieuw artwork best eens de ultieme 
editie kunnen zijn. We horen reeds 
alle facetten in embryonale fase: van 
eenvoudige industriële loops van 
stemsamples en elektronica, tot 
vervormde klassieke muziek en 
religieuze koren. Deze modus operan-
di zouden ze niet lang nadien verder 
verfijnen, en totalitaire begrafenis- 
muziek zou hun handelsmerk wor-
den. Zoals de naam al prijsgeeft, is 
Autopsia een cultuurpessimistische 
lijkschouwing. Doodsdrift staat cen-
traal, net als de eeuwige strijd tussen 
Goed en Kwaad (de twee cassette- 
kanten heten ‘God’ en ‘Satan’). Titels 
als ‘Kissing Jesus In The Dark’ of 
‘Scars Of Europa’ zijn exemplarisch 
voor hun esthetiek. Intussen is hun 
oeuvre al behoorlijk aangedikt, maar 
‘In Vivo’ blijft een essentiële release, 
waar we vaak naar terugkeren. (pv)

Ka Baird & Pekka 
Airaksinen
FRKWYS Vol. 17: Hungry Shells
(RVNG INTL)

De Finse compo-
nist en perfor-
mancekunstenaar 
Pekka Airaksinen, 
overleden in 
2019, cultiveerde 
als boeddhist een 

anonieme, teruggetrokken levens- 
houding. Het mag dan ook een geluk-
kig wonder heten dat Le Guess Who? 
hem in 2018 koppelde aan Ka Baird, 
die in haar werk de grenzen opzoekt 
van haar uithoudingsvermogen. Ter 
voorbereiding wandelden de twee 
door de binnenstad van Utrecht. 
Airaksinen gaf zich blijkbaar over aan 
een lange meditatiesessie, en vertelde 
Baird over boeddhistische parabels 
die hij door goddelijke tussenkomst 
ontvangen had. Die teksten vonden 
hun weg naar ‘Hungry Shells’. Ik kan 
een heftig kriebelende scepsis niet 
onderdrukken als ik dergelijke infor-
matie toegediend krijg, maar het 
resultaat mag er (grotendeels) best 
wezen. In feite schuiven de bijdragen 
van de twee in lagen over elkaar heen. 
De fluit en stem van Baird, uitbundig 
bewerkt met elektronica. Surrealis-
tische klanklandschappen van 
Airaksinen, waar piano’s en slag-
werkinstrumenten bij tijd en wijle 
naar de oppervlakte komen dobbe-
ren, tussen borrelende en bruisende 
elektronica. Op hun best zijn het 
intrigerende vervlechtingen, schilde-
ringen die je met de oren doen wap-
peren. Maar er stijgt soms ook een 
spiritueel respect uit omhoog, dat de 
schelpen doet terugdeinzen in mijn 
gehoorgangen als lichtjes beroerde 
ogen op steeltjes van een slak. 
(rvp)

Aidan Baker
Fluss
Machinefabriek
Sister (Music For An 
Installation-Performance By 
Roshanak Morrowatian)
(PLAYNEUTRAL)

Playneutral is een nieuw Brits label 
dat hedendaagse muziek uitbrengt 
van experimenterende geluidskosmo-
logen. Het label slaat al onmiddellijk 
een paar klappers aan de haak die 
een reusachtige catalogus aan releases 
met zich mee sleuren. De vraag blijft 
natuurlijk of het beluisteren, laat 
staan het aanschaffen, van deze 
watervallen aan muziek nog wel de 
moeite is. De Canadese gitarist Aidan 
Baker heeft al tonnen muziek uitge-
bracht onder eigen naam, maar ook 
van Nadja, Caudal, Adoran en Arc 
zijn er heel wat releases verschenen. 
Baker experimenteert op ‘Fluss’ weer 
met ambient-texturen die hij met de 
gitaar en een resem aan effectendoos-
jes produceert. De multi-instrumen-
talist improviseert met frequentieva-
rianten die een bijna vals gezoem 
verwekken. De gonzende sound- 
scapes knagen aan de trommelvliezen 
en verwarren de productie van  
signaalstoffen in de synapsen. Enige 
gewenning aan de geluidsgolflengte is 
noodzakelijk om zich dieper in deze 
intrigerende klankervaring vast te 
hechten. ‘Fluss’ bestaat uit een myste-
rieuze ambientwaas met scherpe 
hoekjes die zachtjes door het elektro-
nisch spectrum kabbelt. De 
Nederlander Rutger Zuydervelt 
(Machinefabriek) staat bekend voor 
zijn hoge productiviteit van elektroni-
sche geluidsomgevingen. Met ‘Sister’ 
brengt de geluidskunstenaar een ode 
aan de overlevingskracht van kinde-
ren in regio’s met politieke en maat-
schappelijke onrust. ‘Sister’ is één 
uitgesponnen track van bijna veertig 
minuten die transformeert naar een 
opmerkelijk eindpunt. De ambient-
soundscapes verschuiven langzaam 
van onschuldige klanken naar inten-
sere sferen. Zuydervelt voegt subtiel 
veldopnames van spelende kinderen 
toe tussen de zachte, repetitieve 
deiningen die een nostalgisch gevoel 
opwekken. De dromerige ambient 
krijgt naar het einde toe gezelschap 
van opzwepend getrommel op lege 
olievaten. Het gedreun houdt een 
tijdje aan en ebt dan langzaam, verge-
zeld van lichte noisestructuren, weg. 
Dit opmerkelijk stukje geluidskunst 
loopt naar het einde toe uit met het 
zachte geneurie van een traditionele 
Iraans lied (‘Mara Beboos’). Dit is een 
Machinefabriek-uitgave met een 
emotionele diepgang waar we toch 

even stil van werden. ‘Sister’ is een 
productie van het SALLY Dans-
gezelschap Maastricht en ging in 
première op Schrit_tmacher-festival, 
juli 2021. (pob)

Barst
Real, A Barst Audiovisual 
Experience
(CONSOULING SOUNDS)

Dat Barst, de 
artiestennaam 
voor Bart Desmet, 
een ambitieuze 
muzikant is, dat 
wisten we al 
sinds hij uit het 

verborgene trad om de buitenwereld 
kennis te laten maken met zijn mu-
ziek. In alle stilte, zonder dat iemand 
er iets van afwist, bouwde hij gestaag 
aan een eigen muzikale signatuur die 
sinds zijn eerste release een groeien-
de schare fans weet te overtuigen. Net 
omdat elk album anders klinkt en ook 
nog eens nooit ontgoochelt, heeft 
Desmet de gasten die met hem willen 
meewerken, voor het oprapen. Niet 
dat hij het niet alleen af kan, integen-
deel. Deze keer komt Barst met een 
cd en bijbehorende dvd. Het muzikale 
luik wordt ingevuld door Desmet en 
Charles Bernand, terwijl Niels Verwijk 
alle visuals deed. En Igor natuurlijk, 
die Igor speelt in de film die wordt 
meegeleverd, waarop dezelfde mu-
ziek als klankband dient die ook op 
de reguliere cd prijkt. Het collectief 
blijft dus wisselen van bezetting, en 
dat komt de diversiteit zeker ten 
goede. De twee nummers, ‘Real I’ en 
‘Real II’ zijn reflecties over het leven, 
meditatief, repetitief en hypnotise-
rend tegelijk. Het is eerder een ver-
kenning van het innerlijke, meer dan 
voorheen, een onderzoek naar wat 
het is om echt te zijn, om mens te zijn. 
Desmet trok zich enkele jaren gele-
den terug, weg van de consumptie-
maatschappij. ‘Real’ is er als het ware 
de muzikale en beeldende neerslag 
van. De helende kracht van de natuur, 
al dan niet in verval, komt tot uiting 
in klank en beeld. Een heel geslaagd 
project, opnieuw. (pb)

Ben Bertrand
Dokkaebi
(LES ALBUMS CLAUS)

Dokkaebi zijn 
binnen de 
Koreaanse  
mythologie  
natuurgeesten  
die in contact 
staan met mensen 

en invloed op hun levens uitoefenen, 
vaak ten goede, maar soms ook om 
mensen voor de gek te houden of te 
straffen voor slechte daden. Meestal 
gaan ze onopgemerkt hun gang en 
hebben mensen niet door dat ze 

geholpen worden. Zo werkt het ook 
met de vijf nummers op het nieuwe 
album van Ben Bertrand. Op het 
eerste gehoor gebeurt er niet veel 
belangwekkends, maar ongemerkt 
kruipen de nummers onder je huid en 
zetten ze de toon voor je grondstem-
ming van die dag. ‘Dokkaebi’ is een 
contemplatief album; de muziek 
nodigt telkens weer opnieuw uit om 
de (grote) vragen des levens te over-
denken en zorgt voor een fijne sound-
track bij de dagelijkse mijmeringen. 
Het mysterieuze openingsnummer 
‘The Nixe Of John Cage’s River’ is 
direct erg meeslepend en heeft  
dezelfde lome sfeer als een gemiddeld 
nummer van Bohren & Der Club of 
Gore. Ook ‘The Aurae Loops’ springt 
er in positieve zin uit en vormt een 
waardige afsluiter van een uitsteken-
de plaat. Muzikaal klinkt het wat 
rijker dan voorganger ‘Manes’. We 
horen vooral heel veel meer instru-
menten, en Bertrand wordt dan ook 
bijgestaan door een zestal muzikan-
ten. ‘Manes’ flirtte met geluiden uit 
computers en machines, ‘Dokkaebi’ 
leunt veel meer aan tegen neo- 
klassiek. Qua toon klinkt Bertrands 
nieuwste wat lichter en wat minder in 
zichzelf gekeerd. Toch is het moeilijk 
een keuze te maken tussen de twee 
platen; ze zijn allebei enorm goed op 
hun eigen manier. (mvh)

Black Dice
Mod Prog Sic
(FOUR FOUR)

Een gokje wagen 
met de zwarte 
dobbelstenen van 
Black Dice? 
Gemanipuleerd 
zijn ze sowieso, 
het is enkel de 

vraag of je hun eigenzinnige casino- 
spel aandurft. Sluit de magie in je 
vuist en de bal, of dobbelsteen, gaat 
aan het rollen. Black Dice’s stuwdam 
van elektronische rusteloosheid 
wordt geopend om je de volle laag te 
geven. Het energiepeil ligt hoog, de 
realiteitszin laag. Met veel distortion 
in de aanslag gooien Aaron Warren en 
de broers Bjorn en Eric Copeland 
onze zelfbeheersing overhoop. Niets 
dan een roereibrij resteert na de drie 
‘Scramblehead’-versies en stevige 
arcadenummers als ‘Swinging’ of 
‘Jocko’. Uitspattingen zijn de num-
mers allemaal, maar wel telkens op 
hun eigen manier. Zo is het meer 
terughoudende ‘Big Chip’ in staat een 
ijzig spoor achter te laten, net als de 
implosie die het drukkende ‘All The 
Way’ is. Het drietal van Black Dice 
klinkt nog frisser en dynamischer dan 
we hadden durven denken na hun 
herbronning van een tiental jaar. ‘Mod 
Prog Sic’ is zowaar al hun zevende 
album, maar zodat werkelijk niemand 
kan beweren dat het vet ook maar 
een klein beetje van de soep is, 
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ABADIR
Pause/Stutter/Uh/Repeat
(GENOT CENTRE)

De titel ‘Pause/
Stutter/Uh/
Repeat’ van de in 
Berlijn neerge-
streken Abadir uit 
Caïro is als een 
zin: stilte, waarna 

een sample wordt ingezet van een 
klank van een letter, of een combina-
tie gevocaliseerde letters uit een of 
andere taal, gevolgd door een lange, 
galmende vertraging van die klanken 
en ten slotte een herhaling hiervan. 
Achterstevoren, dan toch weer ver-
sneld en van de linker naar de rechter 
luidspreker bewegend. Daarna volgt 
weer een nieuwe herhaling waarin 
we de vorige herhaling nog herken-
nen, maar horen dat er het een en 
ander weer net ietsjes anders is 
geworden dan voorheen. Een bas-
drum accentueert deze speelse flar-
den van frases met galmende stem-
synths die uitstrekken over een elftal 
composities, waarvan vier remixes 
(FRKTL, Ice_Eyes, Fausto Mercier, 
ZULI). Deze afstudeerplaat voor de 
Hochschule für Künste in Bremen 
bevat elektronicanummers die met 
uiterste precisie zijn gecomponeerd: 
het zijn rijkgeschakeerde post-club- 
landschappen met diverse flows waar 
je vooral fijn naar kan luisteren, maar 
waarop je wanneer er grime-achtige 
ritmes opduiken ook kunt dansen om 
vervolgens over te gaan tot head- 
bangen tijdens de heftigere passages 
in deze speelse bak vol taalcollages. 
(bm)

Farida Amadou, Steve 
Noble, Peter Brötzmann, 
Thurston Moore
M.A.N./B.A.N.
(DROPA DISC)

Farida Amadou is 
een steeds sterker 
stralende ster aan 
het internationale 
vrije muziek- 
firmament. De 
Luikse heeft zich 

in een paar jaar dusdanig in de schijn-
werpers gebast dat een release met 
Peter Brötzmann én Thurston Moore 
lang niet meer verbaast. Steve Noble 
heeft een verleden bij Rip Rig + 
Panic én als veelvuldig collaborator 
met Derek Bailey, maar drumt ook 
aan de zijde van Stephen O’Malley, 
als St. Francis Duo. Amadou en 
Noble ontmoetten elkaar in 2017 op 
het Antwerpse festival Summer 
Bummer, waarna ze een duo vorm-
den, regelmatig samenwerkingen met 

derden aangaand. Zo ook op de editie 
van 2019, waar ze met Thurston 
Moore (M.A.N.) en met Peter 
Brötzmann (B.A.N.) aantraden. De 
sets van die avonden verschijnen nu 
als dubbel-lp op het aan het festival 
gelieerde Dropa Disc. De set van 
M.A.N. leek die augustusavond in 
2019 vooral op schier volume ge-
stoeld, maar bij herbeluistering valt 
op dat er veel meer gebeurt en dat 
Amadou en Noble toen al een duchtig 
gerodeerde tandem vormden. 
Amadou bubbelt, schraapt en ragt 
met een speelplezier dat Noble en 
Moore hoorbaar aanvuurt. Veel meer 
dan Moore bij M.A.N., trekt 
Brötzmann het laken naar zich toe bij 
B.A.N.: al van bij zijn eerste uithaal is 
het duidelijk dat Brötzmann-de-
beeldenstormer uit de coulissen is 
gewandeld. Maar Noble en Amadou 
maken fluks duidelijk dat ook zij met 
een missie uit de kleedkamer geko-
men zijn en naarmate kant A vordert, 
neemt het duo de teugels steviger in 
handen, waardoor een barse 
Brötzmann alsnog een concert 
speelt dat hij nog nooit speelde. 
Meer dan een set goeie opnames van 
uitstekende concerten is deze plaat 
misschien nog de perfecte illustratie 
van wat een festival als Summer 
Bummer doet: lokaal talent aan tafel 
zetten met de groten uit het genre en 
hen zo losjes katapulteren in de vaart 
der volkeren. Waarvoor hulde. (sb) 

Amyl And The Sniffers
Comfort To Me
(ATO)

Met hun debuut 
kwamen de 
Australische Amyl 
en haar Sniffers 
direct door de 
grote poort bin-
nen, waarbij ze 

prijzen in eigen land mochten ontvan-
gen én op Rock Werchter geprogram-
meerd stonden. Met deze tweede 
blijft de band trouw aan zichzelf, 
maar diepen ze  hun geluid verder uit. 
Naast simpele bangers van twee-ak-
koorden, zitten veel nummers ook vol 
postpunkecho’s. De productie zit 
strakker in het pak. Maar het blijft 
gewoon punk waarop een mens al 
eens bier morst en vreemd op en neer 
hupt, zoals ‘Freaks To The Front’ 
nadrukkelijk en met een vurig tempo 
ook vraagt. Het gaspedaal wordt op 
de eerste plaathelft sowieso stevig 
ingedrukt. Hier voel je dat alles aan 
de band groter is geworden. Luider, 
harder, betekenisvoller. Amy Taylor 
schuurt zich nog feller door de songs, 
met een attitude die zo gevaarlijk 

klinkt dat ze achter tralies thuishoort. 
De solo’s vliegen je om de oren en de 
ritmesectie laat de plak van je muren 
brokkelen. De band doet alles wat ze 
op het debuut al deden, maar nog een 
stuk beter, feller en met een focus die 
al een nacht of drie op coke ligt te 
weken. En die riffs! Poepsimpel, maar 
met een rauwe eerlijkheid. Op de 
tweede plaathelft durven ze wat 
bluespunk te tappen, wat resulteert 
in een song als ‘No More Tears’ waar-
op wij in een onbewaakt moment 
Jeffrey Lee Pierce zaliger aan de 
mullet van Taylor zien trekken. Niet te 
hard denk ik dan, want in ‘Knifey’ 
– zowat het traagste nummer op de 
plaat – laat ze horen wat je te wach-
ten staat als je haar niet met respect 
behandelt. Met deze plaat gaat de 
band los over hun al steengoede 
debuut. Waar moet dat eindigen? 
Hopelijk niet met een overdosis. 
(cva)

Robert Ashley
eL/Aficionado
(LOVELY MUSIC)

Robert Ashley 
was gefascineerd 
door formele 
uitwisselingen 
van informatie, 
situaties van 
vraag en ant-

woord. Zijn opera ‘Improvement’ zit 
er vol mee, bijvoorbeeld wanneer de 
hoofdpersoon probeert een droom 
duidelijk te maken aan een psychiater 
die nogal traag van begrip is. Ook 
duikt spionage op in zijn werk. In 
‘Quicksand’, een novelle met autobio-
grafische elementen, heeft de hoofd-
persoon in een tropisch land ontmoe-
tingen met geheim agenten. Beide 
thema’s vormden het uitgangspunt 
voor zijn opera ‘eL/Aficionado’. De 
hoofdletters verwijzen naar Los 
Angeles, de hoofdstad van schijn- 
werkelijkheden. Daar hebben 
Amerikanen hun gevoel van worteling 
en identiteit verloren, zoals Ashley in 
een interview vertelde. Dat is precies 
waar deze opera over gaat. Een ge-
heim agent ondergaat een aantal 
debriefingsessies, waarin hij onder-
vraagd wordt over de betekenis van 
gebeurtenissen die hij heeft mee- 
gemaakt tijdens een surveillance.  
Het lijkt of de ondervragers daar 
meer over weten dan hijzelf, wat leidt 
tot een opperste staat van verwar-
ring. De muziek bij die opera roept 
precies de juiste ambivalente sfeer 
op, alsof je door een kleurige mist van 
klanken waadt. ‘eL/Aficionado’ is nu 
opnieuw uitgebracht, met een nieuwe 
cast. Daarin valt op dat Kayleigh 
Butcher de rol van de hoofdpersoon 

heeft overgenomen van Thomas 
Buckner, voor wie Ashley de opera 
schreef. Ze weet het gevoel van verlo-
ren zijn in een web van halve beteke-
nissen en tegenstrijdige waarheden 
perfect weer te geven in haar zang, 
die in de melodieën alle kanten op 
beweegt, maar zelden vaste grond 
onder de voeten krijgt. Het geeft de 
wollige begeleiding de sinistere 
lading van een gecapitonneerde cel: 
een zachte, warme omgeving, waar 
niet uit te ontsnappen valt. (rvp)

Atmosphere
WORD?
(RHYMESAYERS)

Het Amerikaanse 
hiphopduo 
Atmosphere lijkt 
een tweede jeugd 
te beleven, met 
een flink op- 
geschroefde 

productiviteit. 2021 is alweer het 
vierde achtereenvolgende jaar waar-
op ze hun fans op nieuw werk trakte-
ren. Echt sleets is de formule nog niet 
aan het worden, maar ‘WORD?’ klinkt 
soms net iets te bekend. De produc-
ties van Ant kunnen weer door het 
spreekwoordelijke ringetje gehaald 
worden. Rapper Slug komt met een 
aantal geestige oneliners op de prop-
pen, vaak vol zelfspot, maar weet op 
een nummer als ‘Vanish’ ook te ont-
roeren met regels die anno 2021 heel 
anders vallen: ‘Let’s stop pretending 
we got some type of life outside of 
this’. Het klinkt allemaal weer als een 
klok – toepasselijk genoeg, gezien tijd 
een belangrijke thematische draad 
vormt – maar de verrassing is er al 
enige tijd vanaf. Echt grote stappen 
heeft de groep niet meer gemaakt 
sinds ‘Southsiders’, uit 2014 alweer. 
Zelfs al is Atmosphere wederom niet 
in topvorm, ‘WORD?’ is weer een fijne 
toevoeging aan de discografie. Je zou 
alleen willen dat ze voor de volgende 
weer eens wat langer de tijd zouden 
nemen. (mab)

Autopsia
In Vivo
(KORM PLASTICS D)

Dit thans in Praag 
gesitueerde 
kunstproject 
wordt vaak in één 
adem genoemd 
met Laibach, en 
niet alleen omdat 

het weleens op tandwielen gekruisig-
de Christussen gebruikt en uit voor-
malig Joegoslavië afkomstig is. Deze 
tape dateert uit 1988 (Sound Of Pig 
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The Chameleons
Elevated Living
(CHERRY RED)

Rechtvaardigheid 
bestaat niet in de 
muziekbusiness. 
Neem nu The 
Chameleons. 
Samen met onder 
meer The Sound, 

Comsat Angels of Sad Lovers And 
Giants behoren ze tot een generatie 
Britse postpunkbands die het destijds 
(net) niét maakten – ondanks ijzer-
sterke albums en jubelende recensies 
– terwijl generatie- en scenegenoten 
zoals Echo & the Bunnymen, The 
Cure en vooral U2 met succes en het 
grote geld gingen lopen. De oorzaken 
waren vaak even divers als banaal. In 
het geval van The Chameleons leid-
den dikke pech, slechte keuzes en 
sores met major labels tot een bitter 
eind. ‘Elevated Living’, twee cd’s en 
een dvd vol concertopnames uit de 
periode 1982-1985, slingert je terug 
naar een band op zijn hoogtepunt, 
zowel qua songmateriaal, zelfbewust-
zijn en populariteit. Twee concerten 
werden opgenomen in thuisstad 
Manchester (waarvan eentje in de 
legendarische Haçienda), maar het is 
vooral het concert in Londen (Camden 
Palace, november 1984) waar de volle 
potentie van het viertal zich manifes-
teert. Hun ijzersterke debuut ‘Script  
Of The Bridge’ (ondertussen een 
genreklassieker) was toen al een tijdje 
uit en de setlist kent geen enkele dip. 
Voer voor nostalgie misschien, maar 
wel van het type dat toont hoe het 
moet. Niet voor niets bestempelde 
The Independent de kenmerkende 
dubbele gitaarpartijen, die voort- 
durend switchen tussen massief/ 
episch en dromerig/waaierend, des- 
tijds als sonische kathedralen. (swat)

Circuit des Yeux
-io
(MATADOR)

De uit Chicago 
afkomstige Haley 
Fohr maakt sinds 
2007 muziek 
onder de noemer 
Circuit des Yeux 
en heeft zich 

daarmee via zes uitgebrachte albums 
opgewerkt tot de hogere regionen 
van de experimentele rock, folk en 
punk. Daarnaast heeft Fohr ook nog 
eens twee indiepop-platen gemaakt 
als Jackie Lynn, haar alter ego dat 
verhaalt vanuit haar ervaringen als 
vrachtwagenchauffeur. Haar eerdere 
werk werd onder meer uitgebracht 
op labels als Drag City en Thrill 
Jockey (wat alvast enige duiding geeft 
qua muzikale richting), maar voor 
haar recente plaat ‘-io’ is Fohr in zee 
gegaan met Matador, iets wat moge-
lijk tot een wat grotere bekendheid 

kan leiden. Dat zou verdomme terecht 
zijn, want ‘-io’ is een prachtplaat in 
alle opzichten. Fohr liet ditmaal de 
gitaar veelal achterwege en koos voor 
een grootse, orkestrale aanpak: ze 
schreef muziek voor een drieën- 
twintigkoppig orkest en werkte voor 
de uitvoering uiteindelijk samen met 
dertien muzikanten uit de jazz-, 
klassieke en experimentele scenes 
van Chicago. Het resultaat is een 
gelaagd, bij tijden bombastisch geluid, 
dat echter omgeven wordt door 
aandacht voor kleine details. Dit zorgt 
voor een ruimtelijke luisterervaring, 
waarbij je gehoor soms van je af 
beweegt, dan weer ineens heel cen-
traal gefocust is en daarna op zoek 
gaat naar de afstand tussen de ver-
schillende elementen. Ondanks dat de 
muziek werkelijk oneindig fraai is, 
gaat de hoofdprijs toch naar de stem 
van Fohr. Afwisselend klinkt ze als 
Lingua Ignota, Anohni en Lisa 
Gerrard, waarbij de laatste vergelij-
king nog meer naar voren komt op de 
momenten dat een volledig Dead Can 
Dance-gevoel bovendrijft. Maar los 
van elke gezochte gelijkenis is Haley 
Fohr vooral haarzelf en heeft ze met 
‘-io’ een album gemaakt dat eenieder 
aandachtig dient te luisteren. (nt)

The Circular Ruins  
And Mystified
Fantastic Journey
(COLD SPRING)

Beroemde fantas-
tische verhalen 
van auteurs als 
Jules Verne 
(‘Twintigduizend 
Mijlen Onder De 
Zee’, ‘Naar Het 

Middelpunt Der Aarde’, enzovoort) 
zijn de inspiratiebron voor deze 
samenwerking tussen twee ambient-
projecten. Vooral Mystified zal een 
belletje doen rinkelen, want het 
soloproject van Thomas Park is zeer 
productief met bijna vierhonderd 
releases en tal van samenwerkingen, 
onder andere met Kristus Kut en 
Nocturnal Emissions. The Circular 
Ruins laat zich zowel voor zijn naam 
als zijn soundscapes inspireren door 
het magisch realisme van Jorge Luis 
Borges. Als je beide invalshoeken 
samenbrengt, hoor je geheel naar 
verwachting zeer melodieuze  
ambient met ijle synthesizers in de 
stijl van Vidna Obmana, waar subtiel 
enkele dronepartijen en concrete 
geluiden (water, pruttelende lava of 
een eenzame stemsample) aan toe- 
gevoegd werden. Enkel de industriële 
loop van ‘Forbidden Planet’ vormt 
hierop een uitzondering. Het geheel 
zit goed in elkaar en het glijdt alle-
maal vlot binnen, maar het probleem 
met dit soort releases is dat ze inwis-
selbaar zijn met duizenden anderen. 
De cd werd al in 2013 uitgebracht op 
DataObscura, het eigen label van The 

Circular Ruins, maar is nu uitgebreid 
met de lange bonustrack ‘The Centre 
Of The Earth’, vol ondergronds geritsel, 
die echter in tegenstelling tot wat de 
titel belooft nergens naartoe gaat. (pv)

Richard Dawson & Circle
Henki
(DOMINO)

Na zijn – op het 
moment van de 
release – visionai-
re ‘2020’ maakt 
Richard Dawson 
een onverwachte 
stap door in zee 

te gaan met de Finse cultband Circle. 
Je mag gerust stellen dat Circle tijde-
lijk Dawsons band is geworden en dat 
deze ‘Henki’ artistiek én inhoudelijk 
zelfs een logische opvolger is voor 
‘2020’, compleet met een alweer 
prachtige albumhoes. Ook zet 
Dawson zijn traditie van het laveren 
tussen zeer uiteenlopende onder- 
werpen voort: van een conflict tussen 
middeleeuwse dorpen tot heden-
daags Engeland en nu dus... planten. 
Het thematische verwantschap tussen 
zijn recente platen is wellicht groter 
dan je zou denken. Op ‘Henki’ durft 
Dawson dankzij de progrock-onder-
steuning van het Finse zevental wat 
vaker uit zijn folky comfortzone te 
treden en vindt zo in Circle een echo-
kamer die hem weliswaar toeganke-
lijker, maar ook minder karakteristiek 
laat klinken. Het resulteert in een 
werk dat zou kunnen doorgaan voor 
de soundtrack van de hypothetische 
Spinal Tap-opvolger én is van zichzelf 
een heerlijk klinkende allegorie over 
de absurditeit van deze tijden. Want 
als je dat niet meer in woorden kunt 
uitdrukken – ‘2020’ verscheen vlak 
voor corona en werd al snel ingehaald 
door de realiteit – dan maar in de 
vorm van zo’n verrassende samen-
werking, zeker? Wie zat te wachten 
op een versie van Dawson die de 
stamgasten van een lokale Noord-
Engelse pub overtuigt van de nood-
zaak tot een gewapende opstand 
tegen Tim Martin, trekt echter aan 
het kortste eind. Toch onderstreept 
dit album Dawsons waarde als artiest 
én de veelzijdigheid van een Finse 
band die zich eens te meer ontpopt 
tot ‘the best band in the world, in 
every category’. (mph)

Dollkraut
Vuile Leugenaar
(VIEWLEXX)

Tijdens de zomer-
maanden sloeg 
Dollkraut met 
nieuwe ep ‘Vuile 
Leugenaar’ zowel 
een nieuwe als 
vertrouwde weg 

in ten opzichte van zijn vorige werk. 

De titelsong is een technoschijf pur 
sang met een catchy tekst en een 
geinig riedeltje. Spekkige techno in 
een postpunkjasje en met een EBM-
pet op, klaar om de nacht aan te 
vallen. Dat postpunkjasje hoeft niet te 
verrassen, want de man achter 
Dollkraut is Pascal Pinket, de 
Amsterdammer die tevens in De 
Ambassade zit, die postpunkers met 
hun kille, afstandelijke nummers met 
holle, galmende zang. Het tweede 
nummer ‘Trance Domina’ begint 
vettig en is heel aanstekelijk, maar 
heeft een lastig tempo om op te 
dansen: te traag én te snel. De freaky 
synths en horrorachtige herhalingen 
doen je niet goed weten waar je het 
hebben moet. En toch! Een idee voor 
pakweg een Halloween-special in de 
Fuse? Als die laatste eindelijk weer 
open kan natuurlijk. Het volgende 
nummer, ‘Amoebe’, is de perfecte 
soundtrack voor een versnelde weer-
gave van een uit de hand gelopen 
avond. Zoals je al wel doorhad, ope-
reert Dollkraut voornamelijk vanuit 
de schemer en de dansbare donkerte. 
‘Wie (Ein) Slow Groupie’ is dan weer 
het zwakkere broertje van de andere 
tracks op de ep, en kabbelt onopge-
merkt naar het einde, waarna je 
opnieuw de titelsong opzet. (ekt)

Eris Drew
Quivering In Time
(T4T LUV NRG)

Eris Drew kan elk 
moment van 
eender welke dag 
laten aanvoelen 
als een zorgeloze 
vrijdagavond. De 
extase loert om 

de hoek met de feestmuziek van haar 
nieuwe album ‘Quivering In Time’. 
Deze zelfverklaarde ‘hogepriesteres 
van de moederbeat’ draagt een helen-
de boodschap uit, al zal dat dan 
vooral mentaal zijn. Een helder en 
vreugdevol gevoel maakt zich van  
ons meester, terwijl de hevige feest- 
stemming die het met zich meebrengt 
volgens ons enkel kan resulteren in 
katerklachten. Van matiging is weinig 
sprake op deze verzameling break-
beatnummers die verrukking toren-
hoog in het vaandel dragen. Al is het 
album te geworteld in herhaling om 
onophoudelijk als voorgrondmateri-
aal te kunnen dienen. Nochtans is de 
wisselwerking tussen herhaling en 
variëteit wel degelijk in balans. Noem 
het het lot van het housegenre, of 
beschouw het als een extra kans tot 
versmelting met het bredere geheel. 
Niet toevallig nam Drew ‘Quivering In 
Time’ op in haar studio die uitkijkt op 
een bos. Blik op oneindig of blik op 
bos, waardoor de grenzen van tijd en 
voor- en achtergrond op de helling 
komen te staan. Loslaten maar en de 
dreunende vervoering komt je als 
vanzelf omarmen. (mul)
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hebben ze een extra smeuïge portie 
voor onze neus gezet die een serieuze 
fooi verdient. In de ban van de ring? 
Maak daar maar ‘dobbelsteen’ van. 
(mul)

Blackwater Holylight
Silence / Motion
(RIDINGEASY RECORDS)

Stonerkwartet 
Blackwater 
Holylight gooit 
het over een 
andere boeg op 
‘Silence/Motion’. 
Nog steeds slui-

mert de invloed van psychedelische 
bands zoals Hawkwind, maar het 
gegrom op de achtergrond en de 
gelijkmatig snerpende gitaar over 
logge riffs doen soms aan post-metal 
denken. Deze mini-uitstapjes naar 
een duisterdere kant geven de sterke-
re nummers van het album een on- 
opgeloste spanning. ‘Delusions’ draait 
om een sterke basloop en krijgt door 
deze licht agressieve teint een myste-
rieuze sfeer (mede dankzij gastzanger 
Bryan Funck van Thou). Hier weet 
Blackwater Holylight net als op 
‘MDIII’ hun anders zo ontspannen 
houding te laten varen voor een 
epische tragiek met krachtig ingezet-
te uithalen. En ‘Every Corner’ ont-
spint zich van een Kyuss-achtige 
opening nauwgezet tot een voor hun 
doen enerverende trip. Maar alle 
post-excursies buiten de psychedeli-
sche stonerhoek ten spijt, voelt het 
album te vaak alledaags. Zeker wan-
neer bijvoorbeeld de ballade ‘Around 
You’ rustig voortkabbelt. Op de eerste 
twee albums sloeg Blackwater 
Holylight diepere groeven. Daarom 
blijft ‘Silence/Motion’ ondanks enkele 
hoogtepunten slechts een solide 
toevoeging aan hun discografie. (svw)

Elko Blijweert
De Nor Des Hoofds
(ULTRA ECZEMA)

‘Realm Of Rides  
& Romance’ en  
‘I Bambini Di 
Basilisco’, Elko 
Blijweerts eerste 
twee soloplaten, 
waren instrumen-

taal, ‘De Nor Des Hoofds’ is dat uit-
drukkelijk niet. Blijweert vertelt een 
verhaal – een beetje volgens de luister- 
spelformule van Lee Hazlewoods 
‘Trouble Is A Lonesome Town’ of de 
platen die Terry Allen met The 
Panhandle Mystery Band maakte: 
combinaties van een gesproken 
verhaallijn, die vervolgens muzikaal, 
zowel Nederlandstalig als in het 
Engels gezongen wordt. ‘Welkom in 
de nor, de nor des hoofds’, zo opent 
Blijweert de plaat. De Nor, zo heet 
toevallig ook het openlucht- 

sculptuur-annex-concertpodium waar 
Blijweerts luisterspel twee maanden 
geleden in première ging. Die plaat-
voorstelling was een combinatie van 
performance, dans (inclusief een 
spectaculaire val en bijna-blessure), 
vertelkunst en muziek. Blijweert 
vertelt hoe hij zijn vrijheid verliest en 
in ‘de nor des hoofds’ belandt, over 
ontsnappingspogingen en hoe de 
geest van Jeffrey Lee Pierce zijn 
vingers beroert terwijl hij een lied 
aan zijn gitaar tracht te ontlokken 
– een mooi lied, door Blijweert kwets-
baar, licht weifelend gezongen. Op de 
242ste dag van zijn verblijf (Blijweert 
was ooit de gitarist aan de zijde van 
Richard 23 en de zijnen) moet hij een 
concert spelen in de cafetaria. Zijn 
eigen songs slaan niet aan en 
Blijweert grijpt naar een cover. Wat 
aanvangt als een Velvet Underground-
dreun, blijkt al spoedig een magische 
versie van Madonna’s ‘Borderline’ te 
worden, inclusief een mooie gitaar-
adaptatie van de break én stadion- 
applaus. Donkere synthpassages, de 
mededeling dat hij op de 243ste dag 
zou uitbreken, een swingjazzgitaar-
partijtje en vervolgens een majestu-
euze afsluitende track, waarop hij 
middels zijn gitaarmeesterschap het 
begrip ‘vrijheid’ verklankt. Bijzonder 
plaatje. (sb)

Ameel Brecht
8 - Infinities
(DISCOS TRANSGÉNERO)

Razen
Blue Rot
(HANDS IN THE DARK)

Een nieuwe Razen, een nieuwe bezet-
ting: voor ‘Blue Rot’ worden Kim 
Delcour (blokfluiten en rietblazers) 
en Brecht Ameel (harmonium en 
monochord) bijgestaan door Berlinde 
Deman op serpent en Thomas Bloch 
op glasharmonica en cristal Baschet. 
Eerste vaststelling: Razen klinkt 
zachter, minder cru – meer hout, 
minder metaal. Vergis je niet: Razen 
gaat niet de ambient-tour op, maar in 
plaats van de luisteraar onverhoeds 
in het vel te snijden, strijken ze er nu 
liefdevol langs – wat niets zegt over 
de scherpte van het mes, natuurlijk. 
Die urgentie voel je vooral aan het 
begin van de plaat, want van ‘Blue Rot 
(1st)’ tot en met ‘Blue Rot (3rd)’ gaat 
een sterke dreiging uit, die je als 
luisteraar lichtjes oncomfortabel doet 
wentelen in je luisterplezier. ‘Blue Rot 
(4th)’ is daarentegen bijna ongege-
neerd mooi en ‘Blue Rot (5th)’ met 
die lyrische blazers van Delcour en 
Deman, doet aansluitingsmogelijk- 
heden vermoeden met de scene rond 

Aspen Edities. Brecht Ameel werkt 
ondertussen gestaag door aan zijn 
solo-oeuvre, als... Ameel Brecht. Na 
het mooie ‘Polygraphic Heartbeat’ en 
de uitgepuurde soundtrack voor Bas 
Devos’ ‘Ghost Tropic’ is er nu 
‘8-Infinities’ Ameels solowerktuigen 
blijven zijn resonatorgitaar en reso-
natormandoline, al speelt hij nu hier 
en daar ook ‘halfspeed vibraphone’. 
De belangrijkste nieuwigheid is 
echter dat Ameel voor ‘8-Infinities’ 
ook gastmuzikanten heeft uitgeno-
digd. Zo speelde de op 1 juni over- 
leden Bob Rutman steel cello op ‘The 
Wrestlers’ en voegt Walter Hus (die 
voor ‘The Sound Of Belgium’ het 
Decaporgel newbeat programmeer-
de) ‘automated glockenspiel’ toe. 
Jabir – één van de artiesten die door 
Discos Transgénero van de vergetel-
heid werd gered – is verantwoordelijk 
voor de elektronica. Maar de opval-
lendste verschijning is Marnie Weber 
(Party Boys, Spirit Girls), die op het 
bluesy ‘Palmistry’ mooie fluister- 
vocalen toevoegt. Bluesy, jawel, want 
ook in ‘No-End Street’ kringelen een 
paar blueslickjes, al verkondigt  
Ameel in het Spaanstalige interview 
op de hoes dat hij wellicht eerder  
een Europeaan dan een American 
Primitive is. Twee absolute aanraders! 
(sb)

Jeremiah M. Carter & 
Chelsea Bridge
The Way It Pours Into Itself
(WHITED SEPULCHRE RECORDS)

Soms laat ab-
stracte muziek 
zich verkopen 
dankzij de repu-
tatie van de 
makers. In het 
geval van ‘The 

Way It Pours Into Itself’ kan daar 
nauwelijks sprake van zijn. Zelfs voor 
wie bovengemiddeld ingevoerd is in 
de Amerikaanse improscene blijven 
Jeremiah M. Carter en Chelsea Bridge 
uiterst obscure namen. Eerst-
genoemde is een elektronicamuzikant 
die zich in Brooklyn gevestigd heeft 
en eerder op een paar cassettes te 
horen is. Bridge is het solo alter ego 
van Mallory Linehan, een violiste uit 
Chicago die onder meer deel uitmaakt 
van het ook al diep in een niche 
weggestopte trio Desert Liminal. De 
twee kenden elkaar en gedurende de 
lockdown begon Linehan Carter 
muziekbestanden te mailen van 
fragmenten met viool, stem en speel-
goedpiano. Die werden uiteindelijk 
door de man in Brooklyn elektronisch 
bewerkt tot iets uitermate abstracts 
waarin stem en viool amper nog te 
herkennen zijn en waar enkel nog de 
piano hier en daar als baken bovenuit 
pingelt. Het resultaat zijn twee lange 
impressionistische schetsen, geschei-
den door een intermezzo van minder 
dan twee minuten. Muziek waarvan 

de ‘betekenis’ zich allerminst op-
dringt. Die er gewoon ‘is’, of je er voor 
openstaat of niet. Naar een ‘bedoe-
ling’ of ‘verhaal’ raden is zinloos. Het 
is wat het is en dat is al spannend 
genoeg. Wat niet wegneemt dat 
sommige fans de abstractie ongetwij-
feld zullen trachten te doorbreken. 
Maar een drone blijft een drone,  
blijft een drone. En sommige drones 
op dit album zijn ronduit verslavend. 
(pbr)

Carlos Casas
Kamana
Porest
Cancer In The Soft Breeze
(DISCREPANT)

Veldopnames en gevonden materiaal 
vormen een vruchtbare grond voor 
nieuwe muziek. Daar kunnen Mark 
Gergis (deel van het collectieve brein 
achter het ethnopunklabel Sublime 
Frequencies) en reizend filmmaker 
Carlos Casas een boekje over open-
doen. Het album ‘Cancer In The Soft 
Breeze’ van Gergis, uitgebracht onder 
de naam Porest, klinkt alsof hij restjes 
van het roemruchte label bijeen- 
gesprokkeld en intuïtief geordend 
heeft en daar muziek over heeft 
uitgestrooid, gespeeld op allerhande 
instrumenten. Zo creëert hij een 
nieuwe wereld, rommelig, maar met 
steeds andere doorkijkjes. Het is een 
psychedelische trip, alsof hij de  
werking van geestverruimende en 
bewustzijnsverkleurende zwammen 
in klank heeft weten om te zetten. 
Casas heeft op ‘Kamana’ opnamen 
gebruikt die hij maakte bij de Aeta, 
een bevolkingsgroep die de westelijke 
kuststrook van het Filipijnse eiland 
Luzon bewoont. Mensen spreken, 
houden zich bezig met dagelijkse 
taken, alles in een omgeving waar 
raspende insecten het omgevings- 
geluid bepalen. Casas laat die klanken, 
al dan niet vervormd, bovenkomen en 
weer ondergaan in rijke lagen van 
elektronica, zoals hij eerder ook al 
deed op ‘Pyramid Of Skulls’. De al-
bums van Porest en Casas zijn oren-
reizen die de verbeelding ten zeerste 
prikkelen, al zou ik wensen dat Casas 
‘Torture Dance’ voor zich gehouden 
had. Het klinkt net zo onaangenaam 
als de titel suggereert. (rvp)

Wil je een artikel delen? 
Check gonzocircus.com/
share-with-care
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plaatsen, land-
schappen. Zelf 
woont ze aan 
de Amerikaanse 
noordkust, een 
plek die bij haar 
gevoelens van 

prettige eenzaamheid of gekozen 
isolement oproept, gecreëerd door 
een landschap van chaotische rivier-
mondingen, een onstuimige zee en 
mistkolommen die vanuit de grond 
lijken te ontstaan. De ambientfolk die 
Harris al die jaren al maakt, kadert 
dit landschap en deze gevoelens 
perfect in. Dit komt door de ruimte 
die ze in haar muziek laat, de ijle 
stem die altijd wat op de achtergrond 
opereert en de meditatieve, gefilterde 
gitaarlijnen. Allen zorgen voor een 
wazige sfeer. Geheimzinnig, zwanger 
van een onderhuidse spanning, maar 
altijd aangenaam. Muziek waar je niet 
echt grip op lijkt te krijgen. Iets wat 
je ook niet wil, want te veel grip zou 
de songs kunnen breken. Haar num-
mers komen voorbij als een vluchtige 
geur of een zalige herinnering die de 
ziel een moment zalft. Intrigerende 
verstilling. Bijna alle songs op ‘Shade’ 
zijn een samengaan van akoestische 
gitaar en de ingetogen stem van 
Harris. Altijd met dat deken van mist 
eroverheen gedrapeerd. (cva)

Helm
Axis
(DAIS)

‘Axis’ was oor-
spronkelijk be-
doeld voor een 
dansvoorstelling, 
maar de pande-
mie gooide roet in 
het eten, waarna 

Luke Younger, alias Helm, het materi-
aal verder ontwikkelde tot een op-
zichzelfstaand album. Naar eigen 
zeggen greep hij voor ‘Axis’ terug op 
oude apparatuur, en daarmee deels 
op oude ideeën, maar desondanks 
heeft hij een gevoel van ruimte weten 
te behouden. Het geluid op oude 
platen had soms een enorme dicht-
heid, op het claustrofobische af, maar 
het meer transparante geluid van 
recenter werk is op ‘Axis’ goeddeels 
behouden, al wordt het wel in dienst 
gesteld van een heftig geluidspalet. 
Daarnaast stapelt Younger gruizige 
drones, sissende noise, dreunende 
machines, gedempte orkestsamples 
en gebroken violen, en bouwt de 
nummers op tot ze onder hun eigen 
gewicht bezwijken. Her en der is er 
een ritmische ondergrond, zoals in de 
basnoten en kickdrums van ‘Moskito’ 
en de industriële loop onder 
‘Repellent’. Ergens in dat geluids- 
pakket bevindt zich vaak een rudi-
mentair thema dat de nummers 
richting en lading geeft. Younger en 
zijn oude kraakboxen worden bijge-
staan door onder meer Lucy Railton, 

Alexander Tucker (Microcorps, 
Grumbling Fur) en Randall Dunn, 
die de plaat mixte (en naar ik ver-
moed daarmee het verschil wist te 
maken tussen de vermoeiende bak 
herrie die ‘Axis’ had kunnen zijn en 
het overweldigende werkstuk dat het 
uiteindelijk is geworden). Younger 
noemt de afsluiter ‘Tower’ ‘misschien 
wel het meest dramatische muziek-
stuk dat ik ooit heb gemaakt’, maar 
gek genoeg is het wellicht ook wel het 
toegankelijkste. Na de noise-overload 
van het voorgaande nummer voelt de 
bombastische riff die constant ten 
onder dreigt te gaan maar onver-
woestbaar blijkt als een bevrijding. 
Wie zich afvroeg of er leven was 
tussen Blanck Mass en Black To 
Comms ‘Seven Horses For Seven 
Kings’ heeft nu het antwoord. (msch)

Hippotraktor
Meridian
The Ocean
Phanerozoic Live
(PELAGIC RECORDS)

In dit tijdschrift vind je een label- 
report over het Duitse Pelagic 
Records, dus daar zal ik hier verder 
geen woorden aan vuil maken. Wel 
aan ‘Meridian’, de debuutplaat van het 
Belgische Hippotraktor. Dit collectief 
uit Mechelen laat na hun ep ‘P’eau’ uit 
2019 met de zeven nummers op hun 
eerste langspeler horen dat er niet 
met hen te sollen valt. Het drietal is 
uitgegroeid tot een kwintet, waarbij 
de toevoeging van zanger Stefan De 
Graef van landgenoten Psychonaut 
het meest in het oog/oor springt. 
Hippotraktor brengt een dichtgetim-
merd geluid dat nochtans verrassend 
melodieus klinkt, iets waar zowel het 
open gitaarspel als de cleane zang 
debet aan zijn. Het dichttimmeren 
gebeurt vooral met percussie, bas en 
sloophamerschreeuwen. Toch verzan-
den de nummers niet in een generiek 
postmetal/sludge-sausje, daarvoor is 
er te veel verfijning aanwezig. De 
Belgen weten op imposante wijze 
mathcore-elementen van een 
Meshuggah te combineren met de 
uitwaaierende progcore van een 
Between The Buried and Me. 
Tekstueel is ‘Meridian’ een verken-
ning van de evolutionaire theorie van 
de Duitse geleerde Max Müller in 
relatie tot de verbeeldingen van de 
natuur. Dat in combinatie met de 
meer dan overtuigende muziek zorgt 
voor een vrij episch plaatje. Episch is 
overigens ook een perfecte beschrij-
ving voor de muziek van labelbazen 
The Ocean en dat geldt ook voor de 
wijze waarop ze dit live overbrengen. 

Ten tijde van de coronapandemie 
besloten de Duitsers om hun fans iets 
te bieden om de malheur het hoofd te 
bieden. Daartoe speelde de band hun 
beider platen ‘Phanerozoic I’ en 
‘Phanerzoic II’ live, maar dan wel op 
twee verschillende manieren. Om 
visueel iets bijzonders te kunnen 
bieden en om zelf het meeste uit hun 
muziek te halen, speelden ze een 
album integraal in een typische 
live-setting: op een podium in een 
concertzaal in Bremen, alsof het een 
reguliere show was. Het tweede 
album werd in een kleine ruimte 
opgenomen, waarbij de band zich kon 
verliezen in de muziek, zonder reke-
ning te houden met een (imaginair) 
publiek. Het resultaat wordt gepre-
senteerd op een driedubbel-lp met 
bijbehorende dvd, waarop verschil-
lende kunstenaars zich hebben kun-
nen uitleven. Het geluid is wat men 
inmiddels van The Ocean is gaan 
verwachten: vlekkeloos gespeeld, 
grandioos hard, intens en met mo-
menten van pracht. De Duitsers 
weten elementen van Tool en ISIS 
aan zich te verbinden, om die vervol-
gens in compleet eigen stijl om te 
vormen tot verwoestende schoon-
heid. (nt)

Midori Hirano
Soniscope
(DAUW)

De Japanse 
Midori Hirano 
werkte een paar 
jaar geleden aan 
de muziek voor 
de film ‘Mizuko’, 
zag in die periode 

een afbeelding van Jizo-beeldjes, en 
kreeg zo het idee voor haar nieuwste 
album ‘Soniscope’. Deze beeldjes 
vertegenwoordigen Jizo, een Japanse 
godheid die zorgt voor kinderen die 
eerder dan hun ouders overleden zijn. 
Hirano besloot haar eigen ervaringen 
met deze beeldjes om te zetten naar 
muziek. Zoals we gewend zijn van 
Hirano speelt de wisselwerking 
tussen de akoestische piano en haar 
elektronische onderzoekingen de 
hoofdrol. In tegenstelling tot wat je 
zou verwachten, het thema van het 
album kennende, is de muziek niet 
per se verdrietig of duister. Ten  
opzichte van haar vorige album, 
‘Invisible Island’, klinkt ‘Soniscope’ 
zelfs licht en af en toe bijna vrolijk. 
Niet dat deze nieuwste helemaal vrij 
is van melancholie en verdriet, maar 
er klinkt toch ook veel berusting en 
acceptatie door in de liedjes. Wat in 
muzikaal opzicht opvalt, is dat Hirano 
niet alleen haar toevlucht neemt tot 
de piano en elektronica, maar dat ook 
de viool zijn opwachting maakt. Zo 
horen we die bijvoorbeeld op 
‘Collapsing Planet’ voor het eerst en 
het instrument keert daarna nog 
enkele keren terug. Mooiste nummer 

is misschien toch wel ‘Patterns’, dat 
hypnotiseert en het omslagpunt van 
het album vormt. Vanaf hier ver-
dwijnt de zwaarte wat meer naar de 
achtergrond en is er meer ruimte 
voor optimisme. Deze verandering in 
toon werkt goed en geeft ‘Soniscope’ 
echt een verhaal mee. Knap album, 
een van haar betere. (mvh)

HTRK
Rhinestones
(N&J BLUEBERRIES)

Misschien is het 
niet de meest 
logische reactie 
bij het beluisteren 
van een nieuw 
album van een 
artiest die je al 

enkele jaren volgt, maar na de eerste 
drie tonen van ‘Rhinestones’ hebben 
we toch maar even Discogs geopend. 
Is er nog een band met de onwaar-
schijnlijke naam HTRK (lees: Hate 
Rock)?! Maar nee, de kale folk, de 
compleet uitgeklede, bedwelmende 
gothic country, was echt het nieuwste 
album van de band uit Melbourne 
waar we al sinds ‘Work (Work, Work)’ 
geregeld naar luisteren. Weg is de 
harde, rauwe noise en industrial 
wave, elementen die met elke plaat in 
een meer uitgeklede vorm terug- 
kwamen, want de gelaagdheid bestaat 
nu volledig uit nuance en subtiliteit 
rondom kleine liedjes op akoestische 
gitaar, omfloerst met flarden elektri-
sche gitaar en kleine geluidseffecten 
als fundament voor de bedwelmende 
(fluister)zang van Jonnine Standish. 
En die stap naar het kleine is pure 
winst. Van begin tot einde word je als 
luisteraar in de kille, kale wereld van 
HTRK gezogen, in een sfeer die doet 
denken aan het debuut van The XX, 
maar dan meer aan de duistere en 
dreigende kant van de medaille en 
net iets minder naïef. Maar vooral ook 
compleet verrassend. Nieuwe paden: 
toejuichen zullen we ze altijd, maar 
bij sommige bands zullen we een an-
dere afslag nemen. Met ‘Rhinestones’ 
zullen we Hate Rock echter in ganzen-
pas dat nieuwe pad op volgen, al zou 
de naam ‘Threat And Darkness Rock’ 
het duo nu beter staan dan HTRK. (ert)

Hydrom Line
S/t
(WOOL-E DISCS)

The Ultimate Dreamers
Live Happily While Waiting For 
Death
(DANS LES PROFONDEURS)
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Noga Erez
KIDS (Against The Machine)
(CITY SLANG)

Er zijn weinig 
dingen waar je 
me minder ple-
zier mee doet dan 
akoestische, 
quasi-smaakvolle 
covers van pop-

hits. Wat eerst een elektronische 
basis had, moet nu opeens met ‘echte’ 
instrumenten gespeeld worden. Om 
die reden vind ik Postmodern 
Jukebox ook zo vervelend, met zijn 
swingjazzcovers van onder meer 
Lady Gaga. Het is dan ook makkelijk 
om sceptisch te zijn over ‘KIDS 
(Against The Machine)’, de remake 
van Noga Erez’ eerder dit jaar ver-
schenen tweede album ‘KIDS’, maar 
dan met een bigband én zo weinig 
mogelijk elektrische instrumenten. 
Het goede nieuws: ze laat de ritme-
sectie alsnog hiphopbeats spelen en 
blijft ook gewoon rappen; alleen de 
sterke gast-verse van Blimes ont-
breekt helaas. De opgefokte mix van 
pop, hiphop en elektronica heeft 
plaatsgemaakt voor een iets minder 
opgefokt mengsel van pop, hiphop en 
een flinke batterij blazers. Ik durf het 
bijna niet te zeggen, maar de meeste 
uitvoeringen zijn per saldo minstens 
zo goed. Vooral de door jazz beïn-
vloedde zanglijnen krijgen de ruimte 
zo zonder al die drukke M.I.A.-achtige 
elektronica. De geëngageerde 
Israëlische zangeres doet hierdoor 
meer dan ooit aan Fiona Apple 
denken. Zelfs het op het origineel wat 
plompe ‘Fire Kites’ krijgt hier een 
fraaie make-over, die klinkt alsof Erez 
terecht is gekomen op een luchtkus-
sen van blazers. (mab)

De Fabriek
HBBGVZ
(UNIVERSAAL KUNST)

Het Best 
Bewaarde Geheim 
Van Zwolle eert 
(met een knip-
oog) zijn thuis-
stad met een op 
vijftig exemplaren 

gelimiteerde cassette. Tapes zijn 
ideaal om een bijzondere verpakking 
te geven; en ‘HBBGVZ’ huist in een 
prachtig vormgegeven retro lucifer-
doosje, met als bijlagen acht kaartjes 
(‘Zwolle Mooie Stad Mijn Omgeving Is 
Mij Lief’), een cent, en (uiteraard) 
lucifers. De cassette bevat zestien 
tracks, maar werkt het best als een 
lange collage, want alles is aan elkaar 
gemixt. De Fabriek is van vele mark-
ten thuis, en dit keer kiezen ze voor 
kosmische ambient, voortgedreven 
door elektronische ritmes, doorspekt 
met loops van akoestische instrumen-
ten en gemanipuleerde stemsamples. 
Natuurlijk gaan de teksten over 

Zwolle, maar evengoed over een 
wetenschapper die zich afvraagt 
waarom het mensdier vriendschap-
pelijke relaties aangaat. Het industri-
ele verleden wordt niet vergeten, 
getuige titels als ‘Textielverf’ of 
‘Turbine’, en het album eindigt met 
een testbericht voor de service- 
monteur. Er zijn nog twee strenger 
gelimiteerde edities gemaakt (twaalf 
exemplaren kregen een sigarenkistje, 
dertien een textielen ‘Fabric Sample’), 
maar deze boeiende cassette is ook 
gewoon als download verkrijgbaar. 
(pv)

Flesia
Trost
(REVOLVERMANN)

Abstracter
Abominion
(SENTIENT RUIN)

Farer
Monad
(TARTARUS)

Op ‘Trost’ van het 
trio Flesia uit 
Leipzig zijn negen
uitstekende 
blackmetal- 
nummers terug 
te vinden. Zonder 

veel franjes zet de band een massief 
geluid neer waar geen ontkomen aan 
is. Quasi-gefluisterde zang wordt  
ondersteund door drums en bas. Je 
leest het goed, geen gitaar te bespeu-
ren. De bas zet een uitermate breed 
spectrum aan geluid neer, wat van dit 
debuut meteen een voltreffer maakt. 
Tegelijk onderscheidt de band zich 
van het grote peloton genregenoten 
door net even anders te klinken 
dan binnen hun niche gebruikelijk 
is. Zowel brutaal als melodieus, 
zijn nummers als ‘Endlichkeit’ en 
‘Liebende’ aanwinsten voor lief-
hebbers van de duisterste krochten 
van metal. Het vanuit Oakland 
opererende Abstracter is geen 
groentje meer. Sinds 2010 bouwt 
de band, beïnvloedt door Godflesh, 
Disembowelment en Amebix aan de 
met vertrapte rozen geplaveide weg. 
‘Abominion’ is inmiddels het vierde 
album waarop net als voorheen black 
metal, sludge doom en crust met 
elkaar worden vermengd tot een 
verpletterend geluid. Elk album klinkt 
donkerder dan het voorgaande en 
die insteek wordt opnieuw volledig 
waargemaakt. Dit ondanks een jaar 
van inactiviteit door bezettingswis-
sels die in eerste instantie dreigden 
de band te vernietigen, maar al snel 
resulteerden in nog meer energie om 
met zijn vijven, een man extra aan 

boord dus, nog explosiever uit de 
hoek te komen. En of ze dat is gelukt. 
Met alle middelen de apocalyps in 
muzieknoten gieten, met excellente 
nummers als ‘Lighteater’ en ‘Eclipse 
Born’ als bevredigend resultaat. Het 
Nederlandse Menhir veranderde in 
2019 van naam. Farer was de noemer 
die beter paste bij het werk dat het 
trio de tweeënhalf jaar ervoor had 
gestoken in het maken van ‘Monad’. 
Twee basgitaren, drums en een van 
ellende smachtende stem, meer heeft 
Farer niet nodig om fans van The 
Body, Swans en Amenra te plezie-
ren. Het album kwam oorspronkelijk 
uit op Aesthetic Death op cd. Tartarus 
besloot om het album tot zijn volste 
recht te laten uitkomen en brengt het 
nu uit op cassette en dubbel-lp, waar-
door het artwork van Niels Verwijk 
eindelijk ook echt eer aan wordt 
gedaan. Vier stukken krijgen we te 
horen. Dit is verstillende doom met 
een scheut noise, en het geschraap 
en geknetter hoort er gewoon 
bij. Nihilistische pijn wordt uitge-
schreeuwd over een blackmetal- 
tapijtje dat groovy, percussief en 
hypnotiserend werkt. De sterkte van 
‘Monad’ is vooral dat Farer het niet 
bij beuken houdt, maar ook stukken 
inlast die berusting teweegbrengen, 
het aanvaarden van het onvermijde-
lijke. Net door die tegenstelling werkt 
de plaat van begin tot eind. (pb)

Gnod
La Mort Du Sens
(ROCKET RECORDINGS)

De nieuwe Gnod 
opent met een 
kakofonie van 
stemmen en 
radioruis, een 
perfecte opening 
voor ‘La Mort Du 

Sens’, wat je wat knullig kunt vertalen 
als ‘de dood van de betekenis’. De 
plaat werd in 2019, net voor de pan-
demie losbarstte, opgenomen in een 
oude molen in thuisbasis Manchester. 
Ze wilden het ruige, woeste geluid 
van hun concerten vastleggen en 
deden dit in een ruimte gevuld met 
twee drums en een hoop badass 
versterkers waarmee ze elkaar kon-
den opjutten. Toen de pleures uitbrak 
begin 2020 moest de plaat nog wor-
den gemixt. De vocalen werden meer 
naar de achtergrond gemixt, nét 
daardoor. Er moesten nog teksten 
worden geschreven bij bepaalde 
nummers en ook hier vond dat zijn 
weerslag. Zo verwoordt ‘Pink 
Champagne Blues’ perfect hun  
nihilistische gevoel van die tijd. Dat 
nummer is trouwens een van de beste 
van de band uit de laatste jaren. Een 
knaller waar King Buzzo van The 
Melvins wel een vinger of een teen 
voor over zou hebben. De hele plaat 
dendert trouwens. Ze ligt in de lijn 
van albums als ‘Just Say No The 

Psycho Right-Wing Capitalist Fascist 
Industrial Death Machine’ of ‘Chapel 
Perilous’. Gnod blijft onvoorspelbaar, 
maar het is telkens onmiskenbaar 
Gnod. Dit is ook weer een heerlijke 
tussenstop. Je weet absoluut niet 
waar de weg naartoe leidt, maar je 
weet je telkens verzekerd van een 
dolle rit. (cva)

Goldblum
Of Feathers And Bones
(KRAAK)

Als je de aller- 
eerste keer dat je 
‘Of Feathers And 
Bones’ beluistert 
in het eindeloos 
herhaalde loopje 
van het openings-

nummer ‘Translucent Skin’ onmiddel-
lijk ‘Goeiemorgen’ denkt te verstaan, 
kun je de plaat geen enkele keer meer 
draaien zonder direct weer 
‘Goeiemorgen’ te horen. Zo gaan die 
dingen. Het schijnt dat Freud daar al 
iets over gezegd heeft. Wat niet weg-
neemt dat ook een dergelijk dwaal-
spoor het beluisteren van het debuut 
van Goldblum tot een avontuur 
maakt. De naam staat voor het duo 
van Marijn Verbiesen, ook bekend 
onder haar artiestennaam Red Brut, 
en Michiel Klein, die al met een half 
dozijn groepen werkte waarvan 
Lewsberg de meest recente is. 
Hoewel Verbiesen op haar Red Brut-
platen ook al met tapecollages werkt, 
is dit Goldblum in dat opzicht veel 
radicaler. Elk nummer leunt zwaar op 
een korte ‘loop’ die door Klein gema-
nipuleerd en door Verbiesen inge-
kleurd wordt met haar stem, wat 
basale keyboardpartijen en wat 
harmonica. Maar hoe simpel dat 
wellicht ook klinkt, de mogelijkheden 
blijken schier eindeloos. Zo bestaat 
het nummer ‘Alpha And The Omega’ 
uit niets anders dan een minutenlang 
herhaalde loop met alleen die diep 
gezongen regel. Maar wordt die loop 
nu werkelijk stapje voor stapje ver-
traagd, of lijkt dat alleen maar zo? 
Vaak zijn het de stem van Verbiesen 
en de paar noten die zij op een kla-
viertje of harmonica speelt die het 
geheel van een nostalgische, bijna 
weemoedige sluier voorzien. En daar 
mixt Klein dan weer recalcitrant iets 
doorheen. Muziek die net zo raadsel-
achtig is als de hoes, waarop een 
kussen met geborduurde pauwen 
prijkt. Pauwen? Ja, pauwen. (pbr)

Grouper
Shade
(KRANKY)

Dit is inmiddels het twaalfde album 
van Liz Harris, geput uit een verza-
meling songs uit de laatste vijftien 
jaar. Volgens Harris zelf is het een 
album dat gaat over verbinding met 
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Kit Sebastian
Melodi
(MR BONGO)

Kit Sebastian is 
een duo bestaan-
de uit de Britse 
multi-instrumen-
talist Kit Martin 
en de Turkse 
zangeres en 

artiest Merve Erdem. Net als hun 
goed ontvangen debuutalbum is 
‘Melodi’ een reis langs genres als 
(Turkse) psychedelische rock, disco- 
funk en Tropicalia. Het duo gebruikt 
hiervoor alle clichés uit de psychede-
lica – denk aan klavecimbels, bongo’s, 
strijkarrangementen en wah wah 
– maar gelukkig is deze plaat meer 
dan een omgevallen vinylkast. Dat 
komt onder andere door de heldere 
en expressieve zang van Erdem – die 
afwisselend in het Turks en Engels 
zingt. Haar kraakheldere, ijle stem 
klinkt op het eerste gehoor gewoon-
tjes, maar met korte snikjes, vermoei-
de buigingen en verzuchtingen weet 
ze de sfeer in de muziek mee te sle-
pen – van vermoeidheid, tot wanhoop 
en (mier)zoete euforie. Dit theatrale 
aspect wordt versterkt door goede 
nummers met veel wendingen, en 
door kleine muzikale verassingen, 
zoals een Azerbeidzjaans aandoende 
pianolijn vol trillers op ‘Yeter’ en een 
slechtgestemde piano op ‘Elegy For 
Love’. Door deze verrassingen, het 
muzikale theater en alle wendingen 
heeft ‘Melodi’ de sfeer van een kleur-
rijke soundtrack van een film met een 
flinke dosis drama en een verwarrend 
plot. Het label Bongo Joe schrijft dat 
de muziek van Kit Sebastian ‘overal 
en nergens toebehoort’. En dat klopt 
wel. De muziek zweeft ergens tussen 
toen en nu, tussen Brazilië, Parijs en 
Bakoe. Dat maakt ‘Melodi’ een aange-
naam, maar ongrijpbaar album. (rb)

Julia Louise Knifefist
Inertia
(LIEFTUIG)

NURSE3D
Fuck Toy
(TREMORS)

Julia Louise Knifefist (afgekort: JLK) 
en Nurse3D zijn twee jonge, ongedul-
dige producers uit twee grote steden 
aan de andere kant van het kanaal 
– de ene uit Dublin, de andere uit 
Londen – maar waar ze misschien wel 
het meest in overeenkomen is hun 
liefde voor gedreun. ‘Inertia’ en ‘Fuck 
Toy’ tellen beide slechts vier num-
mers, maar laat het duidelijk zijn: dat 
zijn er genoeg om hun boodschap 

over te brengen. Hun missie is de 
pure energie van geluid naar boven te 
halen en die vervolgens tot in het 
brutale door te voeren. JLK werkte 
samen met een stel aanstormende 
Belgische producers en releasete op 
het Gentse label Lieftuig. Verwacht op 
deze ep geen ronde spanningsboog of 
balans tussen op en neer. JLK’s werk 
structureert zich volgens het figuur 
van de spiraal, steeds meer losgesla-
gen, steeds verder verwijderd van het 
idee van balans. Dat vindt zijn uiting 
in een aantal hoogtepunten op de 
tweede helft van de plaat. ‘Bad Thing’, 
een met breaks en stalen kicks door-
spekte samenwerking met Neocitrus 
en ‘I Con’, een euforische staaltje 
gabber van de hand van Knechtjong 
zijn zonder twijfel de meest energieke 
nummers op ‘Inertia’. Beluisteren op 
eigen risico, een bijsluiter met moge-
lijke bijwerkingen zou niet misstaan. 
Nurse3D blijft nog verder weg van 
narratieve coherentie en kiest voor 
uitsluitend instrumentele nummers 
op dit album dat hij zelf produceerde. 
Hij valt meteen met de deur in huis: 
de opener en titeltrack van de ep is 
een staaltje gedurfde industriële 
hardtechno en zijn gewelddadige 
sound verslapt vervolgens geen 
seconde. ‘Kunty’, ‘Suicide Queen’ en 
‘Wet Nurse’, zijn respectievelijk een 
experiment in gedeconstrueerde 
breaks, een minimalistisch terror-
nummer (waarmee de artiest ook 
bewijst dat die twee elkaar niet altijd 
hoeven uit te sluiten) en een nummer 
met zo’n hoge pitch dat de oorpijn 
nabij is. Niet voor ongeoefende oren, 
dus. ‘Inertia’ en ‘Fuck Toy’ zijn albums 
van twee jonge artiesten die nog 
volop hun eigen geluidskleur aan het 
zoeken zijn. Dat feit en het gebrek aan 
houvast zorgen ervoor dat de chaos 
het met momenten wint van de 
kracht van hun werk. De rauwheid in 
elk nummer dreigt dan over te gaan 
in rommeligheid. Balancerend op 
deze dunne lijn, vechten JLK en 
Nurse3D om steeds harder en sneller 
te kunnen gaan. (cpe)

Leda
Covid “Music” I Made With My 
Guitar
(KNOTWILG)

Duidelijker kan 
een titel niet zijn, 
me dunkt. De 
Zweedse Sofie 
Herner (Neutral) 
neemt haar gitaar 
onder andere op 

schoot, en maakt tien ingetogen 
schetsen die naar Covid-19 verwijzen, 
maar uiteraard bruikbaar zijn voor 
elk soort isolement. Autistisch gepin-
gel is dit echter zeker niet: het gitaar-
spel krijgt in ‘Covid Rock’ de onder-
steuning van primitieve ritmeboxen 
en daarnaast zijn er verdoofde voca-
len, experimentele loops, enzovoort. 

Enige verveelde humor mag ook niet 
ontbreken: sommige tracktitels zijn 
gradaties van ‘I Don’t Know About 
This One’ en er is zelfs een ‘Boring 
Filler Track’. Los van Covid, is dit een 
fijn exponent van wat er gebeurt als 
je een experimentele artiest melan-
cholisch aan het mijmeren zet. (pv)

Kedr Livanskiy
Liminal Soul
(2MR)

De Russische 
muzikante Kedr 
Livanskiy zet met 
‘Liminal Soul’ een 
nieuwe stap. Het 
album staat vol 
dromerige post-

club en rondcirkelende vocalen waar-
in echo’s uit de jaren 1990 rond- 
waren. De nummers klinken alsof je 
een nacht doorgefeest hebt met je 
geliefde(n) en de dag erna mijmert 
over hoe het was. Feitelijk zijn de 
nummers als een muzikaal dagboek 
waarin gevoelens in het Russisch en 
nu ook in het Engels tot uitdrukking 
worden gebracht. Na een engelachtig 
instrumentaal welkom ‘Celestial 
Ether’ is er ‘My Invisible’, over een 
wens om in een trance oneindig 
onzichtbaar te blijven in de rook op 
de dansvloer. ‘Boy’ gaat over een ex 
en hoe beiden nu een eigen weg 
zullen moeten inslaan. De aanstekelij-
ke dubhouse groove van ‘Stars Light 
Up’ leidt de luisteraar al dolend langs 
de sterren alwaar je in ‘Teardrop’ 
door de seizoenen beweegt, om 
vervolgens met een nieuwe wind de 
stad te verlaten (‘Night’ (ft. 
Synecdoche Montauk)), zonder part-
ner (‘Your Turn’ (ft. Flaty)) en dat 
doet pijn (‘Badlands’). Maar zo is het 
leven (‘Storm Dancer’). Op ‘Liminal 
Soul’ staat zowel de luisteraar als 
Livanskiy op een drempel en eten zo 
van meerdere walletjes, ook met 
walletjes onder de ogen van het 
uitbundige stappen en de liefdes- 
perikelen. Om daarna toch met een 
glimlach op het gezicht in een roes op 
één oor te gaan. (bm)

Lorna Shore
...And I Return To  
Nothingness
(CENTURY MEDIA)

Zaqqoem
Anarchic Rapture Of  
Withering
(SENTIENT RUIN)

Het deathcore-genre is altijd ingewik-
keld geweest. De combinatie van 

deathmetal en metalcore klinkt op 
zich als een interessante keuze en 
aanvankelijk bestonden er zeer inte-
ressante kruisbestuivingen tussen 
deze twee genres, waarbij we zelf 
moeten denken aan bijvoorbeeld The 
Red Chord. Midden jaren 2000 werd 
het deathcore-genre gekaapt door 
artiesten als Bring Me The Horizon en 
Job For A Cowboy. Waar die laatste 
met regelmaat puike platen heeft 
uitgebracht, was de eerste verant-
woordelijke voor de gladde, saaie en 
generieke blauwdruk vol voorspel- 
bare breakdowns die door steeds 
meer artiesten werd aangehouden. 
Het genre boeide daarom zelden. 
Lorna Shore uit New Jersey heeft in 
de eerste tien jaar sinds haar begin in 
2010 een lange weg afgelegd waarin 
generieke meuk afgewisseld werd 
met geniaal, vernieuwend en interes-
sant spel. Daarbij is de balans steeds 
verder doorgeslagen richting de 
goede kant, mede ingegeven door een 
grotere nadruk op blackmetal- 
elementen en de komst van een 
nieuwe zanger. Sinds een jaar of twee 
is Will Ramos verantwoordelijk voor 
het opentrekken van de poorten van 
alle zeven lagen van de hel en de ep ‘...
And I Return To Nothingness’ is 
daarvan het eerste wapenfeit. Daar 
staan slechts drie nummers op, maar 
geloof ons: die zeven lagen worden 
verschillende keren bereikt. Luister 
naar het einde van ‘To The Hellfire’ en 
overtuig jezelf. Ook de muzikanten 
zijn technisch onnavolgbaar en weten 
onder meer breakdowns neer te 
zetten die zowaar interessant zijn en 
daadwerkelijk iets bijdragen aan de 
songs. De ep is kort maar zo overtui-
gend dat deze rustig urenlang achter 
elkaar opgezet kan worden. 
Vervolgens kun je met een gerust hart 
nog even het Nederlandse Zaqqoem 
opzetten, die met ‘Anarchic Rapture 
Of Withering’ hun tweede ep hebben 
uitgebracht, op het Californische 
Sentient Ruin Laboratories. Ook 
Zaqqoem brengt twee kneiterharde 
genres samen, maar in dit geval zijn 
dat black- en deathmetal. Zonder de 
metalcore betekent dat automatisch 
minder kans op Bring Me The 
Horizon-achtige geneut en eerder een 
hang naar het gruizig-duister van de 
jaren 1990. Ook deze ep telt drie 
nummers, en is met zijn twaalf minu-
ten behoorlijk kort. In deze twaalf 
minuten trekt echter wel een ver-
woestende orkaan aan technisch spel 
voorbij die alles om je heen doet 
vervagen. Het nummer ‘  The Serpent 
Dream Of Abrazakyz’ is wat ons 
betreft het hoogtepunt: zes minuten 
wentelen in wonderlijke waanzin. 
(nt)

Lees verder op p.70  
en vind meer recensies op  
www.gonzocircus.com
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Dertig jaar geleden was er een titel- 
loze democassette van het kortstondi-
ge Liquid G.-nevenproject Hydrom 
Line. Dit bracht meer dansbare EBM 
dan de hoofdactiviteit van Peter Van 
Bogaert, en was ook rijker van sound. 
Mede dankzij de betrokkenheid van 
Bart Verlent (Sin Of Sins, 
Kandinsky) en twee welkome gast-
vocalen van Sandra B., bekend van 
Subsection 1, een andere (even 
kortstondige) Liquid G.-zijsprong. Nu 
Hydrom Line gereactiveerd is, besloot 
Van Bogaert om de tracks van de 
cassette opnieuw op te nemen, met 
een best geslaagd resultaat. De sound 
doet wat denken aan de uptempo 
nummers van The Klinik. We horen 
strakke elektronische dansmuziek 
met wat industriële invloeden en 
spaarzame samples. Hydrom Line 
bleef destijds wat onder de radar, 
deze uitgave moet daar verandering 
in brengen. Met darkwave van The 
Ultimate Dreamers betreden we al 
helemaal onbekend terrein. Dit trio 
uit Lessen was actief van 1986 tot 
1990, maakte een democassette en 
doofde uit in alle stilte. Tenminste, tot 
de demo retroactief gehoord werd 
door de alomtegenwoordige label-
baas van Dans Les Profondeurs, die 
hem liet oppoetsen samen met tien 
bonustracks, en dus nu een tweede 
leven gunt. Dat de mooie hoesfoto de 
kerkhofpoort van Lessen is, zegt al 
iets over de inhoud: ‘Japanese Death’, 
‘Never Die’, ‘Don’t Pray For Us’, enzo-
voort. De sombere tijdsgeest uit de 
jaren 1980 wordt gecombineerd met 
een al even fatalistische kijk op liefde. 
Door keyboards voortgedreven post-
punk, met Joy Division-baslijntjes in 
de stijl van Section 25 of Asylum 
Party dus, maar het verrassende ‘I 
Love You?!’ zou evengoed van John 
Maus kunnen zijn. Door de complete 
obscuriteit, en het feit dat soms nog 
hoorbaar is dat we hier met een 
gerestaureerde, stokoude cassette te 
maken hebben, is dit een prachtige 
ontdekking voor de coldwavefan. Van 
de weeromstuit is de groep trouwens 
weer ontwaakt uit een lange winter-
slaap, met twee derden van de origi-
nele bezetting. (pv)

Ignatz & De Stervende 
Honden
Saturday’s Den
(ULTRA ECZEMA)

‘Is dat eigenlijk 
een goeie gitarist, 
Ignatz?’ De vraag 
werd me gesteld 
tijdens een open-
luchtconcert van 
Ignatz & De 

Stervende Honden, afgelopen rot- 
zomer. Even uit mijn lood geslagen, 
daagde het me snel: Bram Devens is 
vooral een heel goeie vertolker van 
zijn eigen werk, die alleen maar – heel 
goed – speelt wat hij nodig heeft. Wat 

gitaarhaantjes daarvan vinden, doet 
hem verder niet zoveel, schat ik. 
Vroeger wendde Devens zijn gitaar-
vernuft vooral aan om tamelijk dicht-
geplamuurde solopsychedelica- 
op-de-vierkante-centimeter te maken. 
Maar de platen die hij de laatste jaren 
voor Ultra Eczema afleverde waren 
telkens samenwerkingen met drum-
mer Erik Heestermans en bassist 
Tommy Denys. De Stervende Honden, 
want zo laten Heestermans en Denys 
zich noemen, gaven de ruimte waarin 
Devens’ psychedelica zich kon ont-
wikkelen naar een opener en warmer 
geluid. Op ‘Saturday’s Den’ wordt die 
evolutie voortgezet. ‘Heidenhain 
Shuffle’ wiegt relaxed een zomerse 
horizon tegemoet en ‘Height Of Noon’ 
is hoofdknikkende, traag swingende 
psychblues, met een pluim voor 
Heestermans en Denys die het ge-
vaarte met minimale middelen op de 
sporen houden. De titeltrack is up-
tempo motorik krautrock, waarin 
Devens nog maar eens – vingers in de 
neus – toont wat voor een unieke, 
moeiteloze gitarist hij is. Kant twee 
opent met ‘You Can’t See Me’, een 
fuzzy minimantra als een dekentje 
voor het donker. Hoorden we op 
‘Deadbeat Freedom’ nog echo’s van 
het meest woeste van The Velvet 
Underground, dan is ‘An Absolute 
Pleasure’ een al dan niet opzettelijke 
knipoog richting de schattige kant 
van de Velvets, de geest van ‘Pale Blue 
Eyes’, waarbij het gelukzalig knikke-
bollen is. ‘Rubber Panda’ sluit alsnog 
op een extatische noot af… Denys en 
Heestermans leggen een meesterlijke 
groove neer, waarover Devens een 
slide(?)-improvisatie richting de 
sterren onderneemt. Devens, de beste 
gitarist ter wereld. (sb)

Ill Considered
Liminal Space
(NEW SOIL)

Als je op zoek 
bent naar space-
jazz van de bo-
venste plank, dan 
vind je het bij Ill 
Considered. Het 
spraakmakende 

trio uit de bruisende jazz/improscene 
van Londen maakt gammele, gekke en 
intense muziek. Saxofoon, contrabas 
en drums vormen de basis, aangevuld 
met nog meer saxofoons, een tuba en 
percussie. Doorgaans is de muziek 
wild en ongeremd, met climax na 
climax en ruig stuiterende energie, 
maar er is zo nu en dan ook ruimte 
voor een wat relaxter momentje. Er 
wordt soms vertrokken vanuit een 
vastgelegde thema, maar ook dan 
neemt de improvisatie het over, en 
hoe. Live is de band zeker een sensa-
tie, maar op hun eerste studioalbum 
is de intensiteit, heftigheid en ook het 
plezier fantastisch vastgelegd. Tussen 
2017 en 2019 hebben ze in eigen 

beheer al negen albums uitgebracht, 
maar met ‘Liminal Space’ hebben ze 
hun eerste killer te pakken. (avs) 

Irreversible Entanglements
Open The Gates
(INTERNATIONAL ANTHEM)

Het derde studio-
album van het 
Amerikaanse 
Irreversible 
Entanglements is 
een dubbelalbum. 
Ambitieus, maar 

als er een groep is die met verve deze 
taak zou kunnen vervullen is het deze 
band wel. Verslavend is namelijk de 
jazz van deze band, die in een live- 
setting het best tot zijn recht komt, 
maar ook op plaat uiterst krachtig 
klinkt. Het knappe is dat dit vijftal 
nergens concessies doet, maar dat je 
toch niet anders kan dan volledig 
opgaan en meegaan in wat ze je 
voorschotelen. Zo is het niet moeilijk 
om gebiologeerd te raken door het 
meer toegankelijke begin van het 
album, wat als de muzikanten volle-
dig losgaan en we op een flinke portie 
freejazz getrakteerd worden alleen 
maar toeneemt. Op bijvoorbeeld 
‘Storm Came Twice’ eist het vijftal de 
volledige aandacht op en kun je niet 
anders dan ademloos luisteren. En 
dan hebben we het nog niet eens 
gehad over de spoken word van 
Camae Ayewa, misschien beter be-
kend als Moor Mother. Ayewa speelt 
veel met herhaling en dat repetitieve 
karakter van haar teksten zuigt je nog 
meer de wereld in van Irreversible 
Entanglements. ‘Open The Gates’ is 
activistisch en richt zich duidelijk op 
een toekomst zonder racisme en 
andere vormen van discriminatie. Dat 
activisme boet na 75 minuten niks in 
aan kracht. Nergens wordt het bele-
rend of vermoeiend, de lengte van 
deze plaat lijkt er eerder juist voor te 
zorgen dat de boodschap nog veel 
krachtiger doorklinkt. (mvh)

 
Jerusalem In My Heart
Qalaq
(CONSTELLATION)

Arabisch laat zich 
niet zo makkelijk 
vertalen, maar 
Qalaq zou je als 
‘diepe zorg’ 
kunnen vertalen. 
Radwan Ghazi 

Moumneh, de man achter Jerusalem 
In My Heart, is diep bezorgd. Bezorgd 
om zijn land Libanon (alhoewel hij in 
Montreal resideert) waar de ineen-
stortende politiek en infrastructuur, 
de economische stilstand, de corrup-
tie en de rampzalige aanpak van de 
toestroom van migranten uit 

naburige staten op een helse wijze 
werden belichaamd door de enorme 
explosie die zijn stad Beiroet in 2020 
trof. De volledige tweede plaatkant 
bestaat uit verschillende genummer-
de stukken die ‘Qalaq’ heten. Het 
album werd als een muzikaal skelet 
gecomponeerd, daarna werden stuk-
ken muziek naar muzikanten ge-
stuurd die met dat embryonale stuk 
mochten doen wat ze wilden: ze 
mochten herinterpreteren, compone-
ren of bewerken. Daarna stuurden zij 
hun werk terug en werkte Moumneh 
de definitieve vorm uit. Die gastmuzi-
kanten lezen als een opsomming van 
de crème de la crème van de heden-
daagse avant-garde/experimentele 
muziek, met onder anderen Greg Fox, 
Alanis Obomsawin, Rabih Beaini en 
nog veel meer. Jerusalem In My Heart 
is ook meer dan Moumneh alleen. Hij 
is dan wel de muzikant/producer, 
maar ook filmmaker Erin Weisgerber 
is deel van het project en zorgt – ook 
live – voor het visuele aspect. (cva)

Ka
A Martyr’s Reward
(EIGEN BEHEER)

Deze New Yorkse 
brandweercom-
mandant wordt 
volgend jaar 
vijftig, maar de 
albums van  
wereldklasse 

blijven maar komen. Met zijn kenmer-
kende ASMR- annex MF Doom-
achtige beats, zijn consequente DIY-
aanpak en zijn onverzettelijke flow, 
heeft Ka met deze ‘A Martyr’s Reward’ 
weliswaar geen meesterwerk als 
‘Honor Killed The Samurai’ – nog 
steeds onovertroffen – afgeleverd, 
maar net als voorganger ‘Descendants 
Of Cain’ valt er een interessante 
evolutie te bespeuren terwijl het 
niveau torenhoog blijft. De sfeer blijft 
hetzelfde, Ka klinkt echter rauwer en 
merkbaar ouder. Dat laatste zit speci-
fiek in zijn meer doorleefde stem, die 
een toegenomen urgentie laat door-
schemeren. Dat is met name te horen 
op passages als ‘If I fail, everybody’s 
stuck’ en ‘Had a hard life, sad to say 
I’m also glad to hear it’. Het zijn zinnen 
die als mantra’s blijven doorklinken 
en illustreren hoe zijn stijl niet veran-
dert, maar de thematische wereld 
waarin hij vertoeft wel. ‘Like Me’ en 
hoogtepunt ‘Enough Praise/
Recovering’ zijn goede voorbeelden 
hiervan. Ka durft steeds meer de 
mens achter de rapper te profileren 
in zijn teksten, in plaats van alles te 
verhullen in oosters geïnspireerde 
allegorieën ondersteund door  
samples uit obscure B-films. ‘A 
Martyr’s Reward’ kan linea recta naar 
de eindejaarslijstjes van hiphopplaten. 
Van Ka verwachten we niets minder. 
(mph)
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Music Archiv. De plaat, al lange tijd een persoonlijke 
favoriet van deze auteur, is een unieke psychedelische 
invulling van acidtechno. Een rauwe plaat, gemaakt 
met simpele middelen – een TB-303, een TR-808 en 
een paar synths – en kosmische ambities. JD Twitch, 
labelbaas en helft van dj-duo Optimo, beschreef hoe 
hij dacht dat de mogelijkheden van het acid-kastje 
wel waren uitgeput, tot hij ‘EFS’ voor het eerst hoorde: 
‘BOEM! Wat is dit voor muziek? Was het ingestraald 
vanuit de toekomst? Eindeloos hypnotiserend en vak-
kundig geprogrammeerd met een moeiteloze groove 
die klinkt alsof de machines Jaki Liebezeits syncopes 
hadden geabsorbeerd’. 

TRIPPY 
Het album begint toegankelijk – als luisteraar word 
je uit je tent gelokt met een bijna statige acidtrack, 
die zich ergens midden tussen de dansvloer en de 
huiskamer beweegt. Uit de ether gepikte radiosigna-
len – stemmen, ruis, flarden opera – vloeien naadloos 
over in de synths en vervormde bleeps. Volgens Khan 
waaiden de geluiden naar binnen door het raam van 
de keuken van zijn appartement in Brooklyn, NYC, 
waar de twee de plaat opnamen. Vervolgens dringt 
‘EFS’ gestaag je hoofd binnen, via een hypnotische 
draaikolk waarin gruizige, eindeloos modulerende 

House en techno waren gemeengoed begin jaren 
negentig, althans in Europa. In minder dan tien jaar tijd 
had de muziek een weg gevonden vanuit de under-
ground van Chicago en Detroit naar clubs, huiskamers 
en zelfs de hitparade. Producers zochten overal naar 
nieuwe vormen en nieuwe wegen. Wat ooit redelijk 
overzichtelijke genres waren, was gemuteerd naar 
talloze afgeleide vormen en kruisbestuivingen met an-
dere muzieksoorten. In Keulen, Duitsland produceerde 
de scene rond een handvol producers in een paar jaar 
tijd een enorme berg platen, die het hele spectrum 
van techno-mutaties bestreken – van overstuurd 
gebeuk tot gelukzalige ambient. Onder hen onder meer 
Wolfgang Voigt, die vooral als GAS furore maakte, Jörg 
Burger (The Bionaut), en Ingmar Koch (Walker) en Cem 
Oral (Jammin’ Unit), die samen als Air Liquide opereer-
den. De lijst van aliassen waaronder zij en een kleine 
groep collega’s in verschillende configuraties muziek 
maakten is duizelingwekkend. 

RAUW 
Ergens in die lijst staat H.E.A.D., een project van 
Cems broer Can Oral, beter bekend als Khan, en Roger 
Cobernuss, opererend als Kerosene. In 1993 namen de 
twee hun eerste album op, ‘EFS’, een instant klassie-
ker die nu van de vergetelheid wordt gered door Optimo 

H.E.A.D. GEWEZEN
SCHATTEN

Kosmische acid

Acid house leek in 1993 een uitgekauwd genre. Alle 
mogelijkheden van de Roland TB-303, het zilveren kastje dat het 
kenmerkende knorrende en borrelende geluid produceerde, waren 
verkend, leek het. Tot twee Duitsers in een Amerikaanse keuken 
hun voorliefde voor techno en kosmische musik bundelden en 
een hele nieuwe invulling aan het genre gaven.

auteur Maarten Schermer
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vergeten, persoonlijke favorieten’ van JD Twitch. Dat 
kan tot een interessante reeks releases leiden, want 
de man is een fervent muziekfan met een zeer brede 
smaak. Zo geeft hij sinds begin dit jaar ook mix tapes 
uit (digitaal én fysiek, die laatste steevast in no 
time uitverkocht), steeds rond één muzikaal thema. 
Tot op heden passeerden onder meer mixtapes met 
respectievelijk dub, ambient techno, gothic, Japanse 
technopop, en ‘zomerse nummers van over de hele 
wereld’ de revue. Overigens allemaal vooral met oude 
muziek, dus het lijkt erop dat Twitch op het moment 
in een nostalgische trip zit. ‘EFS’ is de tweede release 
op Music Archiv; eerder dit jaar verscheen een ep met 
een selectie nummers van de Nederlands EBM-act 
The Force Dimension. Ook van hun platen herinner ik 
me nog dat ze de eerste keer verschenen, in 1989. De 
band was destijds een buitenbeentje, vanwege de in 
het genre ongebruikelijke hoge stem van de zanger. 
Niet iets waar Twitch zich door laat weerhouden – vol-
gens hem zijn de tracks ‘bommen die vandaag de dag 
nog steeds dansvloeren weten te verpletteren’. Ik kijk 
uit naar de rest van Optimo’s arsenaal. 

acid-loops botsen met de hogere sferen van de kos-
mische musik. Twee nummers, samen goed voor bijna 
een half uur durende technologische psychedelica, 
vormen het hallucinante middelpunt van de plaat. Het 
trippy ‘EFS 5’, dat klinkt als een voorloper van de alien 
funk waarmee Plastikman kort daarna furore zou ma-
ken, geeft met zijn groove nog enigszins vaste grond 
onder de voeten. Maar op ‘EFS 1’ word je vervolgens 
definitief overgeleverd aan een golvend psychede-
lisch weefwerk van sequencers, dat uitmondt in een 
complete meltdown. Er is weinig om je aan vast te 
klampen als luisteraar; de muziek is abstract en alle 
nummers heten ‘EFS’. Die titel is een hommage aan 
krautrock-legendes Can, ook uit Keulen, die op hun al-
bum ‘Unlimited Edition’ een reeks nummers met de titel 
‘Ethnological Forgery Series’ opnamen, kortweg ‘E.F.S.’. 
Het zweverige slotstuk van H.E.A.D.’s album klinkt alsof 
het duo een sitar heeft geretrofit met hun TB-303, 
zo hun eigen etnologische vervalsing creërend. Een 
welkome comedown na een ongepolijste psychedeli-
sche acidtrip. 

BLAUW 
Khan en Kerosene maakten nog twee platen als 
H.E.A.D., maar geen van beide komt qua inventiviteit 
ook maar in de buurt van ‘EFS’. Misschien beseften ze 
dat zelf ook, en plakten ze daarom nog maar een extra 
deel ‘EFS’ aan het einde van de cd van 'Hedonist' (over 
de pseudofunk en future jazz-escapades van het der-
de album zwijgen we liever helemaal). Na de oorspron-
kelijke uitgave op het Duitse label Blue werd ‘EFS’ nooit 
meer bijgeperst. Voor een paar euro ben je eigenaar 
van een tweedehands cd, en in 2009 verscheen er een 
digitale uitgave (die interessant is vanwege de langere 
versie van het slotnummer). Maar voor het (blauwe) 
vinyl moet een flink bedragen worden neergeteld, en 
deze heruitgave op plaat via Optimo’s nieuwe sublabel 
Music Archiv, geremasterd en wel, is dan ook meer dan 
welkom. 

BOMMEN 
Zoals de naam al zegt is het label bedoeld voor 
archiefuitgaven. Op het moederlabel Optimo Music 
verschenen ook al diverse reissues, bijvoorbeeld van 
singles van Robert Rental en O Yuki Conjugate, maar 
dit nieuwe label is specifiek een platform voor ‘bijna 

discografie 
H.E.A.D. - EFS (Blue 1993 / 

Optimo Music Archiv 2021)

‘BOEM! Wat is dit 
voor muziek?’



Brett Naucke
Mirror Ensemble
(AMERICAN DREAMS)

Andrej 
Tarkovski was 
niet alleen een 
groot filmmaker, 
maar ook iemand 
van weinig woor-
den – net zoals de 

meeste mensen in zijn films, denk 
maar aan ‘Stalker’. Dus toen Brett 
Naucke (1985) diens film ‘Mirror’ 
(1975) had gezien, begon zich in zijn 
hoofd al iets van een soundtrack te 
ontvouwen. Zonder al te veel moeite 
werden Natalie Chami (TALsounds) 
en Whitney Johnson (Matchess) het 
project ingepraat en voilà, acht schit-
terende filmische tracks zagen het 
licht. De vaak nogal gedragen synthe-
sizerklanken doen schitterend hun 
werk, zonder ooit bombastisch over 
te komen, al is alles nogal dik dichtge-
smeerd. Wat eraan toegevoegd wordt 
met betoverend minimaal pianospel, 
hemels gezang, sereen violaspel en 
hier en daar wat logge drums, is ook 
adembenemend mooi. Het eerdere 
werk van Naucka bestond alleen uit 
synthesizergeluiden, maar met deze 
interessante toevoegingen is het 
geluid nog rijker geworden. (avs)

Negură Bunget
Zău
(PROPHECY PRODUCTIONS)

Het Roemeense 
Negură Bunget is 
een interessante 
speler in de 
wereld van black 
metal. Al actief 
sinds midden 

jaren 1990 waren ze een van de 
eerste Oost-Europese bands die het 
typische Noorse geluid probeerden te 
vertalen naar een eigen stijl. Daarbij 
hoorde bijna vanzelfsprekend ook de 
slechte kwaliteit van opnames, waar-
door het tegenwoordig moeite kost 
de blikkerige nummers uit die tijd te 
beluisteren. Mooi was dat Negură 
Bunget al vanaf het begin ervoor koos 
om zich op de eigen mythen en ge-
schiedenis te richten. Met Trans-
sylvanië als achtertuin heb je wat dat 
betreft al snel wat te kiezen natuur-
lijk, maar ook oud-Roemeense talen 
en gebruiken werden beschreven op 
de albums. De laatste jaren stonden in 
het teken van de ‘Transylvanian 
Trilogy’, waarvan de albums ‘Tau’ 
(2015) en ‘Zi’ (2016) de eerste twee 
delen vormden en ‘Zău’ de afsluiter 
zou zijn. Voordat dit album afgemaakt 
kon worden, overleed in 2017 echter 

de oprichter en het brein achter de 
band, Gabriel ‘Negru’ Mafa. Nu is het 
album er dan alsnog. De overgebleven 
bandleden hebben aan de hand van 
door Negru uitgewerkte muziekstuk-
ken en door hem opgenomen drum-
partijen vijf nummers uitgewerkt die 
het sluitstuk van de trilogie vormen 
en daarmee tevens het lot van Negură 
Bunget definitief bezegelen. Het 
album past qua stijl bij de twee voor-
gangers, maar richt zich nog meer op 
invloeden vanuit folk, traditionele 
Roemeense muziek en atmosferisch 
omgevingsgeluid. Black metal fun-
geert wellicht nog als kapstok, maar 
het geheel doet eerder denken aan 
Enya dan aan Emperor. Een bijzon-
dere afsluiting van een van de langst-
lopende Roemeense metalprojecten 
en een passend eerbetoon aan de 
grondlegger ervan. (nt)

Nobuka
Reiko
Jared Sagar
Vessel
(ESC.REC.)

Zowel de artiestennaam als de album-
titel klinken verdomd Japans, maar 
niets is minder waar. Nobuka, oftewel 
de Nijmeegse dj en producer Michel 
van Collenburg, zit wel in zo’n sfeer-
tje, en bracht onlangs een album uit 
dat niet onderdoet voor het werk van 
veel collega’s in het Verre Oosten. 
‘Reiko’ is uitgebracht op het Esc.
rec.-label, dat al jarenlang stug door-
gaat met kwaliteit leveren. ‘Reiko’ is 
een multimediaexperiment dat naast 
muziek ook nog bestaat uit een boek-
je, een website en een Augmented 
Reality-toepassing. Het verhaal gaat 
over Reiko als stad, maar ook als 
meisje, in een pre-apocalyptische tijd. 
De muziek is een mix van elektronica, 
akoestische elementen, veldopnames 
en her en der bijeengesprokkelde 
geluiden. Ook Michel Banabila, 
Machinefabriek en Marina Tadic 
droegen bij aan dit album. Zeer stem-
mig, ietwat richting doom, maar o zo 
intens en mooi. Gespecialiseerd in 
microgeluid, granulaire synthese, 
algoritmische compositie, minimalis-
me, omgevingsgeluiden en drone: het 
is nogal wat waar de Engelse compo-
nist Jared Sagar mee bezig is. In ieder 
geval is het experimentele muziek, 
zoveel is zeker. In uitgesponnen 
tracks laat hij op ‘Vessel’ horen waar-
toe hij in staat is, en dat is indrukwek-
kend. Ritmische pulsen gaat hij niet 
uit de weg, maar over het algemeen 
overheerst het pure geluid. Altijd met 
een donker randje, hier rusteloos en 
daar juist weer contemplatief en van 

tokkelend op een akoestisch instru-
ment tot eerbiedwaardige synthesizer- 
klanken. Geluid wordt door Sagar 
zodanig bewerkt dat de afkomst niet 
meer duidelijk is, slechts meeslepende 
sonische verhalen blijven over. (avs)

Phew
New Decade
(MUTE)

Phews discografie 
beslaat inmiddels 
veertig jaar en 
verschillende 
samenwerkingen, 
beginnend met 
Conny Plank en 

leden van Can op haar debuut uit 
1981, maar sinds een jaar of tien lijkt 
Hiromi Moritani zich in haar eentje te 
hebben teruggetrokken in een zolder-
kamer met oude apparatuur. Ook 
‘New Decade’, de eerste Phew voor 
Mute Records sinds 1992, lijkt ge-
maakt met beperkte middelen. Een 
oude ritmebox, een simpele synthesi-
zer, wat oscillatoren en natuurlijk 
Moritani’s stem. Weliswaar speelt die 
een minder prominente rol dan op 
‘Voice Hardcore’ (2017), maar de 
naïeve, soms atonale zang is onmis-
kenbaar. ‘New Decade’ begint relatief 
lieflijk met het zacht pulserende 
‘Snow And Pollen’, maar al snel doet 
de vervreemding zijn intrede. Het in 
reverb gedrenkte ‘Into The Stream’ is 
als een desoriënterende dagdroom, 
terwijl op ‘Flashforward’ een parallel-
le realiteit door de radio naar binnen 
lijkt te lekken. Door de rudimentaire 
apparatuur heeft de muziek soms in 
de verte iets van Suicide zonder de 
rock-’n-roll en daarnaast moest ik af 
en toe aan ANBB denken, de samen-
werking van Alva Noto en Blixa 
Bargeld, zij het in een veel primitie-
vere uitvoering. Maar eigenlijk is 
Moritani’s geluidswereld zozeer de 
hare, dat hij zich nauwelijks met iets 
anders laat vergelijken. (msch)

Pop. 1280
Museum On The Horizon
(PROFOUND LORE)

Meer dan een 
decennium gele-
den kwam Chris 
Bug in New York 
terecht. Daar 
raakte hij verzeild 
na een twee jaar 

durende trip door China en werd hij 
door zijn kompaan Ivan Lip overtuigd 
om muziek te maken. De eerste 
groepsleden die ze zochten voor Pop. 
1280 mochten geen eerdere muzikale 
ervaring hebben. Het is een uitgangs-
punt als geen ander. Voor hun muzi-
kale richting doken ze in de donkere 
erfenis van de jaren 1970 en 1980. 
New wave, postpunk, al dan niet 
elektronische noise, post-hardcore. 

Het kwam allemaal voorbij op hun 
eerste drie platen. Geen toeval dan 
ook dat ze daarvoor terecht konden 
op het Sacred Bones-label. Hun vier-
de, ‘Way Station’, kwam een paar jaar 
geleden zowaar uit op het Brusselse 
Weyrd Son Records. En wat we toen 
al een beetje proefden komt ook op 
deze plaat tot uiting. De sound is nog 
industriëler geworden en schurkt aan 
tegen cyberpunk. De groep – onder-
tussen herleidt tot een trio – loopt 
tegen de limieten van hun zelf afgeba-
kende muzikale universum aan. Waar 
ze op een plaat als ‘Imps Of 
Perversion’ speelden met de erfenis 
van hun voorbeelden, is het op deze 
plaat eerder een herhaling hiervan. Is 
het daarom een slechte plaat gewor-
den? Niet per se. Ze voegen met deze 
plaat echter te weinig toe aan hun 
eerdere werk. En dat is jammer. (mt)

Portico Quartet
Monument
(GONDWANA)

Recenseerden we 
kortgeleden niet 
al een album van 
Portico Quartet? 
Dat klopt, 
‘Monument’ is het 
tweede dat dit 

viertal dit jaar uitbrengt. ‘Terrain’ en 
‘Monument’ vormen een tweeluik en 
hoewel het geluid op beide albums 
wezenlijk verschilt, zijn ze toch onlos-
makelijk met elkaar verbonden. De 
nummers werden in dezelfde periode 
opgenomen en het was eigenlijk de 
bedoeling om ze op één album uit te 
brengen. Qua geluid en sfeer liep het 
allemaal echter zo uiteen dat men 
besloot tot het uitbrengen van twee 
verschillende platen. Waar ‘Terrain’, 
dat erg aanleunde tegen minimalisme 
en steunde op herhaling, de manier 
van het viertal was om de negatieve 
gevolgen van het coronavirus via 
muziek tot uitdrukking te brengen, is 
‘Monument’ de speelse, optimistische 
tegenhanger van het eerdere album. 
Op deze nieuwste zijn de nummers 
aanzienlijk korter en wordt er meer 
gebruikgemaakt van elektronica. 
Waar ‘Terrain’ vooral de ellende van 
toen tot uitdrukking bracht, focust 
‘Monument’ zich vooral op de toe-
komst waarin we de pandemie achter 
ons gelaten hebben. Het album straalt 
een levenslust en energie uit die 
direct vrolijk maakt. Het is een goed 
album met een hoop sterke nummers, 
maar toch is het niet zo baanbrekend 
als ‘Terrain’. Als je echter het tweeluik 
als geheel neemt, kun je niet anders 
dan concluderen dat dit een van de 
meest bijzondere en geslaagde pro-
jecten van dit jaar is. Samen vertellen 
ze het verhaal van deze pandemie. 
(mvh)Wil je een artikel delen? 

Check gonzocircus.com/
share-with-care
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Margenrot
Obkhod
(KLAMMKLANG)

Margenrot is het 
alter ego van 
Lusia Kazaryan-
Topchyan, een 
Russisch-
Armeense 
avant-garde 

muzikante, geboren in Siberië, woon-
achtig in Moskou. ‘Obkhod’ is haar 
tweede release, na ‘Zangezur’ (2018) 
dat zich vooral in Vatican Shadow-
territorium afspeelde. Op deze nieu-
we release is het geluid opener en 
diverser, wat leidt tot een interessan-
te mix van invloeden. De opener 
‘Nazani’ koppelt een dubby baslijn 
aan Armeense zang van het soort dat 
direct een gevoelige snaar raakt. 
Geluiden en ritmeloops komen deels 
uit de industriële school, en de toe-
voeging van gesampelde strijkers en 
melodieën uit het Midden-Oosten 
lijken soms naar SPK’s ‘Zamia 
Lehmanni’ te verwijzen (soms vrij 
letterlijk: de track ‘Signal’ lijkt sterk 
op SPK’s ‘In The Dying Moments’). 
Ook vergelijkingen met Muslimgauze 
zijn niet helemaal onterecht, en de 
nummers waarin percussie centraal 
staat laten zich uitstekend mixen met 
Shackleton. Met z’n knarsende 
oscillatoren en ontsnappend gas als 
ritme is ‘Odnogolosii 2.0’ nadrukke-
lijk industrieel, zonder te ontaarden 
in obligate herrie. De mix is soms een 
beetje ruw, alsof Kazaryan-Topchyan 
geen zin had om er eindeloos aan te 
morrelen, maar dat mag de pret niet 
drukken en benadrukt soms ook de 
verscheidenheid aan invloeden. 
Leuke release van een artieste die we 
in de gaten gaan houden. (msch)

Radboud Mens
Sine~Plus +
(STAALPLAAT)

Een van de letter-
lijk zwaarste 
releases in onze 
cd-collectie is 
‘Sine’ (2000) van 
Radboud Mens: 
een cd verpakt 

tussen twee geperforeerde metalen 
platen. Eenentwintig jaar later pakt 
men het bij Staalplaat anders aan 
voor deze lp-versie op paars vinyl. De 
schijn wordt gewekt door de metaal-
kleurige verf, maar een check leert 
dat het hier gewoon om geperforeerd 
karton gaat. Knap gedaan. Op de 
A-kant vinden we de originele ‘Sine’ 
en het is meteen ook een weerzien 
met het microwave- of clicks’n’-
cuts-genre, berucht geworden door 
labels als Raster-Noton, Mille 
Plateaux en ariesten als Oval en Ryoji 
Ikeda. Mens maakt minimale ritmi-
sche tracks met de clicks in defecte 
cd-spelers, haperende cassette- 

recorders, enzovoort. Doordat de 
nadruk op ritme ligt, glijdt deze 
muziek echter veel beter binnen dan 
deze beschrijving laat vermoeden: 
Mens bewerkt immers de brongelui-
den tot bassen en pulsen. Kant B is 
zelfs behoorlijk gevarieerd, en bevat 
meer gecomponeerd materiaal. Er 
wordt bijvoorbeeld ook gewerkt met 
drones, waarvan de afwisselende 
pulsen evolueren naar een melodie. 
Als je van plan bent om dit genre 
retroactief te (her)ontdekken, is deze 
plaat absoluut aanbevolen. (pv)

Mono
Pilgrimage Of The Soul
(PELAGIC)

Veel verwachtin-
gen hebben we 
niet meer als het 
gaat om een 
nieuwe plaat van 
postrockiconen 
Mono. Het kwar-

tet was een van de toonzetters van 
het genre en is nu al meer dan twintig 
jaar uiterst consistent wat kwaliteit 
betreft en probeert steevast binnen 
het eigen idioom toch weer net iets 
anders te klinken. De Japanners, 
Tokyo is hun standplaats, doen dit net 
zo goed met hun inmiddels elfde 
studioalbum. De trucjes uit het genre 
zijn uiteraard aanwezig, maar de 
band slaagt er ondanks alles toch in 
grotendeels de aandacht vast te 
houden. Misschien komt het wel door 
de tristesse die van het album druipt. 
Waar de band altijd al wel donker, 
doomy en melancholisch klonk, lijkt 
het nu of ze er een beetje moedeloos 
van zijn geworden. Weltschmerz voor 
gevorderden, met het intrieste en 
ingetogen ‘Heaven In A Wild Flower’ 
als mooiste voorbeeld. Aangevuld met 
zowaar een klein orkest, bestaande 
uit vier cellisten, vier violisten en drie 
blazers (trompet, hoorn en trombone) 
krijgen de nummers, zoals gewoonlijk 
allemaal uit de koker komend van 
Takaakira ‘Taka’ Goto, een nog epi-
scher karakter dan we al gewend 
waren. Het alsmaar in crescendo 
gaande ‘Hold Infinity In The Palm Of 
Your Hand’ is daar met zijn twaalf 
minuten een exponent van. 
‘Pilgrimage Of The Soul’ is dan mis-
schien niet vernieuwend, het is wel 
een toonbeeld van een superieure 
genreplaat. (pb)

Mukqs
In Human Form
(HUSKY PANTS)

Mukqs is in vorm 
op ‘In Human 
Form’, dat vooral 
de elektronische 
vorm behelst. 
Max Allisons 
nieuwe album is 

het resultaat van twee livesessies met 
enkel en alleen een Roland SP-404-
sampler als klankbron. ‘In Human 
Form’ lijkt het verhaal van een buiten-
aardse levensvorm die zich in een 
menselijk uiterlijk hult om in onze 
maatschappij te infiltreren. Wanneer 
echter geconfronteerd met onze 
vanzelfsprekende patronen, wordt pas 
duidelijk hoe ongewoon die eigenlijk 
kunnen zijn. De stoppen van het ruimte- 
wezen slaan hierdoor eerder vroeg 
dan laat door. Deze aaneenschakeling 
van muzikale kortsluitinkjes is zowat 
de meest absurde reality check die 
ons te beurt kon vallen, maar niette-
min blijkt het er een te zijn. Makkelijk 
wegluisteren is iets anders, want deze 
ADHD meets hoogsensitiviteit meets 
psychose is even verwarrend en druk 
als het artwork doet vermoeden. ‘New 
Game Minus’ klinkt als glitches in 
Super Mario Bros. De vredige gang 
van zaken wordt geleidelijk aan 
verstoord op ‘XP’ en lollige klanken 
relativeren het aanvankelijke drama- 
effect van ‘The Nest’. Mukqs kun je 
onmogelijk niet in de schijnwerpers 
plaatsen, al is het niet altijd de 
hectiektactiek die daarvoor wordt 
ingeschakeld. Zo zijn ‘Casca’, ‘Keep 
Your Eyes Open’, ‘Wax Earth’ en ‘Mana 
Burning’ ware drijfmomenten in het 
heelal, die je de wereld met her- 
nieuwde verwondering laten zien. 
Onverwachts, en tegelijk achteraf 
gezien te verwachten. Te filosofisch 
en vaag? Q.E.D., ongeveer. (mul)

Muslimgauze
Kaliskinazure
Jackal The Invizible
(STAALPLAAT)

We nemen het je 
niet kwalijk als je 
denkt dat je de 
tracks op dit 
album al eens 
eerder gehoord 
hebt. 

‘Kaliskinazure’ zou een soort greatest 
hits kunnen zijn, maar we hebben de 
indruk dat het hier gaat om alterna-
tieve versies: korter dan het origineel 
en met meer stemsamples. We horen 
een mix van onder andere etnische 
ambient, tribal percussieloops, en 
Islamgezangen. Net als de vier andere 
tapes in deze reeks, is deze cassette 
prachtig vormgegeven. Dit is een 
compacte en uitermate geschikte 
manier om voor het eerst met het 
werk van Bryn Jones kennis te ma-
ken. De zeloten kunnen er dan weer 
hun parate kennis testen: op welk van 
de honderdtachtig releases staat het 
origineel? De moeilijkheidsgraad 
wordt extreem verhoogd door de 
afwezigheid van tracktitels. Ook 
‘Jackal The Invizible’ is een compila-
tie, nog door Jones zelf samengesteld 
en zonder enige uitleg op DAT gezet. 
De selectie bevat de voor de hand- 
liggende klassieke track ‘Abu Nidal’, 

maar evengoed een obscuur ‘Extract’: 
een door tribale ritmes voortgedre-
ven verhitte dialoog. Er is ook veel 
aandacht voor de ritmische kant van 
Muslimgauze, in het bijzonder de 
gestoorde breakbeats van ‘Fedayeen’ 
(1998) en ‘Hand Of Fatima’ (uit 1999, 
het stervensjaar van Jones). Als we de 
tracktitels in ogenschouw nemen, is 
het gniffelen om ‘Camel Abuse Does 
Not Exist In Mogadisco’, maar bij 
‘Kabul Is Free Under A Veil’ haalt de 
realiteit de esthetiek van Muslimgauze 
pijnlijk in, los van enige ironie. De 
platen (een wit en een zwart exem-
plaar) zijn met de hand genummerd, 
en bevatten ook een stripverhaal met 
impressies van oorlog, onderdruk-
king en weerstand, getekend door de 
Nederlandse kunstenaar Ibrahim R. 
Ineke. (pv)

Marissa Nadler
The Path Of The Clouds
(BELLA UNION)

Het gevoel van 
thuiskomen, dat 
moment waarop 
alles van je af valt 
en dat ondanks 
dat de miserie 
wellicht hoogtij 

viert in de wereld om je heen, alles 
plotsklaps weer even prima is. Zet 
een album op van Marissa Nadler en 
precies dat gebeurt. Ook nu is dat 
weer het geval, als ‘Bessie Did You 
Make It’ haar negende soloalbum ‘The 
Path Of The Clouds’ opent. Nadler laat 
al bijna twintig jaar gitaar, stem en 
textuur samensmelten in een geluid 
dat de luisteraar omzwachtelt en niet 
meer loslaat. Tekstueel duikt ze 
ditmaal onder meer in de wereld van 
de murder ballads (het openings- 
nummer), ontsnappingen uit Alcatraz 
(‘Well, Sometimes You Just Can’t 
Stay’) en vliegtuigkapingen (‘The Path 
Of The Clouds’). Tijdens de lockdowns 
heeft Nadler zich verdiept in de piano, 
wat resulteerde in een ander muzi-
kaal uitgangspunt dan op vorige 
albums, waar de gitaar altijd centraal 
stond. Ook heeft ze nog meer dan 
voorheen aandacht voor textuur, iets 
waar de samenwerking met producer 
Seth Manchester (bekend van zijn 
werk met Battles en Lightning Bolt) 
aan heeft bijgedragen. Nadler heeft 
verder ook een sterk staaltje andere 
artiesten laten participeren, zoals 
Mary Lattimore, Simon Raymonde 
(Cocteau Twins), Amber Webber 
(Black Mountain) en Emma Ruth 
Rundle. Nadler maakt solo al prachti-
ge muziek, maar de samenwerkingen 
pakken op deze plaat stuk voor stuk 
geweldig uit. Dat was ook al het geval 
toen ze met Stephen Brodsky in 
2019 het album ‘Droneflower’ maak-
te. In elk geval kan eenieder die van 
ingehouden doch krachtige, intense 
muziek houdt blindelings dit album 
aanschaffen. (nt)

70   

G O N Z O ’ S  O O R D E E L G O N Z O ’ S  O O R D E E L



Saffronkeira + Siavash 
Amini
The Faded Orbit
The Lovecraft Sextet
In Memoriam
(DENOVALI)

De uit Sardinië afkomstige geluids- 
onderzoeker Eugenio Caria is al twee 
decennia actief in de elektronische 
muziek en sinds 2008 doet hij dat 
onder de naam Saffronkeira. Vorig 
jaar werd zijn duet met trompettist 
Paolo Fresu (‘In Origine: The Field Of 
Repentance’) goed ontvangen. Voor 
‘The Faded Orbit’ gaat hij in zee met 
de Iraanse componist Siavash Amini, 
die al werk uit heeft op onder meer 
Room40, Hallow Ground en Opal 
Tapes. Van fragiele ambient tot drones 
en klassieke stukken op piano: de 
man draait er zijn hand niet voor om. 
Het is in die laatstgenoemde incar- 
natie dat hij zich op dit album laat 
horen. Fragiel, subtiel, dromerig en 
ietwat terughoudend, dat is de sfeer 
die de zes nummers uitdragen. 
Sacraal ook, zodra er stemmen te 
horen zijn (‘Kernel’). Een soundtrack 
voor valse herinneringen noemen  
ze het zelf, of een geluidsband voor 
het zich bewust niet herinneren, wat 
tot uiting komt in ‘Forgotten  
Machinations’. Jason Köhnen 
(Mansur, The Kilimanjaro Darkjazz 
Ensemble, The Mount Fuji 
Doomjazz Corporation) had wel zin 
in iets nieuws. Dat werd The 
Lovecraft Sextet, een album waarop 
zelfs een verhaal staat, een audio-
boek, getiteld ‘In Memoriam’, een 
lovecraftiaanse tragedie. Behalve het 
verhaal staan er ook zes nummers op 
die eigenlijk helemaal in de dark-
jazz-lijn liggen van zijn ander werk. 
Het grootste verschil is misschien dat 
het accent hier ligt op alles wat te 
maken heeft met de dood, bevrijding 
en reïncarnatie. Hij putte uit klassieke 
en gregoriaanse muziek om die in zijn 
cinematografisch geluid te incorpore-
ren. De sfeer van ‘In Memoriam’ is 
wonderlijk genoeg eerder lynchiaans, 
wat prima werkt binnen dit kader. 
Het is een heerlijke plaat om bij weg 
te dromen, te mijmeren over de zin en 
onzin van het dagelijkse bestaan of 
om te overwegen of we gele of rode 
chrysanten aan de voordeur zullen 
zetten. (pb)

Saint Abdullah
To Live A La West Pt. 1
(IMPORTANT RECORDS/CASSAUNA)

To Live A La West Pt. 2
(CASSAUNA)

Saint Abdullah, bestaande uit de 
broers Mohammad en Mehdi 
Mehrabani-Yeganeh, maakte de af- 
gelopen jaren snoeiharde albums 
waarin elektronische muziek, freejazz 
en samples uit nieuwsberichten en 
speeches van sjiitische leiders wer-
den samengebald. Op de dubbelaar 
‘To Live A La West’ verkent het duo  
de tijd waarin ze als kleine kinderen 
van Iran naar Canada verhuisden en 
dat levert een verrassend kalme en  
melancholische plaat op. Het album 
opent met volle synthesizerklanken 
en digitaal geritsel waarin trompettist 
Aquiles Navarro op een bijna  
impressionistische manier noten 
aanstipt. Deze luchtige en soms 
warme klanken klinken op het groot-
ste deel van de dubbelaar. Het duo 
improviseert er lustig op los, met 
digitaal geknetter dat soms doet 
denken aan een zwerm kwinkeleren-
de vogels, maar ook met solo’s van 
digitale bliepjes waarin vertwijfeling 
en schoonheid doorklinken. Slechts  
af en toe is de hardheid van voorgaan-
de albums te horen, zoals op ‘Like A 
Great Starving Beast’, waarin saxo- 
fonist John Butcher een woedende 
solo uitspuugt boven een verpulve-
rende beat. Meestal speelt ritme op 
dit album een bescheiden achter-
grondrol, of wordt het bedekt onder 
een dikke laag ruis. ‘To Live A La 
West’ is wat aan de lange kant, maar 
Saint Abdullah brengt met dit album 
een aangename combinatie van 
ambient, (elektronische) improvisa-
tie, rust, gekte en schoonheid. (rb)

 
Patrick Shiroishi
Hidemi
(AMERICAN DREAMS)

Al een tijdje laat 
jazzmuzikant 
Patrick Shiroishi 
zich inspireren 
door de ervaring 
van Japanse 
Amerikanen, in 

het bijzonder door hen die in inter- 
neringskampen hebben gezeten 
gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
‘Hidemi’ vertelt een persoonlijk 
verhaal: Hidemi Patrick was 
Shiroishi’s opa en dit album gaat over 
zijn leven nadat hij uit zo’n kamp 
kwam. Met dit verhaal slaat Shiroishi 
een brug tussen het verleden en het 

heden. Hij vraagt immers met dit 
album ook aandacht voor het ver- 
ergerde racisme tegen Aziatische 
Amerikanen sinds het uitbreken van 
Covid-19. Shiroishi bespeelt alle 
soorten saxofoons en plaatst deze 
laag voor laag op elkaar. Het resultaat 
is een bijzonder aangrijpend album 
dat het hele spectrum aan emoties 
aantikt. Een nummer als ‘Tule Lake 
Like Yesterday’ klinkt erg nerveus en 
geagiteerd, maar wordt opgevolgd 
door ‘Jellyfish In The Sky’ dat dan 
weer een stuk gemoedelijker en 
kalmer klinkt, om vervolgens met 
‘What Happens When People Open 
Their Hearts’ weer in te zoomen op 
verdriet en onrust. Zo wordt er steeds 
van toon gewisseld en juist dat geeft 
dit album een enorme zeggings-
kracht. Bovendien is het als luisteraar 
heerlijk om de vele verschillende 
lagen van ieder nummer te ontleden. 
Op het laatste nummer, ‘The Long 
Bright Dark’, roept Shiroishi in het 
Japans iets wat zich laat vertalen als 
‘komt de storm nu ten einde?’. Het is 
een geweldige afsluiter en slechts in 
die ene zin weet Shiroishi alles te 
omvatten wat hij met dit album heeft 
willen zeggen. Een waanzinnig diep, 
gelaagd album dat met iedere luister-
beurt ontroert. (mvh)

Siem Reap
Now What?
(ISOLATION RECORDS)

Siem Reap is de 
hoofdstad van de 
gelijknamige 
provincie in 
Cambodja. In dat 
gebied was de 
hoofdstad van de 

Khmer-dynastie gevestigd en er zijn 
vele ruïnes van tempels en steden 
terug te vinden. De bekendste daar-
van in Angkor Wat. Siem Reap is ook 
de naam van het soloproject van 
Gilles Demolder. Die kun je kennen 
van de eigenzinnige metalbands 
Oathbreaker en Wiegedood. Vooral 
met die eerste ging het een paar jaar 
geleden ontzettend hard. Om allerlei 
redenen kwam de trip van 
Oathbreaker plots tot stilstand. Het 
was in de daaropvolgende jaren 
zoeken voor Gilles Demolder om de 
juiste snaar voor zijn eigen werk te 
pakken te krijgen. Maar nadat we de 
eerste betoverende single ‘Might As 
Well Stay’ hoorden, begrepen we dat 
die jaren van eindeloos schrappen en 
opnieuw beginnen wel eens voorbij 
konden zijn. Want dat is wat 
Demolder heeft gedaan. Het was een 
zoektocht naar het muzikaal vertalen 
van zijn gevoelens van angst, depres-
sie, alcoholisme en verstoorde rela-
ties. Het zich schuldig voelen ten 
opzichte van anderen omdat hij 
ogenschijnlijk eenvoudige dingen niet 
onder de knie kreeg. Dat hoor je in 
een directe song als ‘Oh The Guilt’ en 

het daaropvolgende lo-fi ‘Honing-
kuchen’. En dan heb je allang door dat 
Demolder voor zijn solowerk geen 
toevlucht heeft gezocht in muzikale 
luidheid. De contemplatieve teksten, 
ogenschijnlijke muzikale rust en 
eenvoud in combinatie met een diepe 
intensiteit, zorgen voor een plaat die 
hard binnenkomt. Met hier en daar de 
nodige gepaste ontsporing. (mt)

 
Nala Sinephro
SPACE 1.8
(WARP)

Harp en elektro-
nica. Meestal gaat 
dat al snel rich-
ting newage- 
achtige zitzak- 
muzak of iets met 
yoga of zelfver-

sterkende introspecties ofzo. Zo niet 
bij de Brusselse Nala Sinephro, een 
componist, producer en muzikant 
met wortels in België en de Caraïben. 
Daarvoor zit ze veel te diep in de jazz 
en ambient, en houdt ze te veel van 
de interactie met medemuzikanten. 
Acht betoverende tracks komen 
daaruit voort, uitgebracht op het 
toonaangevende Engelse Warp. Dat 
hemelse dat om de harp kleeft, zit er 
natuurlijk nog steeds wel een beetje 
aan, maar het instrument wordt hier 
toch meer gebruikt als een zwierige, 
sierlijk swingende jazzpiano. 
Saxofoon, bas en drums geven alle 
ruimte aan Sinephro, die zo weldadig 
relaxed haar spel op harp, piano en 
synthesizer de ruimte kan geven. 
(avs)

SKRIM
The Crooked Path
(HUBRO)

Pianist Morten 
Qvenild en drum-
mer Gard Nilssen 
hebben met het 
duo sPacemon-
Key wat bekend-
heid verworven 

in de moderne jazzscene. Onder de 
naam SKRIM komen de twee Noren 
terug met een nieuwe experimentele 
interactie. Op ‘The Crooked Path’ 
krijgen ze gezelschap van twee gast-
muzikanten: Ståle Storløkken (ham-
mondorgel, synthesizers) en Stian 
Westerhus (gitaar). Het viertal  
bewandelt zéér diverse improvisatie-
paden met heel wat verrassende en 
intense kronkelingen. De twee (lange) 
nummers op ‘The Crooked Path’ 
hebben een experimentele inhoud 
waarbij een resem originele geluids-
constructies naar de oppervlakte 
komen. De improviserende muzi- 
kanten lijken volledig in hun avon-
tuurlijke escapades met elkaar te 
versmelten. SKRIM laat zich niet 

Vind meer recensies op  
www.gonzocircus.com
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Public Service 
Broadcasting
Bright Magic
(PIAS)

De nerdy Britten 
van Public Service 
Broadcasting – ze 
lijken écht wel op 
een kliekje pro-
fessoren – trek-
ken op album #4 

volop de Duitse kaart. Titels als ‘Der 
Sumpf (Sinfonie Der Großstadt)’ of 
‘Der Rhythmus Der Maschinen’ spre-
ken voor zich, maar pas echt verras-
send op het eerste gezicht is de aan-
wezigheid van niemand minder dan 
Blixa Bargeld, frontman van 
Einstürzende Neubauten. Als je 
echter weet dat ‘Bright Magic’ de 
liefde van de band voor Berlijn evo-
ceert, dan is zijn aanwezigheid een 
stuk minder vreemd. Bandleider J. 
Willgoose, Esq. woonde zelf recent 
een tijd in de Duitse hoofdstad en 
‘Bright Magic’ werd zelfs opgenomen 
in de legendarische Hansa Tonstudio. 
Verder kleurt Andreya Casablanca 
van het Berlijnse bandje Gurr de 
single ‘Blue Heaven’ en is de Duitse 
actrice Nina Hoss te horen op afslui-
ter ‘Ich Und Die Stadt’. In het verleden 
paarde de band geschiedenis (aan de 
hand van allerlei raak gekozen ge-
luidsfragmenten uit voorlichtings-
films en archief- en propaganda- 
materiaal) met instrumentale 
postrock, psychedelische ambient en 
krautrock. Je kan ze gerust in een 
vakje naast Mogwai parkeren, met dit 
verschil dat Public Service Broad-
casting gaandeweg meer en meer is 
gaan werken met gastvocalisten. 
Ditmaal zit Berlijn veel subtieler in 
het geheel vervat. Expliciete geluids-
fragmenten zijn er namelijk niet. Ook 
muzikaal laat de band de oude stilisti-
sche grenzen los. ‘People, Let’s Dance’ 
(gezongen door de Noorse EERA) 
bijvoorbeeld maakt zijn titel waar 
met aanstekelijke synth/electropop à 
la Jenny Hvals laatste. Het gejaagde, 
maar mooie ‘Blue Heaven’ is dan weer 
powerpop die ook een bandje als 
Desperate Journalist zo onweer-
staanbaar maakt. ‘Bright Magic’ is, 
samengevat, tegelijkertijd de perfecti-
onering van een concept als drie 
stappen vooruit. (swat)

Mik Quantius
Mik Mich
(HET GENERIEK)

We hebben lange 
tijd niets gehoord 
van Mik Quantius, 
de excentrieke 
muzikant en 
zanger uit Keulen 
die na een jeugd 

in de hardcore-scene begin deze 
eeuw opdook bij de oer-krautrockers 
van Embryo. Vervolgens deed hij de 

Lage Landen aan met allerhande 
freefolkbands uit Finland en de 
Verenigde Staten, zoals de No-Neck 
Blues Band, Way Of The Cross en 
Avarus. Totdat hij ook onder zijn 
eigen naam op de podia verscheen, 
omringd door drie Casio-achtige 
‘wonderkeyboards’ die hij in één koop 
voor honderd euro had aangeschaft. 
Quantius wist zijn publiek steevast  
te verbazen met zijn kinderlijke 
onbevangenheid. Dat deed hij op zijn 
debuut-lp ‘Kick A Bit Against The Shit’ 
en dat doet hij nog steeds op dit 
cassettealbum dat hij helemaal alleen 
gedurende de lockdown inspeelde. 
Zijn stem klinkt soms als die van een 
Mongoolse of Tuvaanse keelzanger 
– hoewel hij die techniek naar eigen 
zeggen absoluut niet beheerst. Van de 
keyboards gebruikt hij ongegeneerd 
de voorgeprogrammeerde geluiden. 
Maar het zijn beslist geen willekeuri-
ge klanken – al wordt die schijn 
voortdurend gewekt. Sommige van de 
tien relatief korte stukken zijn bijna 
‘liedjes’, al is het weer helemaal 
Quantius om die dan in een fantasie- 
taal te brabbelen of te mompelen. In 
2013 zei hij in een interview met 
Gonzo (circus) dat hij vooral ‘het 
moment’ bespeelt. En ‘de ruimte’ 
waarin hij zich bevindt. De uitdaging 
om iets met die klavieren te doen wat 
volkomen absurd lijkt. Maar het toch 
doen. En de wetenschap dat de sug-
gestie van iets soms spannender is 
dan dat ‘iets’ zelf. (pbr)

(r)
Titan Arom
(CHEAP SATANISM/ DELETE)

‘A Midlife Bipolar 
Album’, is de 
omschrijving die 
Fabrizio 
Modonese 
Palumbo geeft 
aan zijn vijfde 

soloplaat als (r). Het is waarschijnlijk 
zijn meest eclectische bezigheid naast 
onder meer Almagest!, Larsen en 
Blind Cave Salamander (met zijn 
partner Paul Beauchamp). Sinds 
halverwege de jaren 1990 draait hij al 
mee in de meer op experiment ge-
richte Italiaanse muziekwereld en net 
zo goed als ietwat extravagante kerel 
binnen de lhbti+-gemeenschap. Hij 
heeft zodoende de gasten maar te 
kiezen. Beauchamp natuurlijk, maar 
ook Jochen Arbeit, Jamie Stewart 
(Xiu Xiu), Chiara en Freddie Lee 
(samen Father Murphy), Teho 
Teardo, Julia Kent en nog meer, tot 
aan een stel flamencodanseressen 
toe. Het album is uitermate autobio-
grafisch en meandert van nummers 
die neigen naar discopop (‘Oblivion’) 
om dan weer volop in drones, noise 
en veldopnames te belanden. Op de 

hoes zien we de reuzenaronskelk of 
aasbloem, zo genoemd vanwege zijn 
geur van rottend vlees. Tegelijkertijd 
straalt de plant een bepaalde schoon-
heid uit die tegengesteld is aan de 
afgescheiden geur tijdens de bloeitijd. 
Het is een quasi perfecte metafoor 
voor (de titel is Engels voor die  
reuzenaronskelk) de dualiteit van de 
muziek. Het is als het ware een reis 
door de krochten van Palumbo’s ziel 
en denkwereld. Een intrigerende reis, 
voor vreemde plaatsen die zorgen 
voor tranen en jolijt. Fascinerend is 
het minste wat we van ‘Titan Arom’ 
kunnen zeggen. (pb)

Matt Robidoux
At Dust
(ALREADY DEAD)

In veel bands 
spelen, leuke 
concertzaaltjes 
opzetten en van 
alles en nog wat 
beginnen: dat is 
wat duizendpoot 

Matt Robidoux zoal doet. De in San 
Francisco woonachtige muzikant 
verrast meer dan eens met weer wat 
nieuws en anders. Ook ditmaal, met 
elf tracks die hij grotendeels zelf 
inspeelde en opgenomen heeft, met 
bijstand van een ruim bestand aan 
collega muzikanten. Van de hak op de 
tak springende, stuiterende beats met 
veel ruimte ertussen zijn vaak de 
basis. Die ritmes kunnen samen- 
gesteld zijn uit samples van van alles 
en nog wat. Daaroverheen gortdroge 
noten van banjo, ukelele, plastic 
saxofoon of wat dan ook, bij elkaar 
gehouden door synthesizerlijnen en 
– helaas – zijn stem. Waar de muziek 
onderhoudend is, vaak grappig en 
altijd verrassend, is zijn soort van 
zingen een knijperig, neuzelend en 
irritant gedoe. Zelfs een topnummer 
als ‘The Bouquet’, dat echt swingt en 
met de blazers erbij helemaal een 
feest wordt, blijft maar zozo door de 
vocalen. (avs)

Ropes Of Night
Impossible Space
(GOLDEN ANTENNA)

Ropes Of Night komt uit Keulen en 
brengt op hun 
debuutalbum 
naar eigen zeggen 
‘uptempo sad 
bastard music’. 
Fotocrime  
behoort tot hun 

grootste fans en zelf horen we vooral 
muziek die ons volledig terugbrengt 
naar de jaren 1980. Dark wave en 
postpunk heet het tegenwoordig. 
Toen heette dat gewoon new wave en 
waren bands als The Chameleons, 
Echo & the Bunnymen, Psychedelic 
Furs en The Sound groepen die we 

nauwlettend in het oog hielden. De 
bandleden van Ropes Of Night waren 
toen waarschijnlijk nog niet eens 
geboren, maar het zijn wel de bands 
die we op het heel geslaagde 
‘Impossible Space’ terug horen. Hier 
en daar zit zelfs een beetje Killing 
Joke in de groeven versmolten. Wat 
recenter zijn gelijkgestemden als 
Interpol, Soft Kill en DIIV nooit ver 
weg. Ropes Of Night schiet al meteen 
raak met opener en eerste single 
‘Another Closing Door’. Kon indertijd 
zo een hitje zijn geweest in het radio-
programma Domino (deel 2). De 
weltschmerz druipt er vanaf en elke 
noot op elk instrument is precies 
goed. En dat is eigenlijk bij elk van de 
negen nummers zo, met als afsluiter 
een soort eerbetoon aan The Sound. 
‘Never be happy again’, zingt Thomas 
Schindler in ‘Vanishing’ en zo is het 
maar net. Lekker nostalgisch en toch 
weer hedendaags, ja, daar houden we 
wel van. (pb)

Emma Ruth Rundle
Engine Of Hell
(SARGENT HOUSE)

‘Less is more’, 
moet Emma Ruth 
Rundle hebben 
gedacht in het 
voortschrijdende 
proces rond het 
schrijven van 

haar nieuwe plaat. Rundle verscheen 
een paar jaar geleden pas écht op 
onze radar met ‘On Dark Horses’, wat 
toen haar vierde plaat was. Een band-
plaat met een krachtige sound die 
met momenten overweldigde. De 
plaat die daarop volgde, een samen-
werking met sludgeband Thou was al 
even intens als overdonderend. Nu 
keert ze terug naar een intiemer 
geluid waarin haar zang centraal 
komt te staan, geruggesteund door 
spaarzame instrumentatie: in hoofd-
zaak gitaar en/of piano en hier en 
daar een strijker. Maar vergis je niet, 
qua intensiteit doet deze plaat niet 
onder voor haar ander werk. Het zijn 
persoonlijke nummers, herinnerin-
gen die in een waas van donkerte en 
twijfel liggen. Je wordt meegenomen 
naar een wereld waar waanzin en 
onvolmaaktheid op een slap koord 
balanceren. Het is vooral haar stem, 
die je subtiel dwingend meeneemt. 
Haar gevoel voor timbre, melodie en 
timing zijn perfect om die gevoelens 
muzikaal te vertalen. Een zwarte 
hand op de schouder van diegenen 
die al eens dromen in brokken zagen 
vallen of duisternis hun hart zagen 
binnensluipen. De keuze voor sober-
heid was perfect voor deze nieuwe 
plaat, wat niet wegneemt dat er een 
rijke subtiliteit overblijft. Hiermee 
weet ze de songs perfect uit te voeren 
met een intimiteit die je als luisteraar 
deelgenoot maakt van haar gevoels-
wereld. (cva)Volg ons @gonzocircus
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bioloog te zijn om van deze cd te 
genieten, en het spreekt vanzelf dat 
ook in onbewerkte vorm deze dieren 
in staat zijn om de noiseliefhebber te 
verrassen met extreem hoge en lage 
frequenties. (pv)

Trance Plantations
S/t
(W.E.R.F.)

De bio-ethiek 
dient zich over 
een nieuw feno-
meen te buigen: 
de zielstransplan-
tatie. Vooralsnog 
wordt deze ser-

vice enkel aangeboden door Falk 
Schrauwen en Nathan Daems, die 
samen het etherische Trance 
Plantations vormen. Op dit gelijk- 
namige album kruipt het tweetal via 
hun mystieke walmen onder je huid, 
tot het de ziel heeft bereikt. In een 
mum van tijd wordt deze dan vak- 
kundig een substantie geschonken  
die nauwelijks van wierook te onder-
scheiden valt. Eenmaal in zwijm 
gevallen nemen Daems en Schrauwen 
ons mee in hun sfeer van blote voeten 
op een dik Perzisch tapijt dat tot 
leven komt. Terwijl kleuren in elkaar 
overvloeien en geometrische vormen 
fabeltjes blijken, speelt ook een drei-
gende factor op. Onrustwekkende 
melodieën wisselen een kinderlijke 
opgetogenheid af, alsof Trance 
Plantations de muzikale versie van 
het spel Saboteur is (met verve op 
‘Itinerary For A Blood Cell’). Het duo 
organiseert een verkenningstocht 
door hun gangenstelsel van jazz, 
lichthoofdigheid en experiment, maar 
op deze plaat gaat het om meer dan 
enkel een goudklompje meer of 
minder. Trance Plantations is een duo 
schattenjagers dat zich duidelijk 
graag in hemelse sferen of grotten-
complexen bevindt; zolang het maar 
niet de vertrouwde begane grond 
betreft. (mul)

Dennis Weijers
Accordion And Modular 
Synthesizer
(EIGEN BEHEER)

Ooit speelde 
Dennis Weijers in 
een popgroep van 
het type dat 
slipjes naar het 
podium gewor-
pen kreeg van 

zestienjarige vrouwelijke fans. Maar 
dat is inmiddels meer dan tien jaar 
geleden. Sindsdien studeerde hij 
accordeon aan de conservatoria van 
Enschede en Rotterdam, raakte 
steeds meer geïnteresseerd in elek-
tronische instrumenten en het werk 
van laattwintigste-eeuwse componis-
ten. Op deze eerste eigen release 

speelt hij stukken van minimalisten 
Philip Glass en Steve Reich, die hij 
gearrangeerd heeft voor de accorde-
on en modulaire synthesizer. Van 
Glass bewerkte Weijers ‘Glassworks’, 
één van diens meest populaire en 
toegankelijke cycli – door Louis 
Andriessen wel eens enigszins vilein 
als ‘roombotermuziek’ bestempeld. 
Oorspronkelijk werd het in de vroege 
jaren 1980 opgenomen door Glass en 
zijn uit blazers, strijkers en klavieren 
bestaande ensemble. Weijers pro-
grammeerde de modulaire synth en 
speelt daaroverheen op accordeon de 
dragende melodielijnen. De accordeon 
is een instrument dat zich perfect 
leent voor de herhaalde motiefjes die 
het genre kenmerken. Het voornaam-
ste verschil met de oorspronkelijke 
versie is  de klankkleur en de ‘schu-
rende’ harmonieën bij Weijers. Het 
elektronische geluid van de synthesi-
zer is qua geluid wat minder afwisse-
lend dan de uitvoering van het Glass 
Ensemble. Daar staat tegenover dat 
de accordeonist zijn instrument 
aangenaam uitdagend laat contraste-
ren met de synthesizertracks. Reichs 
‘Variations For Winds, Strings And 
Keyboards’ uit 1979, dat vooral be-
kend is geworden in de uitvoering 
van het San Francisco Symphony 
onder leiding van Edo de Waart, 
spreekt mij persoonlijk in Weijers 
versie nog wat meer aan omdat het 
qua melodie avontuurlijker is. (pbr)

Byron Westbrook
Mirror Views
(TOUCH)

Het veldopname-
proces staat bij de 
in Los Angeles 
wonende compo-
nist Byron 
Westbrook al vele 
jaren centraal in 

zijn composities. Op ‘Mirror Views’ 
combineert hij cassette-opnames met 
gemanipuleerde golven van ruis en 
onstabiele tonen. De geluiden op deze 
release zijn een mix van veldopnames 
gemaakt tijdens de zonsverduistering 
van 21 augustus 2017 vermengd met 
gesynthetiseerde omgevingen die 
geproduceerd zijn met een Buchla 
200-synthesizer. Westbrook creëert 
op het album een vreemde geluids-
ervaring die hij onderverdeelde in 
vier secties. De nummers ontvouwen 
zich moeizaam tot een bundel vertra-
gende geluidsarrangementen. Bij de 
eerste luisteroefening lijkt het of we 
verdwalen in een verlaten gebouw 
waar de echo’s van een vervlogen ge-
beurtenis tot een elektronische fabri-
cage stollen. De sonische precisie van 
dit 72 minuten durende werkje zorgt 
voor een wazig en minimalistisch 
gegons waarbij bizarre klankomge-
vingen ontstaan. De audio-elementen 
waaruit ‘Mirror Views’ is samen-
gesteld werden gepresenteerd op 

een voorstelling waarbij Westbrook 
artist-in-residence was bij ISSUE 
Project Room in Brooklyn. De focus 
van deze installatie was het vormen 
van een dynamisch spel tussen klank, 
kleur en verbeelding. ‘Mirror Views’ 
uit zich als een modern elektronisch 
spookkasteel met mysterieuze  
geluidsspinsels waarbij de beleving 
een unieke inhoud krijgt en de per-
soonlijke perceptie hierbij centraal 
komt te staan. Een hoofdtelefoon 
wordt sterk aangeraden om deze luis-
tertrip maximaal te beleven. (pob)

Wiki
Half God
(WIKSET ENTERPRISE)

Op het eerste 
gehoor zou je 
Wiki linken aan 
de Westkust, 
want met wat 
verbeelding hoor 
je sporen van 

Snoop Dogg in zijn stem. Toch komen 
de typische East Coast-neerslachtig-
heid en stoffige obscuriteit al gauw 
bovendrijven. Wiki is sinds zijn  
debuut in 2017 hard aan de weg aan 
het timmeren. ‘Half God’ is de eerste 
solorelease sinds 2019, dit keer in 
samenwerking met producer Navy 
Blue. Deze biedt Wiki een prachtig 
bedje van warme, dan weer asceti-
sche beats die je meteen terugvoeren 
naar de wereld van RZA circa 1993. 
Toch breekt Wiki met de flows die je 
in eerste instantie zou associëren met 
die gouden periode van de hiphop. 
Zijn stijl is speelser en ligt helemaal in 
de lijn van een nieuwe, veelzijdigere 
en onvoorspelbaardere generatie 
mc’s. De verschijning van Earl 
Sweatshirt op ‘All I Need’ is daar niet 
vreemd aan. Het voegt enkel substan-
tie toe aan een album dat al tjokvol 
puike nummers zit – luister maar 
naar een krachttoer als ‘Wiki The 
God’! – en dat Wiki profileert als een 
compromisloze en ambitieuze rapper 
met een eigen stijl. Een rapper die 
zich tegelijk ook thuis voelt in de 
onmetelijk rijke hiphoptraditie van 
zijn thuisstad. Dit is een zoveelste 
New Yorkse hiphop-parel, zelfs al is 
deze ‘Half God’ wat aan de lange kant. 
(mph)

Wolves In The Throne Room
Primordial Arcana
(RELAPSE)

Wolves In The 
Throne Room 
brengt pas  
muziek uit als ze 
echt iets nieuws 
te bieden hebben. 
Nathan en Aaron 

Weaver experimenteren met instru-
mentatie en vocalen gedistilleerd uit 
de woeste natuur van de onherberg- 

zame wouden en bergen waar de 
broers zijn opgegroeid, resulterend in 
zwartgeblakerde, onvoorspelbare 
muziek. Tijdens de vier jaar durende 
kloof tussen ‘Thrice Woven’ en 
‘Primordial Arcana’ bouwden ze hun 
eigen Owl Lodge Studios. ‘Primordial 
Arcana’ is het eerste album dat volle-
dig geschreven, opgenomen, geprodu-
ceerd en gemixt werd door de band 
zelf. WITTR haalde hun vorig werk 
door de vleesmolen en herwerkte hun 
typische occulte sfeer tot een nieuwe 
boeiende brij van dynamische, ritua-
listische black metal. Het album is een 
avontuurlijke luistertrip door sner-
pend gekrijs, sfeervolle synths en 
gonzende gitaarpartijen. De nummers 
bevatten zowel blastbeats als ingeto-
gen, doffe drumpartijen. Er sluipen 
heel wat akoestische arrangementen, 
melodieuze fragmenten en natuur- 
geluiden in de muziek, waardoor er 
een extra mysterieuze klankdimensie 
ontstaat. Zanger en gitarist Kody 
Keyworth werd op ‘Primordial 
Arcana’ volledig betrokken als vol-
waardige schrijver en productie- 
partner. Galen Baudhuin (Infera 
Bruo) treedt op als gastbassist, en 
multi-instrumentalist Yianna Bekris 
(Vouna) werkte mee aan twee tracks. 
WITTR verrast wederom met een 
verfijnd werkje waar zwevende 
melodieën, gebrul en gierende gitaren 
samenklitten tot een fascinerend en 
duister epos. (pob)

Xeno & Oaklander
Vi/deo
(DAIS)

Black Marble
Fast Idol
(SACRED BONES)

Xeno & Oaklander klinken op hun 
zesde album radiovriendelijker dan 
ooit. Eerder konden ze nog gemaks-
halve op de minimalwave-hoop  
worden gegooid; met ‘Vi/deo’ hebben 
de minimalistische en daardoor wat 
meer rudimentaire en rauwere synth-
geluiden plaatsgemaakt voor een 
gelikter geluid, ook al blijven ze netjes 
trouw aan hun analoge principes. Bij 
momenten lijkt de lijm tussen de 
afwisselend angelieke/sensuele 
zuchtstem van Liz Wendelbo (dat 
laatste omdat ze zingt in de taal van 
France Gall) en de bitterzoete, maar 
aaibare synthpop van Sean McBride 
(Martial Canterel) niet te pakken. 
Het ongeïnspireerde ‘Movie Star’ is 
hier een voorbeeld van. De zanglijn 
wringt namelijk met McBrides gene-
rieke elektronica. Vocaal trekt ze het 
laken nagenoeg helemaal naar zich 
toe – dat is trouwens al een hele tijd 
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verleiden tot oeverloos haak- en 
beukwerk, maar creëert los uit de 
pols een waaier aan intense en sfeer-
volle improvisaties. Het gebruik van 
elektronische effecten bezorgt ‘The 
Crooked Path’ een extra dimensie met 
nieuwe ideeën die ontstaan zijn 
tijdens het klankonderzoek. SKRIM 
zwerft langs sciencefictionelektronica, 
meeslepende ritmiek, hammondorgel- 
deuntjes, voorhistorische synthesi-
zers, gitaarriffs, lompe basakkoorden 
en filmische fragmenten. Deze  
geluidsbrij wordt verfijnd afgewerkt 
met een reeks geheimzinnige elektro-
nische pulsen. Het levendige drum-
werk van Nilssen is ook om de  
vingers bij af te likken. ‘The Crooked 
Path’ is een boeiend en energiek 
kunstwerk met vreemde en vernieu-
wende muziekjes waarbij zowel 
duistere als vreugdevolle sferen 
tevoorschijn komen. (pob)

Sloks
A Knife In Your Hand
E.T. Explore Me
President/Drug Me
Monsters
You’re Trash, I’m Class
(VOODOO RHYTHM)

We hadden eer-
der al veel lof 
voor ‘Holy Motor’, 
het debuut van 
Sloks uit Turijn. 
En concludeerden 
later tijdens een 

concert van de band dat ze waar-
schijnlijk nog veel beter konden dan 
ze op dat moment lieten horen, wat al 
verre van verkeerd was. En kijk, met 
opvolger ‘A Knife In Your Hand’, uiter-
aard opnieuw op Voodoo Rhythm, 
overtreft Sloks zelfs onze hoog- 
gespannen verwachtingen. Wat een 
bommetje is deze plaat! Alsof The 
Cramps het bed indoken met The 
Oblivians en doe daar maar een 
flinke scheut scheurende The 
Chrome Cranks bovenop. Gitarist 
Buddy Fuzz houdt het simpel, dikwijls 
minimaal en repetitief, maar als hij 
zin krijgt om te scheuren, doet hij dat 
met volle overgave. Drummer Tony 
Machete (de vervanger van Peter 
Chopsticks) houdt het al even sober 
als zijn voorganger. En dan is er nog 
Ivy Claudy die niet alleen de floortom 
bespeelt, maar haar stem heeft ge- 
oefend om meer te doen dan zomaar 
wat schreeuwen. Als een bezetene 
gaat ze tekeer, zingend, tierend, 
snauwend, fezelend; als een ware 
furie haalt ze uit. Het album opent 
met het heftige ‘Dillinger’ en pas later, 
met ‘Ruin It All’, neemt het trio even, 

heel even, gas terug. Wat een album! 
Het label van Beat-Man bestaat  
dertig jaar en als beloning krijgen zijn 
‘dearest hangover companions’ een 
labelverzamelaar cadeau die ook 
digitaal beschikbaar werd gesteld 
voor andere geïnteresseerden. 
Daarop naast vele labelbekenden ook 
E.T. Explore Me, die een voorloper 
van hun volgende album laten horen 
middels de single ‘President/Drug 
Me’, met twee andere versies dan die 
op de langspeler zullen komen te 
staan. ‘President’ is als een minimale 
trashversie van Roxy Music terwijl 
‘Drug Me’ een sloom psychedelisch 
nummer is. Veelbelovend voor het 
nieuwe album van deze Haarlemmers. 
The Monsters, met uiteraard Beat-
Man zelf als boegbeeld, heeft ook 
spiksplinternieuw werk. Ze konden 
toch niet op tournee. Kunnen we net 
zo goed een plaat maken, en gelijk 
eentje voor een op stapel staande 
horroropera, een soundtrack die er 
staat aan te komen. In een gebreide 
hoes (Sounds Of Subterrania), in het 
Zwitsers-Duits (Slovenly) of de regu-
liere Engelstalige trashversie. We 
kunnen kiezen wat het vijftien num-
mers tellende, in totaal 120 woorden 
bevattende, album van The Monsters 
uit Bern die al sinds 1986 actief zijn, 
betreft. Garagepunk van het hoogste 
niveau in een hoge versnelling met 
onzinteksten, een no-nonsense- en 
fuck you-attitude en het kot overhoop- 
gooien, chaos creëren met uitsteken-
de wilde deuntjes. Ja, The Monsters 
zijn er weer en hoe! (pb)

Astrid Sonne
Outside Of Your Lifetime
(ESCHO)

De Deense Astrid 
Sonne klinkt op 
nieuwste plaat 
‘Outside Of Your 
Lifetime’ minder 
dan ooit als een 
viola-speler. Zo 

wordt het aan Caterina Barbieri 
schatplichtige ‘Mirror Behaviour’ 
meteen gevolgd door een dromerig 
en ontroerend ‘Fields Of Grass’. Het is 
een contrast dat ons er meteen aan 
herinnert dat Sonne in de eerste 
plaats een veelzijdig componist is die 
zowel elektronica, meerstemmige 
vocalen als viola (al dan niet met 
effecten) ten dienst stelt van diverse 
muzikale patronen, die op ‘Outside Of 
Your Lifetime’ ingedeeld worden in 
drie muzikale werelden. Deze kun je 
overigens in de vorm van ‘playable 
rooms’ verkennen op Sonnes website. 
Dit werk zet wederom vraagtekens bij 
het concept ‘album’, iets waar Sonne 
zich weinig van aan lijkt te trekken. 
Net als haar concert op Berlin Atonal 
2018 (later uitgebracht als album) is 
ze van veel markten thuis en zoekt ze 
naar de klanken die haar interesse-
ren. Het levert een even inconsistente 

als rijke plaat op waaraan menig 
koptelefoonluisteraar uren plezier zal 
kunnen beleven. (mph)

Stakattak
Decoy
(LOVE MAZOUT/HYPERJUNGLE/ROCKERILL/

STADSKANKER/DO IT YOUSSEFF)

Amper een jaar 
geleden ver-
scheen Stakattaks 
‘No Exit’. ‘Harry 
Pussy op een 
poptrip’, vonden 
wij daar toen van. 

De studio boven het Brusselse café 
Les Brasseurs werd omgeruild voor 
de studio van de AB, aan de overkant 
van de straat, maar dat symboliseert 
gelukkig op geen enkele manier een 
sluipweg naar de mainstream. 
Stakattak blijft gewoon onaangepast 
absurd lawaai maken. Live is Nick 
Defour een soort muzikale weerwolf: 
als het showtime is, verandert de 
bedachtzame causeur in een kamika-
ze die alle hoeken van de ruimte 
verkent, desnoods op de rug van een 
onverhoedse toeschouwer. Daar heb 
je in je sofa natuurlijk niks aan, dus de 
vraag is of de nieuwe songs goed zijn. 
Dat kunnen we bevestigen: 
‘Diogeniki’ zou een demo van 
Lightning Bolt kunnen zijn en 
‘Turkey Twerkey’ is een uitstekende 
onzinsong. Op ‘Hot Tub’ heeft surf een 
kwaaie dronk en ‘Butter’ is de song 
die Nirvana vergat te schrijven. In 
‘Mars’ wordt afgerekend met alles en 
iedereen – intellectuelen, filosofen, 
maar ook brandweerlui en lifters: 
iemand moest het doen. Covid-19 
heeft genoeg zijn best gedaan om in 
een aparte song te worden afgezeken: 
‘Strange Diseases’ doet het beestje 
alle eer aan. Zoals op ‘No Exit’ zijn de 
beste songs die waarin Beckwé en 
Defour allebei zingen; ‘It Only 
Happens On Islands’, waar ze een stel 
doomsday preppers neerzetten of het 
miniatuurtje ‘Damn’, dat ondanks 
Defours manifeste poging-tot-stoor-
zender, eigenlijk gewoon heel mooi is. 
‘Dreamer’ is elektrische blues uit de 
stal van R.L. Burnside, die alleen 
maar beter wordt als Beckwé aan het 
einde het refrein meescandeert.  
Maar het beste ‘duet’ is meteen ook 
de laatste track, ‘Wha Wha’. (sb)

Strand of Oaks
In Heaven
(DEAD OCEANS)

‘I need human 
beings’, zingt 
Timothy 
Showalter in 
‘Slipstream’, het 
voorlaatste  
nummer van  

‘In Heaven’ en eenieder die de aardige 
man en zijn band ooit live heeft 

gezien, weet dat dit geen gelogen 
woorden zijn. Wanneer de feedback 
van de gitaren nog nauwelijks is 
uitgestorven en het zweet nog uit zijn 
lange strengen haar druipt, kruipt hij 
al door de voorste rijen om iedereen 
met een warme en volle knuffel te 
bedanken. Een man die leeft van de 
sociale interactie van de liveshow en 
de golf van energie die echoot uit de 
zaal of van de grasvlakte. Een man die 
dus erg geleden heeft onder anderhalf 
jaar beperkingen en dat lijkt als een 
rode lijn door deze nieuwe plaat te 
lopen, startend met de openingszin  
‘I believe that ectasy happens when 
we all get together’. Opvallend is dat 
Showalter positiever klinkt dan op de 
voorgangers, zelfs de zin ‘this world is 
not meant for me’ klinkt hier hoop- 
en beloftevol. Het doel van ‘HEAL’ uit 
2014 lijkt zeven jaar na dato dan ook 
te zijn behaald. Tekstueel positiever, 
maar ook muzikaal; de newwave- 
randen aan de americana zijn ver-
vaagt, waarmee Showalter soms wat 
meer tegen ome Bruce Springsteen 
aanleunt dan dat hij ooit hing aan zijn 
muzikale held Jason Molina. Maar 
nog steeds brengt hij het halve genre-
land uit de encyclopedie van dat 
andere muziekblad graag samen in 
een plaat. En ik persoonlijk ervaar dat 
even intens als een warme, zweterige 
knuffel na een louterend bad van 
Strand of Oaks op de bühne. En met 
deze plaat in gedachte, kan ik niet 
wachten tot ik die weer ontvangen 
mag. (ert)

Thomas Tilly
Codex Amphibia (Phonotaxis)
(APOSIOPÈSE)

In het regenwoud 
van Frans-Guinea 
barst op gezette 
tijden de hel los: 
honderdduizen-
den hitsige  
kikkers blazen 

hun kwaakblaas op, en proberen met 
het geluid vrouwtjes te bekoren. Wie 
geluk heeft, paart met een gewillige 
soortgenoot, de minder fortuinlijke 
zangers moeten het met een lijk van 
een dood vrouwtje, of met een klomp 
modder stellen. Ze moeten ook snel 
zijn, want na een paar dagen is het 
feest voorbij. Wetenschapper 
Antoine Fouquet en geluidsonder-
zoeker Thomas Tilly documenteren 
dit fenomeen dat ‘explosieve voort-
planting’ genoemd wordt via een cd 
en een uitgebreid boekje. De tracks 
zijn meestal pure veldopnames, 
waarbij de diertjes bij hun Latijnse 
naam genoemd worden. Onderzoek 
leert ons bijvoorbeeld dat de litho- 
dites lineaus beter bekendstaat als de 
fluitkikker. Een paar keer voegt Tilly 
subtiele elektronica toe aan zijn 
fonografie, en manipuleert hij de 
kikkergeluiden tot een moeras van 
pulserende drones. Je hoeft dus geen 
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het geval. McBride is enkel te horen 
op het prima ‘Television’, en dat zorgt 
– ietwat veelzeggend – voor wat 
broodnodige afwisseling. Het duo 
hoef je na al die jaren uiteraard niet 
meer te leren hoe een aanstekelijk 
nummer te maken. Naast elke flauwe 
track, ‘Technicolor’ is er nog zo eentje, 
staat er wel een fijne oorwurm. 
Opener ‘Infinite Sadness’ kan zo 
gerekruteerd worden voor een recla-
mefilmpje voor een geurige douche-
gel. Door te dollen met italodisco in 
‘Poison’ worden voorzichtig nieuwe 
stilistische (uit)wegen verkend, en 
‘Afar’ kan linea recta op een erotische 
compilatie à la ‘Vampyros Lesbos’. 
Plaatje voor wie niet genoeg krijgt 
van bandjes als het Griekse 
Marsheaux, of het verlies van Stereo 
Total nog moet verwerken. Minstens 
even vrolijk huppelend is ‘Fast Idol’, 
het vierde album van Black Marble 
dat sinds de vorige (‘Bigger Than Life’ 
uit 2019) uitgedund is tot solovehikel 
van Chris Stewart. Sinds die vorige 
werd de postpunk, coldwave en 
minimal wave ingeruild voor veder-
lichte slaapkamersynthpop en ook dit 
keer stuitert Black Marble melancho-
lisch, maar lichtvoetig tussen Drab 
Majesty-zonder-gitaren en Former 
Ghosts terug naar de jaren 1980. In 
het promovel citeert Sacred Bones 
enkele stokoude (maar al een tijdje 
opnieuw hippe) cultnamen uit dat 
decennium, zoals Asylum Party, 
Oppenheimer Analysis, en Futurisk; 
handig, dan hoeven wij dat niet te 
doen. Alleen al van Stewarts typische 
drumcomputergeluiden worden wij 
instant nostalgisch. (swat)

Yikii
Crimson Poem
(DANSE NOIRE)

De Chinese arties-
te Yikii laat al 
sinds 2017  
middels allerlei 
muziekreleases 
van haar horen. 
Ze heeft een eigen 

persona gebouwd met een experi-
menteel, gefragmenteerd palet aan 
duistere post-genremuziek, tekenin-
gen, gedichten en verknipte video-
clips. Ze zet een gotische sprookjes-
wereld neer die meer ontregelend en 
dissonant is dan die van Chibi, de 
zangeres van de in paarstinten  
gehulde gothrockgroep The Birthday 
Massacre, waar ik even aan moest 
denken. Ze vond met haar nieuwste 
album ‘Crimson Poem’ haar thuis op 
Aïsha Devi’s Danse Noire-label,  
waar wel meer ambigue genremixen 
worden uitgebracht. Yikii weet keer 
op keer verrassende arrangementen 
te maken op piano en elektronische 
snaarinstrumenten. Een van de  
meest bijzondere nummers is 
‘Noctambulist’, vooral in combinatie 
met de bijbehorende videoclip  

waarin ze als een in het wit geklede 
dolende geest (een onryō als in de 
Japanse film ‘Ringu’ (1998)) of 
sneeuwvrouw (een yuki-onna) in  
haar poëtische gedachtewereld 
ronddartelt. Het sterke ‘Heart Halo’ 
combineert vervolgens vervormde 
basdrums als hartkloppingen met 
lieflijke zang en synth-cello. Yikii 
weet op ‘Crimson Poem’ de horror- 
gamewereld van een ontspoorde 
Alice in Wonderland neer te zetten, 
maar laat daarnaast gelukkig ook een 
lichte, kwetsbare, meer hoopvolle 
kant doorschemeren. Je kan je daar 
echter bij afvragen of je, door die 
betoverende klanken en dat hemelse 
wit na te jagen, vervolgens niet toch 
weer in een naargeestige wereld 
gevangen raakt. (bm)

Richard Youngs
CXXI
(BLACK TRUFFLE)

Glaswegian 
Richard Youngs is 
een van de moei-
lijkst in een hokje 
te stoppen muzi-
kanten van de 
hedendaagse 

avant-gardescene. Met roots in de 
postpunk heeft hij sinds de late jaren 
1980 een quasi niet te behappen 
oeuvre opgebouwd dat lijntjes legt 
tussen traditionele liederen, abstracte 
noise, DIY-kamerpop, elektronica, 
vrije improvisatie en wilde psychede-
lische rock. Youngs bedient zich voor 
veel van zijn recente solowerk – of 
dat zich nu in de ‘pop’-wereld afspeelt 
dan wel in de avant-garde – vaak van 
beperkende concepten: een plaat 
alleen met zijn voeten opgenomen of 
met maar één pianoakkoord; in 
Youngs’ wondere wereld zou het 
zomaar kunnen werken. Voor ‘CXXI’, 
op Oren Ambarchi’s Black Truffle-
label, zit die beperking vooral in het 
instrumentarium. Twee tracks lang, 
laat Youngs het toeval beslissen over 
de harmonie. ‘Tokyo Photograph’ is 
een random gegenereerde opeen- 
volging van 121 (zie ook de titel) 
synth-mineurakkoorden. Elke  
akkoordwissel wordt door een slag 
op een drum ingeleid. Onderweg 
zingt Youngs minimaal – één letter-
greep kan vaak volstaan. Sophie 
Coopers trombone-uithalen – ook 
eenlettergrepige affaires – wat spaar-
zame elektronica en veldopnames 
zijn de enige franjes die Youngs zich 
permitteert. Het resultaat klinkt alsof 
iemand een track van Robert Wyatt 
tot de essentie heeft uitgebeend en 
vervolgens op halve snelheid afge-
speeld. Op kant B blijkt het vervolg, 
‘The Unlearning’, zo mogelijk nog 
minimaler. Die track is ook gebouwd 
op willekeurig gecreëerde, door één 
beat van elkaar gescheiden synth- 
akkoorden, maar geeft, wellicht door 
de afwezigheid van vocalen nog 

minder houvast. En toch blijven we 
eraan kleven en vragen we ons  
achteraf, verbluft maar bevredigd, 
wat dát nu alweer was. (sb)

Pamela Z
A Secret Code
(NEUMA RECORDS)

Echolocation
(FREEDOM TO SPEND)

Vierentwintig jaar scheiden 
‘Echolocation’ en ‘A Secret Code’ van 
Pamela Z, zangeres en elektronica- 
tovenaar. Het eerste album, uit- 
gebracht op cassette, is opnieuw 
uitgebracht. Op dit debuut probeerde 
ze verschillende genres uit, van  
ritmische tongbrekerklankpoëzie in 
‘Badagad’ en ‘Scaff Scivi Gno’ tot min 
of meer rechttoe rechtaan pop- 
nummers als ‘Two Black Rubber 
Raincoats’ en ‘I Know’. Maar welk 
terrein ze ook bezoekt, steeds hoor  
je een stem die alle kanten op kan 
buigen in zang en die uiterst prettig 

in de oren klinkt als ze spreekt. Ze 
houdt ervan spelletjes met tekst te 
spelen. Zo is een nummer opgebouwd 
uit titels van popsongs die met ‘You’ 
beginnen. Niet alle nummers zijn bij 
vaker beluisteren even geslaagd, 
maar alles is doordrongen van een 
opgewekte en niet te stillen drang om 
te onderzoeken. ‘A Secret Code’ maakt 
duidelijk hoe ver Z zich in al die jaren 
ontwikkeld heeft. Het album is even-
wichtiger, een bewijs van meester-
schap in beide gereedschappen die  
ze tot haar beschikking heeft – haar 
stem en elektronica. De manier waar-
op ze die inzet is verder uitgekristalli-
seerd. Tegelijkertijd zijn ze meer met 
elkaar versmolten. In ‘Quatre 
Couches’ begint ze met een onnavolg-
baar snel tellen, vastgelegd in een 
loop. Daar legt ze laag over laag loops 
van haar eigen stem overheen. Het 
lijkt nog het meest op een vocaal, 
muzikaal spiegelpaleis, waar je niet 
meer kunt onderscheiden wat oor-
spronkelijk is en wat reflectie. Pamela 
Z opereert in een gebied waar ook 
stemkunstenares Joan LaBarbara 
actief is, maar dan in de meer  
toegankelijke delen. Ook door het 
toelaten van humor in haar werk. Zo 
heeft ze in ‘He Says Yes’ een opname 
van een vrachtlift een rol gegeven in 
de muziek. (rvp) 
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Dit najaar valt er eindelijk weer wat te beleven op de podia van de Lage Landen. 
Een 24-uurs muziekmarathon? Check. Helemaal zweven op experimentele 
jazzgeluiden in Amsterdam of Baarle-Nassau? Dubbelcheck. Last van tijdens de 
coronacrisis opgepotte knaldrang? Een wild avondje Rotown brengt soelaas.

auteurs Glen van Muylem, Tijs Heesterbeek, Tomas Busser

CIRCUIT

MUZIEK

A NEW WAVE OF JAZZ
Vanaf het najaar van 2021 slaan het 
Nederlandse PlusEtage uit Baarle-Nassau 
en het Belgische label A New Wave Of Jazz 
de handen in elkaar met een nieuwe reeks 
van concerten die tweemaandelijks zal 
lopen naast de reguliere programmatie van 
PlusEtage. Een concertreeks die volledig 
gewijd is aan vrije improvisatie, avant-garde 
en experimentele freejazz. Voor het eerste 
concert, in oktober, trad Martina Verhoeven 
samen met George Hadow en Patrick De Groote 
aan. Het eerstvolgende concert staat gepland 
voor 29 december, met John Dikeman, Tom 
Malmendier, Dirk Serries en Emilie Škrijelj.
29 december | Baarle-Nassau | plusetage.nl

CONCERT:  
PERSONAL TRAINER
Voor de Nederlandse band Personal Trainer 
draait alles om improvisatie. De band maakt 
al een tijdlang furore in Nederland met z’n 
krachtige indie en zal binnenkort ook te zien 
zijn in Rotown. Volgens fans is elk concert van 
de groep een speciaal, onmogelijk te herhalen 
schouwspel. Niks is te gek voor Willem Smit en 
zijn indierockorkest: net als James Murphy van 
LCD Soundsystem is hij zowel bandleider als de 
grootste muziekfan in de zaal. Op 2 decem-
ber speelt de band de pannen van het dak in 
Rotterdam. 
2 december | Rotterdam | rotown.nl

TILBURG CONCRÈTE
Het Concreet is een laboratorium voor analoge muziek in Tilburg, gerund 
door componist Mathijs Leeuwis en Mathijn den Duijf (bekend van het 
Utrechtse Kytopia). Op 26 en 27 november vindt daar een heuse muziekma-
rathon plaats van maar liefst 24 uur. Vanaf 20.00 uur zal een volledig etmaal 
elk uur een andere musicus (van slagwerk tot baglama, zang, viool, piano, 
gitaar, blokfluit, modulaire synth, …) de studio binnen komen om een reactie 
te geven op dat wat Leeuwis en Den Duijf hem/haar voorschotelt. Dit alles 
wordt uiteindelijk gelivestreamd. Hou de website van Het Concreet in de 
gaten voor meer informatie over deze tour de force!
26-27 november | hetconcreet.com

CONCERT: OSEES
Orinoka Crash Suite, OCS, Orange County Sound, The Ohsees, The Oh Sees, 
Thee Oh Sees… De Amerikaanse psychedelische garagerockband Osees 
onderging al evenveel naamsveranderingen als het aantal albums dat ze 
maakten. De laatste twintig jaar waren dat er al meer dan twintig, en met 
kapitein John Dwyer aan het roer lijkt het erop dat de band nog heel wat 
meer in zich heeft. Om hun nieuwste wapenfeit ‘Protean Threat’ te vieren, 
keren ze terug naar de Gentse Vooruit. Tickets beschikbaar via de website.
23 november | Gent | vooruit.be

BRUSSELS TUUB
Brussels TUUB is een muziekinitiatief waarbij 
de Brusselse vzw Brusseleir (in samenwerking 
met vi.be en Ancienne Belgique) op zoek gaat 
naar jong talent om een cd op te nemen in 
het Brusselse dialect. En om in het Brussels 
verder te gaan: De zeive leekes van de zeive 
geselectioneide ‘bands’ wërre opgepakt op 
CD, én daane CD zal wërre geprezenteid in den 
Ancienne Belgique.
20 november | Brussel | abconcerts.be

SUPER-SONIC  
JAZZ FESTIVAL
Op vrijdag 19 november organiseert 
Paradiso de vijfde editie van het vijfdaagse 
Super-Sonic Jazz Festival. Op het festival 
zijn zowel nationale als internationale 
artiesten te bewonderen die invloeden 
van traditionele jazz combineren met 
soul, hiphop, elektronische, klassieke 
en niet-westerse muziek. Zo zullen 
onder andere Nubya Garcia, Moses Boyd, 
Matthew Halsall, Sons of Kemet, Alabaster 
Deplume, Athletic Progression en cktrl van 
de partij zijn. De concerten vinden plaats 
in Paradiso en De Duif.
17-21 november | Amsterdam | paradiso.nl

REWIRE X KORZO
De concertfilm van het Duitse elektronicatrio Carl Gari en de Egyptische 
zanger Abdullah Miniawy was een beklemmend hoogtepunt van de 
online Rewire-editie afgelopen mei: hun werk ‘The Act Of Falling From 
The 8th Floor’ gaat over iemand die van de achtste verdieping naar 
beneden springt, waarbij ieder lied een ander tafereel dat deze persoon 
ziet beschrijft, tezamen een indringende aanklacht vormend tegen 
het huidige Egyptische regime. Op 10 december organiseert Rewire, in 
samenwerking met Korzo, een fysiek vervolg op dit indrukwekkende 
optreden. En alsof dat al niet genoeg was, zal ook Lotic met een trio 
hoornspelers haar nieuwe album ‘Water’ presenteren.
10 december | Den Haag | rewirefestival.nl

LE GUESS WHO?
Mogelijk is deze tip mosterd na de maaltijd, 
want de kaarten voor Le Guess Who? vlogen 
als warme broodjes over de toonbank. Laat 
het een aanbeveling zijn om Le Guess Who? 
voortaan beter in de gaten te houden, zodat 
je volgende keer niet buiten de boot valt bij 
de ticketverkoop. Ook deze editie hebben 
de organisatoren met John Dwyer (Osees), 
Lucrecia Dalt, Midori Takada, Matana Roberts 
en Phil Elverum (The Microphones / Mount 
Eerie) een fijne groep curatoren aan zich weten 
te binden. De lijst met artiesten die optreden, 
is misschien nóg fijner. Check onze online 
special op gonzocircus.com/leguesswho voor 
een selectie interviews met onder andere 
Duma, Angel Bat Dawid, Space Afrika, Blak 
Saagan en Matana Roberts.
11-14 november | Utrecht | leguesswho.nl

Duma © Kachna Baraniewicz

Sons of Kemet
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BREEDBEELD 
KORTFILMFESTIVAL
Korte films van opkomende makers,  
van animatie tot documentaire, 
experimentele en geëngageerde cinema.
t/m 7/11 | De Studio, Antwerpen | 
destudio.com

HIGHLIGHT FESTIVAL
Kunst en technologie-installaties, met onder 
andere een holografische lichtinstallatie van  
TUNDRA, lichtgevende algen van Tim van 
Dortmont en een Pandemic Robot Orchestra 
door Doris Aschenbrenner & Bruno Kramm.
18 t/m 20/11 | Campus TU Delft | 
highlightdelft.nl

PAUL CASAER: ALL WE CAN GET
‘Meer, meer, meer,’ roept onze 
consumptiemaatschappij, maar wat gaat 
er achter deze wereld schuil? Dit vraagstuk 
staat centraal in deze expositie met 
gestileerde sculpturen.
t/m 21/11 | De Garage, Mechelen | 
hofvanbusleyden.be

LYDIA OURAHMANE: SURVIVAL
 IN THE AFTERLIFE
Geluidscompositie en beeldmateriaal uit het 
archief van Lydia Ourahmanes familie, die een 
geheime spirituele beweging oprichtte tijdens 
de Algerijnse burgeroorlog (1991-2002).
t/m 23/11 | De Appel, Amsterdam |  
new.deappel.nl

UNCLOUD
Pop-up-museum in voormalige psychia-
trische observatiekliniek, met mediakunst 
die verwijst naar de huidige maatschappij 
waarin digitalisatie, isolatie en transformatie 
centraal staan.
t/m 21/11 | Pieter Baan Centrum, Utrecht | 
uncloud.nl

ERIC CROES EN JULIEN MEERT: 
IK ZAL JE SPIEGEL ZIJN
Kleurrijke duoshow met keramiek en schilde-
rijen vol verwijzingen naar de middeleeuwen, 
religie, cinema en kunstgeschiedenis.
t/m 28/11 | Kunsthal Gent, Gent |  
kunsthal.gent

ARK: LAWKI-ALIVE
Elke minuut loaden wij allemaal samen 
zo'n vijfhonderd uur aan videomateriaal up 
naar YouTube. Die hallucinante hoeveelheid 
digitaal beeld wordt in deze installatie 
teruggebracht tot een energieke livestream, 
aangestuurd door Artificiële Intelligentie en 
de bewegingen van bezoekers.
t/m 28/11 | MU, Eindhoven | mu.nl

EEN ZEE VAN NIEUWE STEMMEN
Groepsexpositie van kunstenaars die 
afstudeerden tijdens een wereldwijde 
pandemie. Met werk van onder andere Adilson 
De Oliveira en Mzoxolo X Mayongo.
t/m 02/01 | Platform Post, Arnhem | 
platformpost.nl

ISABELLE ANDRIESSEN: 
DORM
‘Zwetende’ sculpturen die gedurende 
de tentoonstelling van vorm zullen 
veranderen, middels het gebruik van 
onder andere koeling en chemicaliën.
t/m 23/01 | De Pont, Tilburg | depont.nl

KNAL FESTIVAL
Culturele Big Bang in Leuven: de stad 
waar professor Georges Lemaître in 
1931 de revolutionaire theorie over de 
oerknal lanceerde.
t/m 30/01 | Verschillende cultuurcentra  
in Leuven | knalfestival.be

KAROLINA MARKIEWICZ AND 
PASCAL PIRON: STRONGER 
THAN MEMORY AND WEAKER 
THAN DEWDROPS
Multimedia-installatie over migratie, 
gebaseerd op hedendaagse poëzie.
t/m 30/1 | Casino Luxembourg, 
Luxemburg | casino-luxembourg.lu/

SHIFTING PROXIMITIES
Groepstentoonstelling over verandering. 
Met onder andere de installatie ‘Habitat’ 
van Heleen Blanken over de relatie 
tussen natuur en technologie: digitale 
landschappen die reageren op de 
bewegingen van bezoekers.
NXT Museum, Amsterdam | 
nxtmuseum.com

Kunst kan prikkelen, ontroeren en esthetisch zijn, maar het kan ook 
een vorm van activisme zijn. In deze tentoonstellingsagenda vind je een 
tribunaal voor klimaatmisdaden, monumentaal gestapelde vulkanische 
stenen, monochrome schilderijen, migratiegeschiedenissen en de 
klimaatimpact van Caraïbische stormen.

auteur Lieke van der Made   lieke_vandermade

KUNST

KUNST KORT

‘A POISON TREE’ EN 
‘IN SEARCH OF LOST 
BAGHDAD’: NATASJA 
KENSMIL EN SADIK 
KWAISH ALFRAJI
Dubbelsolo met een greep uit het oeuvre van 
Natasja Kensmil (1973), die verhalen vertelt 
op doek. Figuren in monochrome tinten 
vertellen verschillende geschiedenissen, 
terwijl tegelijkertijd afgebeelde symbolen 
naar het heden verwijzen. ‘A Poison Tree’ 
refereert aan een gedicht van dichter en 
kunstenaar William Blake (1757-1827), waarin 
gevoelens van boosheid worden verbeeld 
als een boom waaraan een giftige appel 
groeit. De tentoonstelling van Sadik Kwaish 
Alfraji (1960) gaat over herinneringen aan en 
reflecties op zijn geboorteland Irak – de stad 
Bagdad in het bijzonder – in combinatie met 
de migratiegeschiedenis van de kunstenaar 
en zijn familie. Deze achtergrond vormt de 
basis van zijn veelzijdige werk: animaties, 
video's, installaties, schilderijen, tekeningen, 
sculpturen en fotografie – veelal in zwart-wit.
t/m 9/1 | Kunsthal Kade, Amersfoort | 
kunsthalkade.nl

RICHARD LONG
Richard Long (1945) laat zich inspireren door lange 
wandelingen in de wilde natuur. Hiervoor reist de kunstenaar 
de hele wereld rond en tijdens zijn wandeltochten maakt 
hij vaak tijdelijke sculpturen in de natuur. Deze fascinatie 
zet de kunstenaar later om in monumentale sculpturen, die 
geïnspireerd lijken op de nauwkeurig gestapelde stenen 
torentjes die vaak te vinden zijn langs wandelroutes, ooit 
bedoeld om wandelaars te helpen bij het terugvinden van 
hun weg in de wildernis. Ook refereren de werken van Long 
aan traditionele land-art, met veel sculpturale lijnen en 
geometrische composities van natuurlijke materialen zoals 
ruwe vulkanische gesteentes en drijfhout.
t/m 20/03 | M Leuven | mleuven.be

IN THE EYE OF THE STORM
Vergane lappen stof, bloemblaadjes, sculpturen die lijken te verwijzen naar 
altaren of rituelen en aangrijpende fotografie en filmbeelden: een greep uit 
deze groepstentoonstelling over klimaatverandering. De tentoongestelde 
werken zijn gemaakt door kunstenaars uit de Caraïben, waar de gevolgen 
van de klimaatverandering zeer tastbaar zijn. Met films, foto’s, schilderijen, 
sculpturen en installaties verbeelden de kunstenaars op poëtische wijze de 
letterlijke of figuurlijke impact van de stormen om hen heen. Met werk van 
Allora & Calzadilla, Candida Alvarez, Alvaro Barrington, Minia Biabiany, Ramiro 
Chaves & MAOF, Jean-Luc de Laguarigue, Daniel Lind-Ramos, Manuel Mathieu, 
Beatriz Santiago Muñoz, Ada M. Patterson, The Living and the Dead Ensemble.
t/m 23/01 | Z33, Hasselt | z33.be

COURT FOR INTERGENERATIONAL CLIMATE 
CRIMES: RADHA D’SOUZA EN JONAS STAAL

Beeltenissen van uitgestorven dieren en planten vormen het middelpunt van 
deze installatie, die de vorm heeft van een tribunaal dat klimaatmisdaden ver-
volgt. Het project is een samenwerking tussen academicus, schrijver, advocaat 
en activist Radha D’Souza en kunstenaar Jonas Staal (1981). Projecten van Staal 
draaien doorgaans om de relatie tussen kunst, propaganda en democratie, waar-
bij hij vaak de randjes opzoekt. Voor deze tentoonstelling produceren D’Souza 
en Staal hoorzittingen waarin de Nederlandse staat en verschillende multinatio-
nals worden aangeklaagd. Het tribunaal is gebaseerd op D'Souza's boek ‘What’s 
Wrong With Rights?’.
t/m 16/1 | Framer Framed, Amsterdam | framerframed.nl

Installatiefoto van de tentoonstelling 'Court for Intergenerational Climate Crimes' 
een samenwerking tussen de Indiase academicus en advocaat Radha D'Souza en de 
Nederlandse kunstenaar Jonas Staal, geproduceerd door Framer Framed (2021). 
© Ruben Hamelink / Framer Framed.

Natasja Kensmil, Jenny en Karl (Marx), 2009 Sadik Kwaish Alfraji, still uit animatie Those Houses Behind The Army Canal, 8', 2021
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Met onder andere Patric Catani 
en Jeroen Jongeleen

Bewust over genrebeperkingen stappen

Music, Nederlander Stef van Vugt – die ook muziek 
maakt als Steve Void – vindt alle kritiek onzin. Het is 
een indie-project waarmee het gelukt is om een deel 
van de koek te veroveren in een zeer geconsolideerde 
markt, zei hij tegen Rolling Stone. ‘Eindelijk is het ie-
mand, die niet Universal, Sony of Warner is, gelukt om 
een percentage van de hele muziekmarkt te verove-
ren.’ Volgens Discogs heeft Void ooit een ep gemaakt 
voor Universal die het nooit verder heeft geschopt 
dan een promo cd-r, dus misschien dat ‘ie nog een 
appeltje met ze te schillen heeft, maar hij heeft hoe 
dan ook een punt. Alle marketing als muziekminnende 
onderneming voor artiesten en fans ten spijt is Spotify 
gewoon een platformbedrijf dat vraag en aanbod bij 
elkaar brengt. Eentje dat de grote spelers inmiddels 
routineus naar hun hand zetten, waardoor ze na jaren 
van illegale download-stress inmiddels weer ronkend 
draaien. Wat Strange Fruit hier doet is niet wezenlijk 
anders dan de verhuur van autobusjes met een bed 
erin via Airbnb, waar de New Yorkse politie een paar 
weken terug een einde aan maakte. Verwerpelijk? 
Misschien, maar dan toch vooral omdat het platform 
het mogelijk maakt. Overigens worden de Sleep Fruits-
tracks gepromoot als rustgevend en (doelbewust) 
slaapverwekkend, en uit een soort dystopisch maso-
chisme hoop ik éigenlijk dat ze samenspannen met de 
Amerikaanse bierbrouwer Molson Coors, die recent liet 
weten te experimenteren met adverteren in mensen 
hun dromen. Ik zie de synergie wel: ‘Wij sussen ze in 
slaap met een regenbui, jullie spelen een bierreclame 
af. Dan hebben ze dorst als ze weer wakker worden, en 
hebben wij er een stream bij’, zoiets. Hmm. Misschien 
moet ik een keer zo’n playlist proberen. Ik voel m’n 
moraliteit me ontglippen. 

De uitspraak komt van een medewerker van een 
Amerikaans digital marketing-bedrijf, en de regen-
geluiden waar hij op doelt zijn tracks die sinds een 
paar maanden via onder meer Spotify de digitale ether 
in worden gestuurd onder de noemer Sleep Fruits 
Music. De tracks zijn net lang genoeg om als streams 
te gelden, en dus om royalty’s te genereren, aangeno-
men dat iemand ze afspeelt. Wat abonnees blijkbaar 
enthousiast doen: ergens in september genereerden 
de tracks ongeveer tien miljoen streams per dag, op 
dat moment meer dan Lady Gaga. Spotify-royalty's 
worden betaald uit de inkomsten die het bedrijf met 
advertenties en abonnementskosten genereert, en 
worden verdeeld op pro-rata basis: iedere artiest krijgt 
een deel proportioneel met zijn of haar aandeel in het 
totale aantal streams. De koek is beperkt, en royalty’s 
die naar de een gaan, gaan niet naar de ander, ook niet 
als die eerste het aanbod verwatert met regengelui-
den. Op zich is dit allemaal niet nieuw; niet alleen zijn 
er talloze vergelijkbare playlists en ‘artiesten’, ook het 
optimaliseren van releases voor maximale streams, 
bijvoorbeeld door op een album veel korte tracks op te 
nemen, is schering en inslag. Maar blijkbaar is Sleep 
Fruits Music zó succesvol, overigens door – naar eigen 
zeggen – grote bedragen uit te geven aan marketing, 
dat het voor sommigen immoreel is. ‘Ze nemen geld 
rechtstreeks uit de zakken van kunstenaars’, aldus 
dezelfde Amerikaanse marketeer, die de opbrengst van 
deze regendans schatte op circa $25.000 per dag. ‘Ik 
hoop echt dat Spotify er iets aan doet.’ Spotify weigert 
intussen commentaar te geven, waar ik ook wel weer in 
kan komen, daar het bedrijf zelf een paar jaar geleden 
beschuldigd werd van het verwateren van het aanbod 
met fake music (zie KS#4). De man achter Sleep Fruits 

Quote van de dag: ‘Het is uitzonderlijk immoreel om 'regengeluiden' op te splitsen in 
clips van 31 seconden om zo veel mogelijk geld te verdienen.’ Bij ‘immoreel’ denk ik 
aan pushbacks van bootjes met vluchtelingen en Texaanse anti-abortuswetten, maar 
iedereen heeft zo z’n eigen tunnel waar hij de wereld door beschouwt.

auteur Maarten Schermer beeld Wouter Medaer   bit.do/kaap-schermer
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29. Regen 

A B O N N E R E N

Dé 4 redenen om meteen te abonneren!

1. Een introductiekorting van €19. 

2.  Gratis Mind The Gap-compilatie: een onafhankelijk 
samengesteld eclectische overzicht van bijzondere 
nummers uit alle hoeken van de wereld. Kies voor een 
fysieke cd of een download.

3.  Online toegang tot de meest recente editie(s)  
en het groeiende digitale archief van Gonzo (circus).

4.  Je ontvangt Gonzo (circus) thuis: je mist geen enkele 
editie meer!

ABONNEER NU
gonzocircus.com/abonnement

Jaarabonnement 
vanaf  

€ 29,99  
(introductie)

ABONNEMENTSVOORWAARDEN: De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 48,99 (6 edities). 
Abonnementen gaan steeds in vanaf de volgende editie en worden automatisch met een heel jaar 
verlengd. Aanmelden kan via gonzocircus.com/abonnement. 

Voor vragen over betaalwijze, factuur of bezorging, voor adreswijzigingen en opzeggingen kun je 
contact opnemen met klantenservice@virtumedia.nl.

Probeer 
Gonzo (circus) 
voor slechts 

€13,95!

 gonzo
circus.com/

proefabo

ZA 25 SEP / 20.15

SMERZ
Scandinavische rave-pop meets R&B, trance en strijkers

DO 14 OKT / 21.00

LUKE SLATER
Multidisciplinaire performance 
door elektronische muziekpionier

ZO 5 DEC / 19.30

SUPER T-MARKET
met o.a. pianiste Tomoko Mukaiyama,
minifestival, modeshow en kunstmarkt

VR 7 JAN / 20.30

FIBER X THE REST IS NOISE
Cutting-edge audiovisuele performances

DO 10 FEB / 20.30 / BIMHUIS

ANNA MEREDITH & BAND
Speelse, surrealistische tracks 
van nieuwste album FIBS

ZO 17 APR / 20.30

STUDIO SHAP SHAP
Percussie en elektronica à la 
Konono No. 1 en Staff Benda Bilili

tickets
MUZIEKGEBOUW.NL
/THERESTISNOISE

A
GET-TOGETHER
OF POP AND
ELECTRONICS

#
165 – M

TG #
151    septem

ber - oktober 2021  
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FATIMA AL QADIRI

165
sept-okt 2021

€ 8,95

9 770778 648414 21009

Föllakzoid-frontvrouw ziet haar 
kunst als levend organisme

SPACE AFRIKA  LIARS  HANS JOACHIM IRMLER OVER FAUST
INSTRUMENT INVENTORS INITIATIVE  AJAY SAGGAR 
MAURICE BOGAERT  RADICAL G  ONE ARM  SØWT 
END OF FUN  KADER ATTIA  RUPTURED RECORDS

BELUISTER
MIND THE GAP 
#151

DOMINGÆ

Kosmopolitische Koeweitse laveert tussen 
middeleeuwse poëzie en datingapps#

166 – M
TG #

152    novem
ber - decem

ber 2021  
W

W
W

.G
O

N
ZO
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TIRZAH

166
nov-dec 2021

€ 8,95

9 770778 648414 21011

met o.a. Jan en Romke Kleefstra, 
Botanist en Maarten Vanden Eynde

ATMOSPHERE  PENELOPE TRAPPES  OLIVIER NIJS EN HANS SLABBEKOORN
PATRICK SHIROISHI  PELAGIC RECORDS  BLAK SAAGAN 
SARAH HARAS  OSLO TAPES  HASHTAGA  AZU HOYVOY
H.E.A.D.  EVELIEN VAN DEN BROEK  NYNKE LAVERMAN

BELUISTER
MIND THE GAP 
#152

SPECIAL ECOLOGIE

Zingen als een intieme vorm van spreken



I N T E R V I E W

84   

VR 5 NOV / 21.00 / BIMHUIS

JAIMIE BRANCH
Energieke jazz met invloeden uit (indie)rock en hiphop

ZO 5 DEC / 19.30

SUPER T-MARKET
Minifestival, modeshow en kunstmarkt 
Met o.a. pianiste Tomoko Mukaiyama en Rabih Beaini

VR 7 JAN / 20.30

FIBER X THE REST IS NOISE
Cutting-edge audiovisuele performances

VR 21 JAN / 23.00

SEGA BODEGA
Live show rondom zijn nieuwe album Romeo, waarop hij 
samenwerkte met o.a. Arca en Charlotte Gainsbourg 

DO 10 FEB / 20.30 / BIMHUIS

ANNA MEREDITH & BAND
Speelse, surrealistische tracks van haar album FIBS

ZO 17 APR / 20.30

STUDIO SHAP SHAP
Percussie en elektronica uit Niger à la Staff Benda Bilili

tickets
MUZIEKGEBOUW.NL 
/THERESTISNOISE

A
GET-TOGETHER
OF POP AND
ELECTRONICS

VR 5 NOV / 21.00 / BIMHUIS

JAIMIE BRANCH
Energieke jazz met invloeden uit (indie)rock en hiphop

ZO 5 DEC / 19.30

SUPER T-MARKET
Minifestival, modeshow en kunstmarkt 
Met o.a. pianiste Tomoko Mukaiyama en Rabih Beaini

VR 7 JAN / 20.30

FIBER X THE REST IS NOISE
Cutting-edge audiovisuele performances

VR 21 JAN / 23.00

SEGA BODEGA
Live show rondom zijn nieuwe album Romeo, waarop hij 
samenwerkte met o.a. Arca en Charlotte Gainsbourg 

DO 10 FEB / 20.30 / BIMHUIS

ANNA MEREDITH & BAND
Speelse, surrealistische tracks van haar album FIBS

ZO 17 APR / 20.30

STUDIO SHAP SHAP
Percussie en elektronica uit Niger à la Staff Benda Bilili

tickets
MUZIEKGEBOUW.NL 
/THERESTISNOISE

A
GET-TOGETHER
OF POP AND
ELECTRONICS


