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50th Anniversary 6CD set featuring the original 
remastered soundtrack, demos, session outtakes, 
dialog reels, bonus swill, alternates and outtakes plus 
memorabilia.
Also available on 2CD and 2LP

TWO AMAZING NEW LIVE RECORDINGS BY STEELY DAN AND DONALD FAGEN. NORTHEAST CORRIDOR IS THE BAND’S FIRST LIVE ALBUM IN OVER  
25 YEARS, PLUS A COMPLETE VERSION OF FAGEN’S SOLO ALBUM THE NIGHTFLY

RELEASE:  CD OUTNOW, LP October 1
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THE DOOBIE BROTHERS 
ARE BACK WITH THEIR 
15TH ALBUM FEATURING  
12 BRAND NEW SONGS!
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W e hebben weer mooie albums om te winnen van artiesten 
in deze edtitie: TILL THE OCEANS OVERFLOW, het jongste 
album van John Watts’ Fischer-Z; James McMurtry’s THE 

HORSES AND THE HOUNDS, volgens onze recensent zijn beste; 
K-BAY van de muzikale wonderboy Matthew E. White; en last but not 
least I WAS A WITNESS van de Texaanse soulzanger Malford Milligan 
en zijn uitstekende Nederlandse  begeleidingsband The Southern 
Aces.

Populairst in het vorige nummer was het nieuwe Los Lobos-album 
NATIVE SONS, een eerbetoon aan artiesten uit Los Angeles. We 
vroegen naar het oudste nummer op de plaat en dat vereiste 
enig zoekwerk, want de meeste nummers zijn niet heel bekend. 
Het goede antwoord was Los Chucos Suaves van Lalo Guerrero uit 
1949 en dat werd gegeven door C. de Kruyf (Utrecht), F. Gietman 
(Winterswijk), R. Scheenen (Grathem), W. v Keijsteren (Meerlo) en 
W. Donkersloot (e-mail).
Om HAPPY IN HINDSIGHT van Bertolf te winnen wilden we weten op 
welk liedje van een vorige keer te winnen cd  Bertolf te horen was. 
Het juiste antwoord, Amsterdam op BORN TO WIN, BORN TO LOSE van 
Douwe Bob, brengt Bertolf naar W. den Akker (Eindhoven), W. den 
Hollander (Rotterdam) en T. Weel (Almelo).
Wie het titelloze debuutalbum wilde winnen van de Belgische 
Naima Joris moest ons vertellen dat het niemand minder dan Nina 
Simone was die Joris ooit zegende toen die nog als tiener in Zuid-
Frankrijk woonde. Dat weetje levert de lp op voor  P. Pattyn (Ieper), 
F. Simons (Berg a/d Maas), A. Boek (Akkrum), W. v/d Heijden (Den 
Bosch) en N. v/d Wielen (Hilvarenbeek).
Blijft over de PRESENTS SURF-O-TICA-lp van onze covermodel-
len Chung Kings. We vroegen naar drie andere bands waarmee 
Chung King Onno Smit naam maakte. Michelle David & The Gospel 
 Sessions (sinds kort omgedoopt in The True-Tones), Beans & 
Fatback en Lefties Soul Connection werden verreweg het meest 
genoemd, al voegde winnaar F. Schatorjé (Tegelen) daar ook nog 
Statler & Waldorf en Soulman aan toe.
  
De nieuwe vragen luiden:
■ Voor TILL THE OCEANS OVERFLOW van Fischer-Z: Hoe heette 
Fischer-Z voordat de groep Fischer-Z ging heten?
■ Voor THE HORSES AND THE HOUNDS van James McMurtry: Hoe 
heette de supergroep die McMurtry korte tijd vormde met John 
Mellencamp, John Prine, Joe Ely en Dwight Yoakam? 
■ Voor K BAY van Matthew E. White: Hoe heet de avant-garde 
jazzband die White bestierde voor hij als soloartiest verder ging? 
■ Voor I WAS A WITNESS van Malford Milligan & The Southern Aces: 
Hoe heette de band waarmee Malford Milligan twee albums opnam 
voor Atlantic Records? 

Antwoorden voor 17 november naar service@heavenmagazine.nl.

D e Texaanse soulzanger Malford Milligan zou je met recht een 
gedupeerde van de pandemie kunnen noemen. Door de reisbeper-
kingen kon hij vorig jaar niet meer terugkeren naar zijn vrouw en 

vaderland en bracht hij noodgedwongen lange tijd door in Eindhoven. Op de 
televisie zag hij vervolgens hoe George Floyd werd vermoord, het Capitool 
werd bestormd door een witte meute en covid-19 onnodig veel slachtoffers 
maakte. Soms worden dingen duidelijker als je er met enige afstand naar 
kijkt. “In Amerika cultiveren we een leugen. Die noemen we the American 
dream”, zegt hij tegen Ludo Diels in het interview op pagina 30. Op zijn 
recent verschenen album I WAS A WITNESS zette hij zijn bespiegelingen over 
de VS om in prachtige muziek, samen met zijn Nederlandse begeleiders 
The Southern Aces.
Ongewoon kun je ook het verhaal noemen van oud-Wild Beastszanger 
 Hayden Thorpe, die tijdens de pandemie door een keelaandoening zijn 
stem kwijtraakte. Hij keerde terug naar zijn ouderlijk huis in het Lake 
District en liet zich verzorgen door zijn vader. “Ik vroeg me af of ik ooit 
nog een professioneel zou kunnen zingen?” Gelukkig hervond hij zijn stem 
en maakte hij met MOONDUST FOR MY DIAMOND een wonderlijk zacht en 
meeslepend album.
John Watts van Fischer-Z raakte tijdens de lockdown meer kwijt dan zijn 
stem zou je kunnen zeggen, namelijk zijn houvast in het leven. In een bij-
zonder openhartig interview tekende John Oomkes de twijfels en angsten 
op van een oudgediende die de vloer zag wegzakken onder zijn bestaan.

We staan op de drempel van een terugkeer naar het ‘oude normaal’, maar 
het is duidelijk dat alle verhalen over de pandemie nog lang niet verteld 
zijn. De muziekscene – de creatieve sector in het algemeen – heeft het 
zwaar te verduren gehad. Gelukkig kunnen we nu ook al vaststellen dat de 
verwerking van alle trauma’s veel mooie muziek oplevert. Ook het nieuwe 
album van Fischer-Z, TILL THE OCEANS OVERFLOW, is het beste in jaren. 
LOUIS NOUWS

FISCHER Z • JAMES MCMURTRY •  

MATTHEW E. WHITE • MALFORD MILLIGAN

PRIJSVRAAG

NA DE PANDEMIE
Malford Milligan foto Hugo Thomassen
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ON THE ROAD

HAN ERNEST FOTOGRAFEERDE DEWOLFF               UNMUTE US MANIFESTATIE UTRECHT • 21 AUGUSTUS 2021 • 14.27 UUR
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HAN ERNEST FOTOGRAFEERDE DEWOLFF               UNMUTE US MANIFESTATIE UTRECHT • 21 AUGUSTUS 2021 • 14.27 UUR
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DOOR BERTRAM MOURITS

Er wordt niet gewerkt met een ouverture of aria’s. Misschien 
was Southern Rock Song Cycle een passender titel geweest, 
maar het is wel begrijpelijk dat ze daar niet voor hebben 
gekozen. SOUTHERN ROCK OPERA is in de eerste plaats een 
eerbetoon aan Lynyrd Skynyrd, de band die de dubbelzin-
nigheid van het Zuiden in zich draagt, maar het is ook een 
verhaal over Alabama’s bijzondere gouverneur George 
Wallace. Enerzijds een conservatief die lang bleef hangen 
aan segregatie, maar die bijdraaide, en het presteerde 
om in 1982 herkozen te worden met 90% van de 
zwarte stemmen.
Voor zover er een verhaal is – voor een groot 
deel zijn de teksten non-fictie – gaat het 
over Bobby, de jongen die gitarist wil worden 
en die gefrustreerd is over het feit dat je 
een sportheld moet zijn om op zijn school 
gewaardeerd te worden. Hij verongelukt terwijl 
Skynyrds Freebird op de autoradio klinkt. De 
tweede akte vertelt het verhaal waarin Bobby niet 
het leven laat, een succesvolle band begint, maar alsnog 
om het leven komt wanneer zijn vliegtuig neerstort: het lot 
van Ronnie Van Zant dus. 

De rockopera als genre begon met pretentieuze Britten als 
The Who (TOMMY), Pink Floyd (THE WALL) of David Bowie 
(THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST AND THE SPIDERS 
FROM MARS). In dat rijtje is Drive-By Truckers een vreemde 
eend in de bijt. In 2001 was het nog een kleine band die 

Neil Young of Lynyrd 
 Skynyrd? Wie de keuze 
maakt, beantwoordt ook 
meteen de vraag: Noord 
of Zuid, Democratisch of 
Republikeins, links of rechts, 
Martin Luther King of Robert 
E. Lee.
Dat het wat ingewikkelder 
ligt, daarover gaat  SOUTHERN 

ROCK OPERA. In het liedje Ronnie And Neil vertellen de 
Drive-By Truckers over Neil Youngs Southern Man, waarin 
hij vlijmscherp uithaalt naar het racistische Zuiden. Een 
tikje ongenuanceerd was Young wel: Southern change gonna 
come at last, now your crosses are burning fast . Het Zuiden 
was dan ook niet van plan zich de les te laten lezen door 
een Canadees nota bene, en Lynyrd Skynyrd reageerde 
met een lofzang op de ultieme Zuidelijke staat Alabama, 
met de door Ronnie Van Zant geschreven regels I hope Neil 
Young will remember, a southern man don’t need him around 
anyhow. De boodschap: je kunt van Alabama houden en níet 
racistisch zijn. Deze discussie werd trouwens niet op het 
scherpst van de snede uitgevochten; Young trad op in een 
Lynyrd Skynyrd-T-shirt, en op de hoes van STREET SURVIVOR 
staat Van Zant met een TONIGHT’S THE NIGHT-shirt aan. Ze 
werden vrienden.
Deze anekdote staat centraal op SOUTHERN ROCK OPERA, 
een conceptalbum over ‘the duality of the Southern Thing ’. 

The Who
TOMMY (1969)
Scherpslijpers wijzen er graag op dat de 
Pretty Things eerder waren met hun rock-
opera SF SORROW en dat er in 1967 een band 
was die Nirvana heette, die met THE STORY OF 
SIMON SIMOPATH misschien wel écht de eer-
sten waren met een rockopera. Neemt niet 
weg dat TOMMY de grootste is: een opera, een 
film en een musical over de blinde flipper-
koning met een jeugdtrauma.

The Decemberists 
THE HAZARDS OF LOVE (2009)
Of het directe invloed is, kun je je afvra-
gen, maar het is wel zo dat er na Drive-

By  Truckers vaker rockopera’s uit de 
americana hoek kwamen. En dit was een 
echte: met een vaag mystiek liefdesverhaal, 
een prelude, terugkerende melodieën en 
rijke arrangementen. Ambitieus van vorm én 
inhoud.
. 
Anaïs Mitchell
HADESTOWN (2010)
Aanvankelijk opgezet als een musical, werd 
 HADESTOWN een conceptalbum over  Oprheus 
en Euridice met gastrollen voor onder 
anderen Ani DiFranco, Justin Vernon en The 
Haden Triplets. Het is misschien eerder een 
‘folk’ dan een ‘rock’ opera, maar het is vooral 
een prachtige plaat. 

DRIE ROCKOPERA’S IN DE TOP 40 

 

20
01

1 Shaggy featuring Rikrok – It Wasn’t Me
2 Judith – You
3 Def Rhymz – Schudden
4 Ricky Martin featuring Christina 
 Aguilera – Nobody Wants To Be Lonely
5 Lil' Kim featuring SisQo – How Many 
 Licks?
6 Slimme Schemer featuring Tido – Jelle
7 Outkast – Ms. Jackson
8 The Cooldown Café featuring D.J. Stefan  
 Hey Baby (Uhh, Ahh)
9 Spooks – Things I 've Seen
10 Usher - Pop Ya Collar

DRIVE-BY TRUCKERS
IT WAS 20 YEARS AGO TODAY

SOUTHERN ROCK OPERA



The Strokes – IS THIS IT 
Radiohead – AMNESIAC
Björk – VESPERTINE
Bob Dylan – LOVE AND THEFT
Spoon – GIRLS CAN TELL
Alicia Keyes – SONG IN A MINOR
Pulp – WE LOVE LIFE
Low – THINGS WE LOST IN THE FIRE
The Shins – OH, INVERTED WORLD
Guided by Voices – ISOLATION DRILLS

Na SOUTHERN ROCK OPERA verliet gitarist 
Rob Malone de band. Nooit werd helemaal 
duidelijk waarom. Hij wilde iets anders, 
kwam niet opdraven voor een optreden 
en werd vervangen door de dan nog 
piepjonge Jason Isbell. Die deed dat goed, 
schreef enkele klassiekers voor de band 
(Danko/Manuel, Decoration Day) maar dronk 
zoveel dat hij niet te handhaven was. 
Hij werd ontslagen en ging solo verder. 
Inmiddels is hij nuchter en succesvoller 
dan de band waarin het voor hem begon. 
 Allemaal goeie vrienden tegenwoordig, 
soms speelt hij weer mee, zij het niet 
meer zo hard als vroeger.

OOK 20 JAAR 20 JAAR LATERJASON ISBELLIN DE TOP 40 

Drive-By Truckers bestaat nog steeds en 
maakt nog altijd muziek die ergens over 
gaat. Ze hebben de term ‘rockopera’ nooit 
meer gebruikt, maar albums als AMERICAN 
BAND, THE UNRAVELING en THE NEW OK zijn 
toch minstens concept albums te noemen. 
Patterson Hood is kritisch op zichzelf. Vorig 
jaar schreef hij een stuk voor de site van de 
publieke omroep NPR, waarin hij excuses 
maakte voor de bandnaam: ‘Het was een 
dronken grap waarvan ik nooit had gedacht 
dat we ons er vijfentwintig jaar later voor 
zouden moeten verantwoorden. Het is een 
domme naam die nodeloos stereotypen in 
stand houdt. Maar waarschijnlijk is het te 
laat om er nog wat aan te doen.’ 

allesbehalve opera-pretentie uitstraalde; hun 
eerste albums droegen de titels PIZZA DELIVE-
RANCE en GANGSTABILLY en ze waren vooral 
berucht omdat ze met hun muur van gitaren 
zo godvergeten hard speelden: ‘Een pak slaag 
uit Alabama’ noemden ze hun eerste livealbum 
dan ook (ALABAMA ASS WHUPPIN’).
Maar ondertussen waren ze jarenlang bezig 
het materiaal te schrijven voor dit verhaal. 
Het moest hun definitieve statement  worden 
– kosten nog moeite werden gespaard, zoals 
dat heet, met als resultaat dat het geld op 
was voordat de plaat kon verschijnen. Er 
kwam financiële hulp van fans: in het boekje 
( ‘a great 24 (or so) paged “libretto” which I take 
to be italian for “booklet telling about it” , aldus 
zanger/gitarist Patterson Hood) wordt de ‘DBT-
INVESTORS GROUP’ bedankt. Het is een vette 
knipoog naar de wereld van het grote geld, 
waarin de band net zo weinig paste als in die 
van de opera. 
SOUTHERN ROCK OPERA kwam er en is eigenlijk 
een gecompliceerd verhaal over Amerikaanse 
politiek. Het album werd zelfs een commercieel 
succes. De muziek was minder gecompliceerd: 
een ongeremd rockend eerbetoon aan niet 
alleen Neil Young en Lynyrd Skynyrd, maar 
ook aan Led Zeppelin, AC/DC, Molly Hatchet, 
Ozzy Osbourne – en vele andere bands die met 
naam genoemd worden. Want uiteindelijk gaat 
het niet alleen om de politiek van het Zuiden, 
maar ook om de muziek, om het besef dat het 
mogelijk is om met rock iets essentieels te 
 zeggen, dat escapisme niet slecht hoeft te zijn, 
al kan het ook razendsnel noodlottig worden. 
Dat heeft SOUTHERN ROCK OPERA gemeen met 
de klassieke opera: de hoofdpersonen overle-
ven het niet. ■
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BRANDEE YOUNGER
HARPISTE BRANDEE YOUNGER SPEELDE OP KLASSIEKE ALBUMS EN OP POPPLATEN EN BRACHT  DIVERS SOLO-

WERK UIT. MAAR OP HAAR NIEUWE ALBUM SOMEWHERE DIFFERENT STAAT HAAR  LIJFINSTRUMENT VOOR HET 

EERST PAS ECHT CENTRAAL. DOOR MARCEL HAERKENS

VEELKLEURIG

D e harp wordt doorgaans geassocieerd met klassieke muziek, 
maar Brandee Younger (38) onderzoekt op SOMEWHERE 
 DIFFERENT nieuwe wegen voor het instrument. Het album kent 
een funky, rijk gearrangeerd gedeelte en een subtieler, medi-

tatief segment. We horen jazz, soul, funk, latin, hiphop en introspectieve 
stukken met alleen bas – onder anderen door de legendarische Ron 
Carter – en drums als begeleiding. Daarbij valt op dat haar harp ook 
in de voller geïnstrumenteerde stukken naar de voorgrond is gemixt. 
Een bewuste keuze volgens Younger. “Bij het componeren had ik altijd 
de neiging om zwaar op blazers in te zetten, dus op dat vlak heb ik me 
een beetje ingehouden. Bovendien heeft Dezroun Douglas, die ook mijn 
vorige albums SOUL AWAKENING en FORCE MAJEURE heeft geproduceerd, 
deze keer voor 150% de heerschappij op zich genomen, zodat ik me niet 
alsnog teveel zou intomen”, zegt ze schaterlachend maar SOMEWHERE 
DIFFERENT is wel de plaat waarop haar indrukwekkende techniek en 
veelzijdigheid voor het eerst volledig tot hun recht komen.
Hoe komt een jong meisje uit New York met een zwak voor r&b uit de 
jaren zeventig ertoe harp te gaan spelen? Het is niet de eerste keer dat 
Brandee Younger die vraag wordt gesteld. “Ik kan me wel voorstellen dat 
mensen dat vreemd vinden maar het is zoals zo vaak een samenloop 
van omstandigheden. Ik speelde fluit in de schoolband en mijn vader 

OP DE RADAR

foto Erin Patrice O’Brien

koppelde me aan een harpiste met wie ik zondags duetten speelde. Ik 
vond het een interessant instrument en vroeg haar of ze mij de grond-
beginselen kon bijbrengen. Die zijn gestoeld op de klassieke traditie. 
Maar ik wilde het liefst de liedjes spelen die ik op de radio hoorde of 
uit de platenkast van mijn ouders kende. Toen heeft ze nummers van 
mijn favoriete artiesten als Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire en George 
 Benson op notenschrift gezet zodat ik ze op de harp kon spelen. Dat 
werd de basis voor alles wat ik nu doe.”
Haar entree in de muziekwereld is lange tijd ambivalent geweest, vertelt 
ze. “In highschool en op de universiteit speelde ik harp volgens het 
boekje. Ik was een brave leerling en deed alles wat me gezegd werd 
en bereidde me altijd goed voor op audities voor orkestuitvoeringen. 
Tegelijkertijd zat ik in de traditionele marching band van school, een 
Afro-Amerikaanse traditie. Inmiddels was ik overgestapt van fluit naar 
trombone. We speelden voornamelijk soul- en funknummers. Maar in de 
winter, als het te koud werd om buiten te spelen, verhuisden we naar de 
zaal en stapten we over op jazz. Ik werd verliefd op die muziek. Jazz is 
een veel grotere uitdaging, maar man wat was ik slecht. Dus een deel 
van de week zat ik heel braaf op harp Händel te studeren en op de 
andere dagen was ik hard in de weer om op trombone een beetje inzicht 
in jazz te verwerven. Ik schaamde me eerlijk gezegd om de bandleden 
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te vertellen dat ik ook klassieke harp speelde.” 
Daarin kwam verandering toen ze op de Hart School in Connecti-
cut colleges ging volgen bij Nat Reeves, kleinzoon van bluesgitarist 
 Russell Jackson en gerenommeerd jazzbassist die onder meer op de 
loonlijst stond van Pharoah Sanders, Pat Metheny en John Scofield. 
“Hij begreep mijn dilemma volkomen en heeft me van meet af aan 
gestimuleerd om niet bang te zijn en vooral mijn eigen ding te doen. 
Vanaf toen volgde ik elke masterclass, ging altijd naar ensembles 
en volgde sowieso alles uit het jazzdepartement. Ik absorbeerde wat 
ik maar kon en verloor zo ook de schroom om op de harp jazz te 
spelen.”

Rolmodellen
Het ligt voor de hand dat er voor jonge zwarte vrouwen nauwelijks rol-
modellen waren om zich aan te spiegelen, al heeft Brandee Younger 
toch wel een paar voorbeelden paraat. “In de klassieke muziek was 
het heel moeilijk voor een zwarte artiest om door te breken. Zeker op 
een niet voor de hand liggend instrument dat ook in de orkestmuziek 
vaak een ondergeschikte rol speelt. Wat dat betreft hebben we veel te 
danken aan Ann Hobson Pilot die bij het Boston Symphony Orchestra 
zat. Zij was de eerste zwarte vrouw die de barrière heeft doorbroken. 
Via het werk van Alice Coltrane, de weduwe van John Coltrane, leerde 
ik dat de harp nog veel meer mogelijkheden heeft.”
De harpiste die echter de grootste invloed op haar uitoefende is 
Dorothy Ashby (1932-1986) die al in de vroege jaren vijftig bebop op 
de harp speelde. “Haar muziek is waanzinnig. Een echte pionier. Ze 
speelde de muziek van haar tijd en trok zich niks aan van de gangba-
re mores. Geen van haar platen klinkt hetzelfde. Ze liet me horen dat 
harpmuziek groovy en funky kan zijn, dat je er zelfs op kan dansen. 
Dat veel  bekende hiphoppers haar hebben gesampled zegt genoeg. 
Ze speelde ook met bekende popsterren. Ik was als kind helemaal weg 
van Stevie Wonders SONGS IN THE KEY OF LIFE. Blijkt verdorie dat zij 
daar op meespeelt. Dat verzin je toch niet?”
Youngers overpeinzingen over haar roots en de perikelen rond de 
Black Lives Matter-beweging inspireren haar om in 2019 Lift Ev’ry 
Voice And Sing op te nemen. Het is een gedicht dat de poëet en men-
senrechtenactivist James Weldon Johnson rond 1900 schreef. Later 
werd het op muziek gezet en het geldt tot op de dag van vandaag als 
het alternatieve volkslied van de Afro-Amerikanen. “Talloze artiesten 
hebben het vertolkt van Ray Charles tot Beyoncé. Wij zingen het op 
speciale feestdagen zoals Martin Luther King Day. Meestal wordt het 
vertolkt met koor en orgelbegeleiding zoals in kerkdiensten gebruike-
lijk is. Ik kwam erachter dat er geen arrangement voor harp bestond, 
dus heb ik dat maar zelf geschreven. De opname heb ik gemaakt om 
het voor jonge mensen gemakkelijker te maken het nummer te spelen 
en zo de traditie voort te zetten.”
De enorme spiritualiteit die deze opname uitstraalt had haar weer-
slag op SOMEWHERE DIFFERENT. “Er staat maar één song op het album 
waarop wordt gezongen en gerapt, door Tarriona Ball, maar ook een 
instrumentaal stuk kan emotie uitdrukken. Mensen voelen dat intuïtief 
aan. Ik denk wel dat dit besef mijn muziek meer diepgang heeft 
gegeven. Het begint steeds meer een hardnekkige missie van me 
te worden om ervoor te zorgen dat de harp eindelijk als volwaardig 
instrument wordt gezien.” 
En denkt ze nu na Lift Ev’ry Voice And Sing en SOMEWHERE DIFFERENT 
dat haar missie is geslaagd? 
“Oh, that’s a tough one”, zegt ze lachend. “Laten we het zo stellen: er 
was een burgerrechtenrevolte en een pandemie voor nodig, maar ik 
denk dat ik een aardig eind op weg ben.” ■

N a Beethoven Forever (Heaven #2/2021) zal duidelijk zijn dat 
klassieke muziek nooit echt uit mijn leven is verdwenen. 
Sterker nog: ze is meer aanwezig dan ooit. Zeker, ik maak 

mijn uurtjes op internet via 40UP Radio en Rootsparadise.com, 
maar luister weinig meer naar Nederlandse radiozenders. Genoeg 
van narcistische disc-jochies voor wie hun side-pik belangrijker is 
dan muziek. Om nog maar te zwijgen over de alomtegenwoordige 
voetbalcommentator die voortdurend claimt dat hij hoogstpersoon-
lijk zowel Americana, Blues én Grollo heeft uitgevonden. Soms luister 
ik naar Spijkers met koppen en af en toe doe ik een air-check langs 
de velden om te vernemen wat er wordt uitgespookt bij Kink FM of 
Pinguin Radio. 

Momenteel heb ik mijn 
hart verpand aan twee 
Belgische klassieke stati-
ons: Klara (VRT) en Musiq3 
(RTBF). Omdat NPS-collega 
Dirk-Jan Roeleven me ooit 
de geuzennaam Missio-
naris van het Mergelland 
heeft gegeven ga ik die nu, 
 noblesse oblige, inzetten 
om wat reclame te maken. 
Om te beginnen is de tone 
of voice bij beide omroe-
pen aangenaam. Geen 
gebral, gejengel of gezeur, 
maar lekkere slow radio. Er 
wordt beschaafd en duide-
lijk articulerend gepre-
senteerd met kennis van 

zaken en je steekt er altijd wat van op. De muziek wordt bovendien 
niet alleen aan-, maar vooral áfgekondigd. Zoals het hoort. Onder 
het motto Blijf Verwonderd wordt Klara tegenwoordig bestierd door 
Chantal Pattyn (in een vorig leven Queen Of Cool bij Studio Brus-
sel) die in tegenstelling tot veel omroepbaasjes zelf vrolijk meedoet 
in het dagelijke (praat)programma Pompidou. Veel plezier heb ik 
beleefd aan La Vie Est Riguelle, een ode aan het chanson door de 
eeuwen heen met muziekvrienden Patrick Riguelle en Jan Hautekiet. 
Dan Musiq3, de Waalse variant. Ook voor wie geen Frans verstaat 
een oase van rust en prettig vermaak. Mijn favoriete presenta-
trice is Sylviane Hazard, die elke avond van 18.00 tot 20.00 uur op 
fluistertoon het programma La Dolce Vita brengt. Daarin bestaan 
geen grenzen en wordt baroque net zo gemakkelijk afgewisseld met 
crooners als Mel Tormé, folk van Martha Tilston of de majestueuze 
klezmerversie van St. James Infirmary door Riannon Giddens met 
Yo-Yo Ma. Een waar mer à boire. Een ander fijn programma is Jazz 
met Philippe Baron, eveneens dagelijks om 22.00 uur. Ook daarin 
weer een breed uitwaaierende variatie. Van Albert Ayler tot Joe 
Zawinul. En van Brad Mehldau tot Toots Tielemans. Via hem heb ik 
ook The Kyle Shepherd Trio ontdekt en de prachtcover van Paul 
Simons Under African Skies door trompettist Paolo Fresu, bassist Ja-
ques Morelenbaum en toetsenist Omar Sosa. Maar het allermooiste 
geschenk was Wiegenlied door de Poolse pianist Vladyslav Sendecki 
op zijn plaat AT SCHLOSS ELMAU. Merci Philippe!

HUBERT VAN HOOF
KLASSIQUE

Sylviane Hazard
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THE HORSES AND THE HOUNDS IS NA CHILDISH THINGS (2005), JUST US KIDS (2008) EN COMPLICATED GAME 

(2015), HET VIERDE BRILJANTE STUDIOALBUM VAN JAMES MCMURTRY OP RIJ. TIJD VOOR EEN GOED GESPREK 

MET DE TEXAAN OVER SCHRIJVEN, PLATEN MAKEN, OPTREDEN, LOU REED, GELD EN DE VERLOEDERING VAN 

AMERIKA. DOOR FRANS LOMANS

JAMES 
MCMURTRY

MET WEINIG WOORDEN

H et is alweer meer dan tien jaar gele-
den dat ik James McMurtry zag optre-
den in de Continental Club in Austin, 
Texas. Op woensdagavond gaf hij een 

snoeihard middernachtelijk optreden met zijn 
band en op zondagavond was hij de gast van 
Jon Dee Graham in een akoestisch duo-optre-
den, dat veel te laat begon omdat McMurtry 
nog ergens zat te vissen; hij was vergeten het 
concert in zijn agenda te noteren.
“Dat kan ik me niet meer herinneren”, zegt hij, 
als ik hem bel, een paar dagen voor hij begint 
aan een tourneetje.
Ik heb begrepen dat je niet meer in Austin 
woont.
“De man van wie ik huurde wilde het huis per 
se verkopen en daar had ik het geld niet voor. 
Weet je, Austin is veranderd. Het is een soort 
Californië geworden, onbetaalbaar. Er is geen 
huis meer te krijgen voor minder dan een half 
miljoen dollar. Via een bevriende makelaar kon 
ik iets kopen in Lockart, zo’n dertig mijl ten 
zuiden van Austin. En een vriend kocht voor de 
Texas State University wat van mijn handge-
schreven songteksten voor een collectie waarin 
ook teksten zijn opgenomen van onder anderen 
mijn vader, Willie Nelson en Jerry Jeff Walker. 
Op die manier kwam ik aan geld.”
Je hebt niet besloten om Texas maar helemaal 
de rug toe te keren.
“Dat kan ik me niet permitteren. Mijn vriendin 
werkt in de Continental Club en als ik het weer 
veilig vind om op te treden kan ik daar iedere 
week spelen. Dus ik moest wel in de buurt van 
Austin blijven.”

Op je site zag ik dat er in ieder geval weer 
optredens gepland staan, in New Mexico en 
Arizona.
“Dat zijn solo-optredens in clubs die ak-
koord gaan met mijn voorwaarden. Ik wil 
geen superspreader zijn, ik wil niet dat ik de 
bron ben van een coviduitbraak. Dus moet ik 
deze tijd maar uitzitten. Ik heb onderhandeld 
over concerten in Texas, Georgia en Tennes-
see, maar daar is geen enkele zaal die covid 
serieus wenst te nemen. Gelukkig ben ik niet 
de enige met deze opvattingen. Jason Isbell 
(een uitgesproken fan van McMurtry), die veel 
groter is dan ik en veel meer invloed heeft, 
denkt er hetzelfde over.”
Soms lijkt het wel of Amerika gek aan het 
worden is.
“Ja, dat is echt triest. Als je je hier laat 
 vaccineren zijn de mensen ervan overtuigd 
dat je een communist bent.”

James McMurtry is de enige zoon van Larry 
McMurtry, de beroemdste schrijver van Texas, 
met meesterwerken als Lonesome Dove, 
The Last Picture Show en Terms Of Endearment . 
Hij stierf in maart van dit jaar, een week na 
James’ 59ste verjaardag. De plaat was toen al 
klaar, dus is er – direct noch indirect – geen 
enkele verwijzing naar zijn vader. De enige 
dode op THE HORSES AND THE HOUNDS is Bill 
Witliff, een vriend van beide McMurtry’s. Hij 
schreef filmscripts naar de boeken van vader 
Larry en was degene die de handgeschreven 
teksten van James kocht om hem financieel te 
steunen. Het nummer Vaquero is een tranen-

trekkende ode aan Witliff. Het zijn gedachten 
die opkwamen op het moment dat McMurtry 
het bericht kreeg van diens dood. Het is voor 
zijn doen een behoorlijk persoonlijke tekst, 
in ieder geval te herleiden tot iets wat in 
zijn eigen leven gebeurd is. Verder is James 
McMurtry eigenlijk de muzikale versie van 
zijn vader. De een had honderden, en soms, 
zoals in Lonesome Dove, bijna duizend pagina’s 
nodig om een meeslepend verhaal te vertellen, 
de ander zet kleurrijke personages trefzeker 
neer in een lied van hooguit een minuut of vijf. 
Beiden weigeren zichzelf op te voeren, lijken 
het een doodzonde te vinden om persoonlijk 
te worden. Ze vinden het veel waardevoller te 
schrijven over de gewone man die er alles aan 
doet om overeind te blijven in barre tijden of 
disfunctionele families, over liefdes die al dan 
niet de tijd en tegenslagen doorstaan, en over 
landschappen waar je tijdens lange autoritten 
doorheen trekt. Het is americana in optima 
forma.
James McMurtry is geen gemakkelijke prater. 
Net als in zijn songteksten vindt hij zichzelf 
een waardeloos gespreksonderwerp. Hij is 
vriendelijk, soms grappig, maar bij iedere 
poging de persoonlijke kant op te gaan gooit 
hij de deur dicht.

Het is een wijdverbreid misverstand dat de 
verhalen die je vertelt over jezelf zouden gaan.
“Inderdaad, die gaan nooit echt over mezelf.”
Zoals je ooit zei: Ik ben niet geïnteresseerd in 
mezelf.
“Zo is dat.”
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Na het horen van de eerste twee nummers op 
THE HORSES AND THE HOUNDS dacht ik even 
dat je een themaplaat over ouder worden had 
gemaakt.
“Nee, dat is het niet geworden. Maar ik word 
volgend jaar zestig, dus leeftijd speelt een rol. 
Je gaat toch anders tegen zaken aankijken, je 
kijkt met een ander perspectief naar mensen.”
Wat je ook niet wil is uitgesproken politieke 
nummers schrijven.
“We Can’t Make It Here is een politiek num-
mer, maar ook dat is iets dat ik probeer te 
 vermijden.”
Je had ook nog Cheney’s Toy, over de conser-
vatieve politicus Dick Cheney die als vice-
president onder George W. Bush een dubieuze 
rol speelde in de Irak-oorlog.
“Ja en toen bleek dat mensen iets anders 
hoorden dan wat ik zei of bedoelde. Ze had-
den het idee dat ik het over soldaten had die 
gereedschap waren in de handen van Cheney, 

maar ik bedoelde te zeggen dat president 
Bush het speeltje van Cheney was. Kijk, een 
politieke boodschap gaat bijna altijd ten koste 
van het liedje. Een liedje moet gewoon het best 
moge lijke verhaal vertellen. De enige die met 
politiek wegkomt is Steve Earle.”
Terwijl je soms in blogs best politiek tekeer-
gaat. Tegen Trump, tegen het covidbeleid.
“Ik heb mijn opvattingen, maar die houd ik 
liever buiten mijn muziek.”
Excuseer me als je vindt dat ik onzin ver-
koop, en misschien is het wel vloeken in de 
americana-kerk, maar je muziek doet me soms 
sterk denken aan Lou Reed.
“ROCK N ROLL ANIMAL vond ik geweldig. Dat 
gitaarintro voor Sweet Jane, ongelooflijk. Wat 
hij daarvoor deed, TRANSFORMER en zo, vond 
ik niks. Maar mijn met afstand favoriete Reed-
plaat is NEW YORK. Die hoorde ik nadat ik de 
opnamen voor mijn eerste plaat had afgerond 
en verdomd: de gitaren op die twee platen 

klonken ongeveer hetzelfde. Dus ja, ik heb wel 
een band met Lou Reed. Zijn frasering is zo 
vreemd, daar klopt niets van. Maar het werkt.”
Laten we even teruggaan in de tijd. In 1989 
debuteerde je met TOO LONG IN THE WASTE-
LAND, geproduceerd door John Mellencamp, 
toen een superster, en verschenen op Colum-
bia, een van de grootste platenmaatschap-
pijen. Dacht je toen dat je een popster zou 
worden?
“Nou... ik geloof niet dat dat mijn ideaal was. 
Volgens mij had ik maar één droom; dat ik 
nooit meer een echte baan zou hoeven te heb-
ben, dat ik rond kon komen van mijn muziek.”
Waar je vanaf het begin door achtervolgd werd, 
was dat mensen het vooral hadden over je tek-
sten en niet over je muziek. Ergerde je dat?
“In het begin vond ik dat soms wel vervelend, 
maar ondertussen heb ik me erbij neergelegd. 
Nu denk ik: áls ze maar over me schrijven. Wat 
ze schrijven heb ik toch niet zelf in de hand. 
Hoe dan ook, ik heb de publiciteit nodig zodat 
mensen naar mijn optredens komen.”
En om platen te verkopen.
“Er zijn maar een paar albums van me die geld 
hebben opgeleverd. Meestal waren de royalty’s 
net toereikend om de opnamekosten en de 
voorschotten te dekken. Een plaat is slechts 
een excuus om op tournee te kunnen gaan.”
Is dat de reden dat er steeds van die lange 
pauzes tussen je platen zitten?
“Ik ben niet dol op platen maken. Dat is gewoon 
hard werken. Het meest verschrikkelijke is 
het mixen. Acht uur lang steeds maar naar je 
eigen stem luisteren.”
Dat drijft tot zelfmoord…
“Het is de hel. Dus daar bemoei ik me 
tegenwoordig niet meer mee. Waar ik van houd 
is optreden.”
En van schrijven?
“Dat gaat ook niet altijd even makkelijk. Ik 
begin meestal op de computer. En als ik dan 
vastloop stap ik over op yellow legal pads . Het 
voordeel daarvan is dat je die pagina’s aan de 
muur kunt hangen, en als je dan opeens een 
beter refrein of couplet hebt, dan plak je dat 
over het oude heen. Maar de meeste liedjes 
maak ik pas echt af als ik weet dat ik de studio 
in moet.”
Dus met een beetje pech duurt het tot 2029 
voordat er weer een nieuwe James McMurtry-
plaat uitkomt?
“Zou kunnen.”
En hoe lang gaat het duren voordat we je weer 
in Paradiso aan het werk zien?
“Geen idee. Nogmaals, ik treed alleen op als 
het veilig is. Tot die tijd moet ik er vrede mee 
hebben dat ik niet of nauwelijks kan doen wat 
ik het liefste doe. Het is niet anders.” ■
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MET VEEL ARTISTIEKE AMBITIE EN WARS VAN TRENDS WERKT DE FRIESE ZANGERES NYNKE LAVERMAN 

 ONVERDROTEN DOOR AAN HAAR EIGENZINNIGE OEUVRE. PLANT IS HAAR ZESDE ALBUM EN GAAT OVER DE 

RELATIE TUSSEN MENS EN NATUUR. “JE KUNT DE KLIMAATCRISIS EIGENLIJK ALLEEN MAAR BESTRIJDEN MET 

LIEFDE. VOOR JE MEDEMENS, DE AARDE EN ALLES OM JE HEEN.”

DOOR JOS SCHURING; FOTO’S HAN ERNEST

KLIMAATENTERTAINMENT

NYNKE LAVERMAN

O p een zonnige zomerochtend rijden fotograaf Han  Ernest 
en ik naar Weidum, onder de rook van Leeuwarden. 
Even buiten het dorpje ligt het bescheiden, pastorale 
onder komen van Nynke Laverman en haar echtgenoot, 
 componist en muzikant Sytze Pruiksma. Hun woning kijkt 

uit op weilanden met in de verte de kerktoren van Jorwerd, waar God 
nooit terugkeerde maar Geert Mak wel. In de oude kaasfabriek naast 
het huis heeft het paar een kleine opnamestudio en zijn ook andere 
creatieve bedrijfjes gevestigd.

Veelzijdig
Nynke Laverman noemt zichzelf ontdekkingsreiziger. Ze is al lang niet 
meer de zangeres van de Friese fado waarmee ze debuteerde in 2004, 
maar maakte ook muziek in Mexicaanse stijl, verbleef bij een nomaden-
familie op de steppen van Mongolië, wat zijn weerslag vond in de plaat 
NOMADE uit 2009. WACHTER uit 2016 is een ode aan het wachten, waarin 
een verlaten jonge vrouw troost zoekt in de natuur die zij ervaart als 
een partituur. Laverman en Pruiksma ademen natuur en muziek. Hun 
twee zonen zijn net als vader verwoede vogelkijkers en bouwden voor 
het huis een prachtige hut waar fotograaf Han Ernest direct euforisch 
over is. Ver weg van de Randstad voelt deze vredige omgeving als een 
weldaad. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Lavermans PLANT een 
werkstuk is over de relatie tussen mens en natuur. Plaat en theater-
voorstelling waren een jaar geleden al klaar en de gedwongen pauze 
door corona is slim en creatief gebruikt. Pruiksma muntte de term slow 
release waarbij ze maandelijks een liedje van het album uitbrachten. Elk 
lied stuurden ze naar iemand die de kennis over de relatie tussen mens 

en natuur zou kunnen verrijken. En met die input maakte Laverman 
 samen met radio presentator Lex Bohlmeijer een serie podcasts waar-
mee PLANT een uiterst ambitieus en veelzijdig project is geworden. “Zo 
kreeg ik telkens weer nieuwe perspectieven op mijn eigen songs door 
gesprekken met bijvoorbeeld André Kuipers, Jochem Myjer en Roman 
Krznaric. In Europa voelt het bijvoorbeeld goed om vegetariër te zijn, 
maar nomaden in Mongolië, waar het kweken van groente en fruit niet 
kan, eten wel vlees en leven in harmonie met hun natuurlijke omgeving.”

Urgentie
Nynke Laverman wist als kind al dat ze het podium op wilde. “Mijn ouders 
hebben een cassettebandje waarop ik als tweejarige liedjes zing. Toen ik 
acht was deed ik onder de douche alsof ik interviews gaf. Ik wist gewoon 
dat ik thuis hoor op een podium.” Alle vocalen op PLANT, ook de koortjes, 
zijn door haar gezongen. Haar man begeleidt haar op piano, gitaar, slag-
werk en elektronica. De teksten zijn in het Fries en het Engels. PLANT is 
een krachtige, poëtische verkenning van de samenhang tussen de mens 
en de sterk veranderende natuur en hoewel niet dystopisch, is de toon 
somber. Pruiksma: “Een kennis van ons was enthousiast over de liedjes 
en sprak van klimaatentertainment. Dat vinden we een prachtterm.” 
Laverman: “Ik heb natuurlijk niet de pretentie dat ik met mijn werk iets 
kan veranderen, maar de urgentie om het hierover te hebben zit wel 
heel diep. PLANT gaat over hoe we omgaan met natuur en ook over het 
bevragen van aannames. Is meer altijd beter? Is economische groei 
noodzakelijk? Maakt materie de mens gelukkig? Moet je twee keer per 
jaar op vakantie? Daarnaast gaat het ook over hoe we als mensen om-
gaan met de voorspellingen van wetenschappers. Ze hebben natuurlijk 
gelijk, maar hoe dan? En wat moet ik daar zelf dan mee?”
Het doet me direct denken aan een van de nummers op PLANT, 
 Cassandra, de ziener die de ondergang van Troje voorspelde. Niemand 
geloofde haar. Laverman: ‘“Ons consumentisme kun je zien als het Paard 
van Troje, dat door de Trojanen juichend werd binnengehaald.” 
Your Ancestor is een gesprek met haar achterachterkleinkinderen 
waarin ze zich verexcuseert voor de puinhoop die wij als homo economi-
cus hebben veroorzaakt. “Ik probeerde dat in het Fries, maar dat werkte 
niet en toen kwam ik vanzelf uit bij Engels. Ik had nog nooit Engelstalig 
geschreven, maar het voelde helemaal niet vreemd. Misschien omdat ik 
ook wel eens Shakespeare heb vertaald. In de middeleeuwen hadden de 
Friese en Engelse taal veel verwantschap, later ontwikkelden de talen 
zich anders. Dit nummer klonk gewoon beter in het Engels. Klank is voor 

“ONS CONSUMENTISME KUN 
JE ZIEN ALS HET PAARD 

VAN TROJE, DAT DOOR DE 
TROJANEN JUICHEND WERD 

BINNENGEHAALD”
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mij belangrijk. Soms schrijf ik puur op klank. Ik weet af en toe niet eens 
wat iets betekent, maar dat kan soms later duidelijk worden. Niet altijd 
natuurlijk. Ik gooi ook veel teksten weg, vooral als het moralistisch wordt, 
want dat wil ik niet.”

Niet-weten
Sytze Pruiksma knutselt graag aan zijn instrumenten. “Ik gebruik bij de 
piano meestal vilt tussen de hamers en de snaren zodat je een gedemp-
te klank krijgt en het mechaniek kan horen. Maar ook plak ik kneedgom 
op de snaren waardoor je een bijna elektronisch geluid krijgt. Te gek 
vind ik dat. Bij Your Ancestor is de begeleiding eigenlijk heel simpel. Na 
een eerste opname vonden we het meteen goed. Elke toevoeging was 

overbodig. Ik heb Nynke gevraagd om zacht te zingen, dit tekstmateriaal 
gedijt niet met gespierde vocalen.” 
Zij knikt: “Hoe minder ik doe, hoe meer ik vertel. Je moet niet verzanden 
in de valkuil van perfectionisme.” 
Ze neemt graag de tijd voor haar werk. “Bij problemen of als het tegenzit 
willen we vaak snel naar een oplossing, maar je moet ook de tijd durven 
nemen voor de vraag. Het lijkt wel alsof we dat zijn verleerd. Niet-weten 
is belangrijk. Het is een fase waar je doorheen gaat. De oplossing komt 
later wel.” Ze begint over theorie U, een proces over verandering en 
het benutten van wijsheid uit het onbewuste. “De meeste mensen willen 
het liefst van het ene puntje van de U naar het andere overspringen, 
hoppa, opgelost, afgevinkt. Maar dan doe je vaak min of meer hetzelfde 
als wat je al deed. Als je durft af te dalen in de U en op het stille punt 
onderin aankomt, kom je twijfels tegen, weerstand en onderin weet je 
het helemaal niet meer. Toch komt er een moment dat de weg weer 
omhoog gaat, en als je dan op het volgende puntje van de U aankomt, is 
er werkelijk iets veranderd, heb je iets doorgemaakt. Elk creatief proces 
werkt zo. Ik heb er op leren vertrouwen dat dat oncomfortabele gevoel 
van niet-weten je verder brengt.”

Multidisciplinair
Nynke Laverman weet wat ze wil en stapt zo nodig op iedereen af. Ze 
zag op YouTube een liedje van Buika, een zangeres uit Mallorca met 
Afrikaanse ouders die werd begeleid door flamencogitarist Javier 
Limón, ook een veelgevraagd producer. Pruiksma: “Nynke riep gelijk dat 
ze met hem wilde werken. We wisten toen helemaal nog niet dat hij in de 
Spaanstalige wereld een enorme grootheid is en bijvoorbeeld Paco de 
Lucia heeft geproduceerd. Ze aarzelde even maar besloot hem toch te 
mailen en zowaar het klikte, en hij vroeg niet eens de hoofdprijs. Limón 
speelt een liedje nooit twee keer op dezelfde manier. Een liedje is nooit 
af, volgens hem. Mooie uitspraak. We hebben veel van hem geleerd, ook 
hoe je het beste met Pro Tools kunt werken. We hebben alles in Madrid 

Mokerslag
Koos Terpstra regisseerde onder meer Noord Nederlands Toneel, 
Lebbis & Jansen en Dit was het nieuws , maar kan niet zonder jonge 
gitaarbandjes, Ramones, Bob Dylan en Miles Davis. 
“Het ontroert me wat Nynke doet. Ze is zo intens, zo betrokken. 
 Alles aan PLANT is goed. De zang, de muziek, licht, geluid, video, 
alles. Ik vond het overweldigend. En dan moet ik gaan regisseren? 
Ik heb er geen moer aan gedaan. Hooguit een beetje kleur aan-
brengen in de presentatie. Ze verhaalt veel in PLANT, we praten wel 
over of alles even veel nadruk moet krijgen. Soms kan het ook wat 
lichter misschien? Maar ze kan er ook helemaal vol in gaan. Hoe 
dan ook, deze voorstelling is een mokerslag. Ik ben zelden zo veel 
fan geweest van iemand die ik begeleidde. Slecht misschien, maar 
misschien ook niet.”
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opgenomen, maar hij kwam wel naar Friesland 
om Nynkes muziek beter te begrijpen. Te gek 
toch.”
Voor de theatertournee van PLANT wilde Laver-
man graag met regisseur Guy Weizman in zee, 
maar door een verschuivende planning van-
wege corona was hij niet meer beschikbaar. Hij 
stelde toen Koos Terpstra voor, die veel toneel 
maakte maar ook cabaretervaring heeft. La-
verman: “Ik kende Koos niet persoonlijk, maar 
zijn directheid sprak me wel aan. We gingen 
monteren in Drachten en na afloop van een 
doorloop – een repetitie van de hele voorstel-
ling – riep hij: Wat doe ik hier? Dit is helemaal 
af en heel goed, niets meer aan doen. Dat was 
wel erg tof.” Pruiksma: “We hebben danseres 
Dunja Jocic gevraagd voor de video’s. Het is 
een multi disciplinaire voorstelling geworden 
en echt heel gaaf, Nynke scheurt grote doeken 
uiteen, het ziet er prachtig uit, ook dankzij het 
geweldige camerawerk van videokunstenaar 
Douwe Dijkstra.”
De slow release werpt inmiddels zijn vruchten 
af. De videoclips en podcasts van PLANT leve-
ren veel respons op. “Ik was enorm verrast met 
de vele boeken en handgeschreven brieven 
die ik kreeg van luisteraars. Dat vind ik zo 
bijzonder, omdat je het gevoel krijgt niet alleen 
te zenden maar echt in dialoog te zijn met heel 
veel mensen.”

Lavermans benadering van de klimaatcrisis 
is persoonlijk en universeel tegelijk. “Practice 
what you preach. Hier in huis hadden we een 
huishoudelijke revolutie. Wegwerpplastic komt 
er bij ons niet meer in. Ik zag hoe het plas-
tic zich bij ons opstapelde onder meer door 
 cadeautjes van de kinderen. Van ons krijgen 
ze nu voor hun verjaardag geen spullen meer, 
maar een ervaring. Dat kan een voorstelling 
zijn, maar ook een ritje op de trekker of op pad 
met een idool.”
In het nummer Sabearelân vraagt Laverman 
zich af wat ze haar kinderen moet vertellen. 
“Er zijn nu mensen die geen kinderen willen 
vanwege de klimaatcrisis. Kan ik nog wel eerlijk 
zijn tegen mijn jongens over hoe de mensheid 
ervoor staat? Sabearelân gaat over liefde. Voor 
je kinderen, voor de natuur maar eigenlijk gaat 
het vooral over liefde als manier van kijken 
naar alles en iedereen om je heen. Alles wat ik 
sizze kin, is dat leafde net stikken kin ofwel Wat ik 
zeker weet, is dat liefde nooit stuk gaat. Het raakt 
me elke keer weer als ik het zing.” ■

Nynke Laverman tourt met Plant langs de 
theaters . Première is op 15 oktober in DeLaMar 
Theater in Amsterdam. Voor andere podia en 
data zie www.nynkelaverman.nl . Nynke Laverman en partner Sytze Pruiksma
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1 H et begon ermee dat Matthew E. White (39) een eigen studio 

bouwde in zijn huis aan Kensington Avenue in Richmond, 
Virginia. Het album ontleent er zijn naam aan. “Ik wilde fysiek 
en emotioneel afstand creëren tussen mijn solowerk en wat ik 

voor Spacebomb doe. Als het ware een demarcatielijn trekken.”
Spacebomb is het productiehuis c.q. platenlabel dat White in 2012 samen 
met bevriende muzikanten oprichtte in Richmond. Hij is een groot 
liefhebber van muziek die is gemaakt door vaste teams. Motown is een 
lichtend voorbeeld en ook Phil Spector, die werkte met de zogenoemde 
Wrecking Crew. “Doordat je met vaste muzikanten werkt kun je gemak-
kelijker je ideeën realiseren. Ik wil niet beweren dat dat niet zou kunnen 

in eenmalige projecten, maar als je een klik hebt met elkaar, waarom 
zou je die samenwerking dan ontmantelen.” 
Niet dat White in onmin leeft met Spacebomb, K BAY is grotendeels opge-
nomen met de muzikanten die de kern ervan vormen: bassist Cameron 
Ralston, drummer Pinson Chanselle en arrangeur Trey Pollard. “Het 
is meer dat Spacebomb een wat andere richting is opgegaan dan mij 
oorspronkelijk voor ogen stond. Het is a hell of a job om zo’n produc-
tiehuis te runnen, dat kan eigenlijk alleen als je de touwtjes financieel 
en organisatorisch heel strak trekt. Inmiddels is er een investeerder 
bij betrokken en zijn er boardroom meetings en zo. Ik besef dat het 
waarschijnlijk niet anders kan, maar ik ben niet in de muziek gegaan 

MET HEEL Z’N HEBBEN EN HOUDEN

MATTHEW E. WHITE
K BAY IS HET DERDE SOLOALBUM VAN GITARIST/ZANGER/LIEDJESSCHRIJVER/PRODUCER/ARRANGEUR 

MATTHEW E. WHITE, MAAR VOOR HEM HET EERSTE DAT ALS EEN ÉCHT SOLOALBUM VOELT. “DE TWEE VOOR-

GANGERS  WAREN HET NATUURLIJK IN NAAM, MAAR BIJ MIJN PROJECTEN ZIJN ALTIJD ZO VEEL MUSICI  BETROKKEN 

DAT DE INVLOED VAN ANDEREN TOCH AANZIENLIJK IS. DIT KEER HEB IK MIJN EIGEN RUIMTE BIJNA MILITANT 

 VERDEDIGD.” DOOR LOUIS NOUWS

foto Cameron Lewis
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vanwege die business shit. Dus mijn relatie met de club is wat losser 
geworden, waarbij ik voor mijn eigen werk een messier omgeving heb 
georganiseerd. A hideout .”

Miles Davis
De productie van K BAY heeft niet geleden onder de verwijdering, want 
die is net als op voorgangers BIG INNER (2012) en FRESH BLOOD (2015) 
groots met zwierige arrangementen en veel dynamiek. Matthew E. White 
grinnikt als ik vraag hoeveel tijd hij in de studio heeft doorgebracht. “Dat 
zijn zeker honderd studiodagen geweest. Alleen voor het opnemen hè. 
Het mixen valt daar nog buiten.”
White vatte voor K BAY het idee op om nagenoeg alle nummers twee 
keer op te nemen. Een bandversie met bas, gitaar, drums en synthesi-
zer en een meer filmisch klinkende variant gespeeld door een uitge-
breid gezelschap met strijkers. “Het concept was om die twee versies 
te integreren en er één nummer uit te destilleren. Daartoe werden ze 
in hetzelfde tempo opgenomen. Ik weet niet of iemand dit eerder al 
op deze manier zo heeft gedaan, maar het is natuurlijk gebaseerd op 
een productietechniek die in hiphop heel gangbaar is. Het werken met 
samples is daar gemeengoed. De arrangementen van beide versies had 
ik tevoren heel nauwkeurig uitgewerkt, zo werk ik altijd, maar ik had niet 
heel exact in mijn hoofd hoe de twee versies zouden samenvloeien. Dat 
was echt een kwestie van trial and error. We hebben het uiteindelijk ook 
niet in elke song doorgevoerd, want het werkte niet overal evengoed.”
“Hoe gelaagd mijn muziek ook mag overkomen, in de basis is het altijd 
een band die in dezelfde ruimte speelt”, riposteert hij op mijn vraag hoe 
lastig het zal zijn dit album live uit te voeren. “Ook op K BAY is het hart 
van alle nummers steeds vier muzikanten die met elkaar samenspe-
len. We nemen ook op als band, want ik hou van die groepsenergie. De 
overdubs zijn true overdubs, ik ga niet rommelen met de basistracks. 
Vanuit die basis zijn de songs ook goed op het podium te spelen, al zal 
zeker ook voor dit repertoire gelden dat het niet één op één het album 
is. Maar dat vind ik sowieso geen uitgangspunt. Een album maken zie ik 
als een work of art , optreden als entertainment, waarbij het publiek het 
gevoel moet hebben dat het ook mis kan gaan. Wat ik bij het opnemen 
zo veel mogelijk wil voorkomen.”
Voor K BAY gaf vooral ON THE CORNER van Miles Davis inspiratie. Dat 
album werd bij verschijnen in 1972 neergesabeld door critici, ook al 
omdat Davis meer orgel speelde dan trompet. Maar het onderging een 
spectaculaire herwaardering en wordt nu gezien als een baanbrekend 
werk vanwege de toen revolutionaire editing technieken en de symbiose 
van jazz, funk en elektronische muziek. “De overgangen op dat album 
zijn soms bot, je kunt de lassen horen tussen de elementen waaruit de 
muziek is opgebouwd. Alles ging toen nog analoog en daardoor dringt 
de vorm geregeld door de muziek heen. Maar ik heb enorm veel waar-
dering voor de wijze waarop Miles de groove benadert. Het is een super 
dansbaar album. Je kunt door de technische beperkingen juist heel 
goed horen hoe hij erover had nagedacht en hoe hij de in ellenlange 
sessies opgenomen muziek heeft opgeknipt om de nummers mee op te 
bouwen. Op die werkwijze is in feite het hele hiphopgenre gebaseerd, zij 
het dat daar doorgaans met samples wordt gewerkt waar Miles dus zijn 
eigen geluids elementen maakte. Het concept van Miles was het vertrek-
punt voor K BAY, maar ik kon natuurlijk gebruikmaken van veel geavan-
ceerdere productietechnieken.”

Soulgevoel
Matthew E. White ziet zijn drie soloalbums als stepping stones in zijn 
muzikale ontwikkeling. “BIG INNER is het schoolvoorbeeld van een eerste 
album. Alles wat je doet, doe je voor het eerst en als je goede recensies 

programma  
2021

www.heyhoef-backstage.nl

Sunset Travelers 
7 november

( vh Dave Warmerdam band )

Harlem Lake 
16 oktober

Samantha Martin 
& 

Delta Sugar  
za 13 november

Billy Walton Band
20 november
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Martha Wainwright foto Gaëlle Leroyer

krijgt beland je in een perfect storm. Het 
was opgezet als een staalkaart om potenti-
ele klanten te laten horen tot wat Space-
bomb zoal in staat zou zijn. Het verscheen 
in 2012 het jaar dat we met Spacebomb 
begonnen. Drie jaar later wilde ik op FRESH 
BLOOD laten merken dat ik was gegroeid 
als songwriter en arrangeur. Dat eerste is 
gelukt, het tweede minder. Achteraf ben ik 
niet erg ingenomen met de productie en 
ik zou nu veel dingen anders doen. Ik wil 
niet zeggen dat dat vooral aan anderen 
lag, maar voor K BAY heb ik er echt voor 
gewaakt me teveel te laten beïnvloeden 
door de mening van anderen. Ik werk 
graag samen, daar niet van, maar ik merk 
dat het soms een alibi is voor luiheid of 
gemakzucht. Dat ik het laat lopen als 
anderen zich opwerpen.”

Met K BAY is White zeer content. “Het 
bevat zeer ambitieuze producties. we were 
 pushing the limits .” Hij noemt met name Fell 
Like An Ax en Take Your Time (And Find That 
Orange To Squeeze). “Qua songstructuur, 
vocale arrangementen en energie zijn die 
nummers nauwe lijks te overtreffen, ik zou 
althans niet weten hoe. Maar ook met een 
wat meer rechttoe song als Lets’ Ball ben 
ik zeer tevreden. Dat is fun music waarbij 
de ego’s van de muzikanten geen enkele 
rol spelen. Daarmee benaderen we het 
beste van The Jackson 5.”
Wat White betreft was dat de eerste single 
van het album geworden. “Ook omdat 
het nummer beter de sfeer van de plaat 
belichaamt dan Genuine Hesitation. Maar 
platenmaatschappij Domino besloot 
anders en daar kan ik wel mee leven. 
Genuine Hesitation was het eerste nummer 
dat ik opnam voor het album. Het voegt 
zich minder naar het soul- en rhythm-and-
bluesgevoel van veel van de andere num-
mers, maar het geeft goed mijn gemoed 
weer van de afgelopen jaren. Het nummer 
gaat over de  twijfels waarmee ik vaak 
rondloop, en met mij veel anderen denk ik. 
Wat doe ik met mijn leven? Waarop mag ik 
worden afgerekend? En vooral, waar ligt 
mijn hart?” ■

“SOMS IS 
SAMENWERKING 
EEN ALIBI VOOR 

LUIHEID”
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H áár café? Geïntrigeerd wacht ik af. 
Sneller dan verwacht meldt ze zich 
weer online. Ze heeft nu ook meer 
focus, zegt ze. Daarnet was ze nog “all 

over the place”. Enthousiast vertelt ze dat ze 
tegenwoordig inderdaad eigenaar is van een 
muziekcafé in het centrum van Montreal. URSA 
heet het. Ze speelde al langer met het idee zich 
meer te settelen, maar de wens om iets om 
handen te hebben tijdens de lockdown gaf de 
doorslag. Bovendien, zegt ze, heeft Montreal 
bijna geen kleine podia meer. Ze speelt er zelf, 
organiseert kleinschalige optredens en ze 
kookt. Daar geniet ze van, ook al omdat haar 
nieuwe partner kok is. Nee, achter de bar staat 
ze niet. “Dan wordt het: eentje voor de klant en 
eentje voor mij”, lacht ze. 
Ze lacht veel. Het gesprek is geanimeerd, 
Martha Wainwright (45) heeft er duidelijk 
plezier in. Ze praat druk, leunt voorover naar 
de camera, maakt veel handgebaren. Ze is net 
terug uit Nederland, vertelt ze. In Eindhoven 
heeft ze samen met broer Rufus hun show 
Motherhood gedaan. Daarin spelen ze samen 
op het podium liedjes over moeders (ook over 
vaders trouwens) en moederschap, en ook 
liedjes van hun vader en moeder. Het was de 
eerste keer in bijna twee jaar dat ze Rufus zag. 
“Een soort reünie. We hebben uitgebreid bijge-
praat.” En samen op het podium, hoe gaat dat? 
Ze glimlacht. “Just a brother and a sister, trying 
to out-sing eachother .”

Canadees
We komen te spreken over LOVE WILL BE 
REBORN, haar nieuwe album. “Ik zie dit als 
mijn meest Canadese album.” Opgenomen 
in Montreal, met Canadese musici en de 
 Canadese producer Pierre Marchand. Hoe was 
het om met hem te werken? Hij produceerde 
tenslotte al een album van haar moeder en 
tante, Kate en Anna McGarrigle, en het debuut-
album van haar broer. “Ja, 30 jaar geleden 
produceerde hij HEARTBEATS ACCELERATING van 

EEN NIEUWE LIEFDE

MARTHA WAINWRIGHT
PRECIES OP DE AFGESPROKEN TIJD MELDT ZE ZICH ONLINE, MARTHA WAINWRIGHT. MET HET VERZOEK OM 

HET INTERVIEW VIJF MINUTEN LATER TE BEGINNEN. EEN VAN HAAR KINDEREN IS VAN SCHOOL NAAR HUIS 

 GESTUURD VANWEGE EEN SNOTNEUS EN MOET EVEN MET EEN SPELLETJE ACHTER DE PC WORDEN GEZET. 

EN ZE MOET IEMAND VINDEN DIE HAAR AUTO KAN WEGRIJDEN, WANT DIE STAAT DUBBEL GEPARKEERD IN DE 

STEEG ACHTER HAAR CAFÉ. DOOR ROELAND SMITS

Kate & Anna. Dat album heb ik zien ontstaan. 
Ik was toen 14 jaar. Daardoor is er veel ver-
trouwen tussen ons. Ik had ontzettend graag 
eerder met hem willen werken, maar kon hem 
toen niet betalen.”
Ze ziet nog meer parallellen tussen LOVE WILL 
BE REBORN en HEARTBEATS ACCELERATING. “Het 
zijn allebei comebackalbums na een lange 
 periode van stilte en ook van verdriet.” Ze 
noemt de periode voorafgaand aan haar nieu-
we album “donker”, vanwege haar echtschei-
ding en het missen van haar zoons; vanwege 
gedeeld ouderschap zijn die de ene week bij 
haar, de andere week bij haar ex Brad Albetta. 
Maar nu is er een nieuwe periode aangebro-
ken. Er is nieuw licht, een nieuwe liefde. “Dit 
album is echt de start van iets nieuws.”
Toch kijkt het album ook terug naar die 
donkere periode. Het nummer Body And Soul 
schreef ze “op het dieptepunt van een depres-
sie.” De opnames hebben ook lang geduurd. 
Ze begon ermee in 2019, maar toen haalde 
 covid-19 een streep door de rekening. “Achter-
af gezien was dat een zegen. Daardoor kwam 
er ook ruimte voor optimistischer liedjes die ik 
recenter schreef . Het titelnummer Love Will Be 
Reborn is zo’n nummer.” En hoewel ze in Report 
Card bepaald geen hoge cijfers geeft voor 
haar functioneren in het algemeen, zegt ze 
toch dat de overheersende toon van LOVE WILL 
BE REBORN er een is van hoop en verzoening.
Daar is ze tevreden over, net als over de 
totstandkoming van het album. “Pierre is een 
beetje een kluizenaar. Wij namen onze ses-
sies hier in het café op, die stuurden we naar 
 Pierre en die begon er dan aan de sleutelen. 
De productie deden we over de telefoon. Hij 
liet horen wat hij ervan had gemaakt en dan 
zei ik dat ik een beetje meer van dit wilde of 
van dat, en dan ging hij weer verder sleute-
len.”
Ook erg tevreden is ze over het enige Fransta-
lige nummer op het album, Falaise De Malaise , 
omdat het voor het eerst is dat ze zelf een 

tekst in het Frans heeft geschreven. Zelfs voor 
de beide Franstalige albums van haar moeder 
en tante werden hun teksten eerst vertaald, 
door de dichter Philippe Tatarcheff. Boven-
dien speelt ze voor het eerst piano op het 
nummer, een instrument dat ze eigenlijk niet 
goed machtig is. “Dus het moest simpel en als 
het ware vanuit muscle memory . En je zit ook 
anders achter de piano, daardoor klinkt mijn 
stem anders. Het was een hele uitdaging, ik 
moest echt uit m’n comfortzone komen.”
Haar stem is volwassener geworden, vind ze. 
“Beter, in sommige opzichten. Ook omdat ik 
met zulke goede muzikanten kon werken. 
Ik kon echt de ruimte invullen die ze voor 
me open lieten.” Dat ze de afgelopen jaren 
voornamelijk solo optrad heeft daarbij ook 
geholpen. “Als je 90 minuten alleen met gitaar 
op het podium staat, leer je wel hoe je stem 
moet sparen. Je moet altijd iets overhouden 
voor de toegift.”
Of ze ook met LOVE WILL BE REBORN gaat tou-
ren weet ze nog niet. “Ik zou het graag willen, 
maar het is een beetje een struggle . Zo veel 
ballen om in de lucht te houden: plaat promo-
ten, de opvoeding van de kinderen als single 
mom , het thuisonderwijs tijdens de pandemie, 
haar café. “Ik begrijp nu pas hoe mijn moeder 
zich moet hebben gevoeld toen Rufus en ik 
klein waren. Zij had dezelfde dilemma’s.”
Aan het eind van het gesprek heeft ze nog 
een nieuwtje: ze is een boek aan het schrij-
ven. “Het is half af en begint nu een beetje 
een thorn in my side te worden. Waar het over 
gaat? Ach, ik kijk wat terug vanaf halverwege 
m’n leven op hoe het is om op te groeien in de 
rock-’n-roll.”
Als ik tot slot van het gesprek zeg dat ik LOVE 
WILL BE REBORN haar beste album tot nu toe 
vind, en dat ik er als recensent vier sterren 
voor zou geven, is ze daar zichtbaar mee in 
haar nopjes. “Vier sterren, ja daar doe ik het 
voor.” Ze lacht. “Dat vind ik zelf eigenlijk ook 
wel”.■
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“D e laatste maanden ben ik geraakt door veel veran-
deringen. Het verlies van mijn moeder en een relatie 
die wankelt. En dan is er nog de druk waaronder je als 
uitvoerend artiest gebukt gaat in deze covidtijden.” Op 

het terras heeft John Watts (66) zijn mondkapje afgedaan, terwijl hij zijn 
huidige gemoedsgesteldheid probeert te verwoorden. “Op dit moment 
probeer ik uit alle macht alles bij elkaar te houden.”
Tot zijn verdriet heeft hij ook geen goed management op dit moment. 
“Er is sprake van zoveel onzekerheid dat ik met een klein optreden in 
België al helemaal tevreden ben. Als alles goed gaat kunnen we binnen-
kort een kleine tour doen, maar de helft van de band heeft al problemen 
over de grens te komen.”
“Ik kan moeilijk de vinger leggen op wat me het meest frustreert, maar 
voor een geboren optimist ben ik de laatste tijd behoorlijk teleurgesteld 
geraakt in het gebrek aan mogelijkheden. Het gedoe met mijn relatie 
moet ik mezelf verwijten, maar het gevoel dat ik iemand heb teleurge-
steld zit me dwars. De dood van mijn moeder kwam niet onverwacht, ook 
al weet je nooit precies wanneer de klap komt.”
“Door al dat verlies voel je je eenzaam en ga je twijfelen aan het houvast 
in je leven. Ik heb altijd gedacht dat dit vak mijn bestemming was. Ik heb 
nooit over enorme sommen geld beschikt, maar het idee dat ik erop uit 
kon om voor publiek te spelen, vormde mijn zekerheid dat ik overeind 
zou blijven zolang ik wilde. Maar nu is dat geen vanzelfsprekendheid 
meer. Het gevoel zal mogelijk weer terugkomen na de pandemie, maar 
niet in dezelfde vorm. Ik moet nadenken over hoe het verder moet met 
mijn leven, a complete life re-think . Dit voelt als een cruciale periode.’’
Vóór zijn professionele carrière als muzikant werkte Watts in de 
psychiatrie. “Ik heb gezien hoe mensen dramatisch kunnen veranderen 
door traumatische gebeurtenissen. Nu ervaar ik zelf dat ik trauma’s heb 
opgelopen door een cumulatie van gebeurtenissen.” Hij kijkt me door-
dringend aan. “Ik wil gelukkiger zijn dan ik nu ben, en gelukkiger voor 
de mensen om me heen. Ik wil me bovendien heel eerlijk in mijn muziek 
en in mijn communicatie kunnen uitdrukken.”

Ongecontroleerd
TIL THE OCEANS OVERFLOW is de titel van het ‘tigste’ album van Fischer-Z. 
Het verwijst naar RED SKIES OVER PARADISE, het apocalyptische album 
dat John Watts in 1980 maakte. Destijds leefde het Vrije Westen onder 
de doem van de wapenwedloop. Het claustrofobische karakter van 
Berlijn, waar het album werd opgenomen, klinkt op vanuit de groeven 

van dat iconische album. Nu voelt het leven in tijden van covid even 
beklemmend. De kiem van het album ontstond wederom in Berlijn in de 
vermaarde Hansa Studios, maar het project kwam noodgedwongen tot 
wasdom via internetverbindingen. 
Naast aandacht voor maatschappelijke problemen dat Watts’ oeuvre 
sowieso kenmerkt – het album sluit af met A.I.OWNS.U over de gevaren 
van een ongecontroleerde toepassing van artificiële intelligentie (AI) 
– worstelt Watts op TIL THE OCEANS OVERFLOW nogal met zijn zelfbeeld. 
In The Selfish Mirror zingt hij: I’ve cheated time and I’ve cheated time/The 
selfish mirror was held up in front of me/A lonely horror show.
“Dat soort bespiegelingen heb ik op dit moment. De song die aan The 
Selfish Mirror voorafgaat, Waterside , kun je zien als een schuldbekentenis 
aan de vrouw van wie ik hou. Ik smeek haar om naast me te komen zit-
ten aan de rand van het water. Cuban Rain Falling gaat over een geza-

menlijke maaltijd met haar waarbij ze 
van begin tot eind huilde.”
Daarnaast komt hij op TIL THE OCEANS 
OVERFLOW terug op een aantal nummers 
van RED SKIES OVER PARADISE. Marliese, 
aan wie hij vier decennia terug een 
kwetsbare song wijdde, leeft nu in een 
verzorgingshuis, mijmerend over vroe-
ger tijden. “De ik-persoon wil dat beeld 
alleen maar vastleggen, want Marliese 
is nog steeds mooi.” Zo zijn er meer 
vervolgen gecreëerd. Brian, een destijds 
moeilijk opvoedbare puber van dertien 
die voor galg en rad opgroeide, komt 

nu als volwassen personage terug. Tegenwoordig is hij het hoofd van de 
Sociale Dienst in Londen en probeert hij anderen te behoeden voor de 
valkuilen die hemzelf bijna teveel werden.
“Achteraf gezien gaat deze plaat veel meer over mezelf dan ik van plan 
was te laten zien of zelfs maar toe te geven. Neem een track als Narcis-
sus Took Me Down . Dat zegt toch eigenlijk alles?” Watts schudt zijn hoofd. 
Ditmaal niet uit zelfbeklag, maar uit oprechte verwondering over zijn 
spiegelbeeld.

Online
“In Berlijn heb ik een 27-minuten durende film gemaakt die uit conversa-
ties is opgebouwd. Mike Reader, een Engelse dude die voor Der Spiegel 

GEVOEL VAN ONBESTEMDHEID

JOHN WATTS
BEGIN SEPTEMBER BEVINDEN WE ONS IN DE KEMPEN WAAR EEN KLEIN FESTIVAL DE OPMAAT MOET VORMEN 

NAAR EEN 'NORMAAL' CONCERTSEIZOEN AFTER CORONA. IN DE TUIN VAN EEN PLAATSELIJK HOTEL  TREFFEN 

WE JOHN WATTS. ENERZIJDS IS ER DE VREUGDE OM EEN VOORTREFFELIJK NIEUW ALBUM VAN ZIJN BAND 

FISCHER-Z, ANDERZIJDS IS ER EEN GROOT GEVOEL VAN ONBESTEMDHEID. “IK BEN MIJN HOUVAST KWIJT.” 
TEKST JOHN OOMKES; FOTO’S HAN ERNEST

Illustratie John Watts
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werkt en sinds 1978 alle bands in Berlijn heeft gedocumenteerd, vroeg of 
ik ook wat op straat wilde spelen. Toen kwamen alle losse stukjes eruit 
die tot The Sellfish Mirror hebben geleid.”
“Een solo-optreden kan heel krachtig zijn, zeker met de spullen die je 
vandaag de dag tot je beschikking hebt. Als ik nu met een band speel 
en ik besluit een paar minuten te converseren met het publiek, dan zit 
daar altijd een rem op, omdat je rekening moet houden met je band. 
Het is ook niet fair, het wordt al gauw te zelfzuchtig. Toen ik via online 
streaming zag dat letterlijk duizenden muzikanten in hun keuken aan 
het spelen waren met apparatuur die nogal prijzig is, viel me op hoe 
saai het resultaat daarvan vaak was. Via Zoom kun je ook een ‘publiek’ 
opbouwen. En als je via de digitale weg de commentaren op je perfor-
mance meeneemt, kun je daar direct op reageren en zo het gevoel van 
interactie creëren. Dat kun je online bereiken, als je tenminste bereid 
bent heel gefocust te zijn op de reacties. Als entertainer moet je je die 
techniek eigen zien te maken.”
“Maar eigenlijk wil ‘The Real John Watts’ niets liever dan gewoon op 
een ouderwetse manier een kunstenaar zijn. Rondzwerven, schilderen, 
zingen, optreden. De echte John Watts wil niets te maken hebben met 
zaken doen, terwijl ik me af en toe inbeeld dat ik dat aspect van het 
leven wel aankan.”

Ongeduld
De echte John Watts verlangt ook naar structuur in zijn leven. “Mijn 
zoon Eric, die een aantal jaren mijn zakelijke belangen bestierde, 
waarschuwt me: ‘Ga gewoon aan het werk, hoe moeilijk het ook is onder 
de huidige omstandigheden.’ Goh, wat zou ik graag zien dat hij me weer 
managede, maar dat zit er niet in. Ik zal echter naar hem luisteren. En 
voor de zoveelste maal proberen het juiste team om me heen samen te 
stellen. Dat betekent ook dat ik iemand moet vinden die dat team kan 
aansturen, en dat kan ik niet zelf zijn. Ze zijn er, natuurlijk. Al is het een 
kwestie van geld en vertrouwen. Met de juiste financiën kun je de juiste 
mensen vinden die het leven voor je verlichten.”
“Natuurlijk heb ik flinke fouten gemaakt. Ik verliet Fischer-Z op het punt 
dat het in Engeland allemaal stond te gebeuren. Het ging me niet snel 
genoeg. Verschrikkelijk, ik was, eh, ik ben heel erg gejaagd, al zou je het 
niet meer zeggen. Eric zegt dat ik een koers moet uitzetten voor zeg 
anderhalf jaar, en me daaraan moet houden. Gee , denk ik dan. Dan ben 
ik 68!”
In heel wat landen geniet de combinatie Fischer-Z/John Watts nog steeds 
een aanzienlijke waardering. “Verbluffend eigenlijk. Dat verdrijft wel de 
twijfel, het gevoel dat ik niets waardevols heb gemaakt. Ondertussen 
heeft het ongeduld almaar vat op me.
Geld is voor mij geen drijfveer, wel erkenning. Ik wil me weer belangrijk 
voelen in de muzikale wereld. Natuurlijk komt het voort uit een  gebrek 
aan zelfwaardering, maar het vormt wel mijn stimulus. Ik wil mijn 
tijdgenoten bereiken om hen op zijn minst te laten horen wat ik heb 
geschreven, bedacht, gezongen. Als ik de kans krijg sta ik er ook. In 2019 
had ik een geweldige promotor die me in het hele Verenigd Koninkrijk 
liveoptredens op de radio bezorgde. Ik speelde en praatte voluit. De 
radiojocks waren meestal een jaar of veertig en wisten niet echt met wie 
ze van doen hadden. Ze konden nauwelijks bevatten wat ik allemaal had 
gedaan. Mijn zoon Eric begrijpt niet waarom Engeland zo belangrijk voor 
me blijft. Ik zeg: Ik leef daar. Hij zegt: Als ik naar jouw zakelijke belangen 
kijk dan moet je in Duitsland spelen.”

Onvermogen
Zijn huidige vriendin is Duitse en woont in Hamburg. “Mij is de afgelopen 
vier jaar onvoorwaardelijke liefde aangeboden en ik heb ze miskend. 

vrijdag
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Van een beetje plukken aan de lage 
snaren van een kapotte gitaar tot 
onmisbare kracht bij Herman Brood 
en Cuby + Blizzards: de carrière van 
Jaap van Eik is een bijzonder verhaal. 
Van Eik schreef het zelf op: na de mu-
ziek – die te veel bestaansonzeker-
heid met zich meebracht – ging hij de 

journalistiek in. Met de schrijfstijl van een journalist die 
alles heeft gezien, vertelt hij het verhaal van de jonge 
muzikant die juist alles voor het eerst meemaakt. En 
dat werkt; je leeft mee met de jongen die in Venezuela 
opgroeit, via via de muziek in rolt en aan Herman Brood 
een onorthodoxe leerschool heeft, en als bassist in 
Solution, Cuby + Blizzards, Trace en (heel even) Vitesse 
popgeschiedenis schrijft. Een succesverhaal is het zeker 
niet: ruzies en geldproblemen overheersen: soms is er 
niet genoeg geld om de bandbus te tanken en wordt er 
benzine overgeheveld uit geparkeerde auto’s. De bas 
moet knorren (Verbum, 296 blz, €24,50) beschrijft het 
marginale gerommel met verve. De mooiste momenten 
zijn die waarop muzikaal alles samenvalt, bijvoorbeeld 
met de band Trace, die Van Eik met zoveel enthousiasme 
beschrijft dat je er onmiddellijk naar gaat luisteren.

Nog zo’n boek dat je door de platenkast 
doet struinen: de autobiografie van Ted 
Templeman. Hij was eigenlijk tegen zijn 
zin voorman van Harper’s Bizarre, een 
psychedelische folkrockband uit het 
eind van de jaren zestig (Feeling Groovy 
is nog wel eens te horen). Hij had liever 
een plek op de achtergrond: eerst als 

drummer, maar liever nog verder weg van het podium: 
achter de knoppen. Het was hem al snel duidelijk, hij 
wilde het liefst andere mensen tot hun recht laten 
komen.
Templeman had het geluk dat hij bij platenmaatschap-
pij Warner Brothers aan de slag kon, aanvankelijk als 
talentscout, vervolgens als producer. Dat was destijds 
de strategie bij Warner: laat mensen doen waar ze goed 
in zijn, heb geduld en forceer niks. Het leverde vooral in 
de jaren zeventig een enorme reeks successen op, zowel 
artistiek als commercieel. De naam Templeman staat 
op talrijke klassiekers van Little Feat en Carly Simon tot 
Van Halen en Doobie Brothers. Journalist Greg Renoff 
tekende het relaas op in het onbescheiden getitelde A 
Platinum Producer's Life In Music (ECW Press, 463 blz., 
ca. €25). Behalve het verhaal van een topproducer – die 
vooral zo goed is omdat hij nooit dicteerde hoe iets 
moest klinken maar altijd op zoek ging naar het geluid 
van de band – is het ook een droef stemmend inkijkje in 
de muziekindustrie. Want na 1998 veranderde de direc-
tie bij Warner en de eigenzinnige Templeman zou bijna 
nooit meer iets produceren. Hij vertelt er met meer 
verbazing dan rancune over, maar zonde is het wel.
Bertram Mourits

MUZIEKBOEKEN

Daarom ben ik misschien wel het meest van de leg. Als de vrouw om wie 
je geeft beseft dat je niet een bijzonder gevoelige man bent, en je vreet 
dan ongevoelige dingen uit, dan kan ze daar begrip voor opbrengen. Als 
je daarentegen bijzonder gevoelig bent en dan ongevoelig handelt, dan 
raakt ze van slag en voelt ze zich ongelukkig.”
We komen tot de kern, zijn onvermogen om zijn leven in de juiste vorm 
te smeden. “En wat doet John Watts? Hij doet er alles aan om Duitsland 
te mijden. En als ik daar dan af en toe toch naar toe ga, dan ontbreekt 
de intensiteit. En alles wat zij wil is dat ik er ben.”
Na aandringen: “Ik ben ouder, wijzer en droeviger geworden. Ik kan deze 
relatie repareren. Ik kan mezelf niet veranderen, maar als ik die wijs-
heid gebruik moet ik in staat kunnen zijn me op een andere, prettiger 
manier tot anderen te verhouden. Ik moet er alleen meer moeite voor 
doen? Haha, dat is het! Eerst maar met haar op vakantie. en proberen er 
samen uit te komen. We’ll see’’ , zegt hij als voorlopige conclusie. ■

Fischer-Z live: 24 november in Metropool, Hengelo; 26 november in Fluor, 
Amersfoort; 27 november in Zalen Schaaf, Leeuwarden; 28 november 
in  Cultuurpodium Boerderij, Zoetermeer; 11 januari 2022 in Paradiso, 
 Amsterdam.
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“My name is John Francis Pastorius II I , and I ’m the greatest bass player in 
the world”
“Get the fuck out of here! ”

Zo verliep de eerste ontmoeting tussen Jaco Pastorius en Joe Zawinul. 
Het was het najaar van 1974, backstage na een concert van Zawinuls 
fusiongroep Weather Report in Miami. In Pastorius’ thuisstaat Florida 

JACO PASTORIUS’ BIG BANG OP DE BAS GALMT BIJNA 35 JAAR NA ZIJN DOOD NOG ALTIJD NA. 

OP 1 DECEMBER ZOU HIJ 70 JAAR ZIJN GEWORDEN. VRIENDEN EN KENNERS AAN HET WOORD OVER EEN 

MUZIKAAL  FENOMEEN. DOOR PETER SCHONG  

BASREVOLUTIONAIR

JACO PASTORIUS

Jaco Pastorius met zijn tweede vrouw Ingrid in de kleedkamer tijdens een Japanse tournee in 1980. Archief Peter Erskine

wist men al wat voor vlees ze in de kuip hadden, maar daarbuiten was 
hij nog onbekend. Zawinul kon niet bevroeden dat deze opschepperige 
‘beach bum ’ niet blufte, en twee jaar later met zijn verbluffende titelloze 
debuutalbum, zijn sfeerbepalende spel op Joni Mitchells HEJIRA én als 
bassist van zijn eigen Weather Report een schokgolf door de muziek-
wereld zou laten gaan. Pastorius trok met een nijptang de frets uit de 
hals en herschreef de natuurwetten van wat mogelijk was op een (fret-
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JACO PASTORIUS

Jaco Pastorius met zijn tweede vrouw Ingrid in de kleedkamer tijdens een Japanse tournee in 1980. Archief Peter Erskine

Talent 
Peter Erskine: “Waarom was hij zo’n groot muzikant? Zijn toon op de 
fretloze bas is tot op de dag van vandaag ongeëvenaard. Niemand komt 
in de buurt. Het stoort me zelfs als andere bassisten fretloos spelen. 
Jaco zat op een niveau vergelijkbaar met Yo-Yo Ma. Hij is verreweg de 
beste fretloze bassist die ik ooit heb gehoord, en geloof me, ik heb er 
veel gehoord.
Toen zijn eerste soloalbum uitkwam ging ik uit mijn dak. Donna Lee 
alleen al is bijzonder, de stoutmoedigheid waarmee hij niet alleen een 
melodie speelt, maar ook improviseert, akkoorden speelt, harmonie ge-
bruikt op een elektrische bas. Dat hele nummer is alleen bas en conga. 
Briljant.”
Biréli Lagrène: “Ik kon niet geloven hoe hij Donna Lee zo perfect kon 
spelen op de bas. En met dat geluid, zonder frets. Ik dacht eerst dat het 
een goed gestemde contrabas met een ongelofelijke sound was, maar 
dat bleek niet het geval. Ik vroeg me af: is dit een elektrische bas? Een 
vriend, die deze plaat tipte, bevestigde dat het een elektrische Fender-
bas was. Ik stond versteld. En net als zo veel bassisten probeerde ik 
Jaco na te doen en die baslijnen te spelen.”
Peter Erskine: “Jaco speelde melodieën en begreep het belang van 
contrapunt als een integraal onderdeel van de textuur van muziek. 
Jaco was een excellente componist en had de werken van Stravinsky, 
Bartók en Hindemith bestudeerd. Jaco speelde geen bas met zijn duim 
en hij had meer belangstelling voor toon dan andere bassisten. Ritmisch 
ontleende Jaco veel aan de rhythm-and-blues, maar ook aan Caribische 
ritmes. Alex Acuña (voormalig drummer van Weather Report) wees me 
erop dat veel van Jaco’s ritmische patronen sterk lijken, of zelfs over-
eenkomen met conga-drumpatronen. Dat was nooit eerder gedaan.”
Peter Vink: “Jeetje, wat had die man een goed ritmegevoel. Hij kon ook 
met elke drummer spelen. Dat korte, staccato-achtige spel is heel knap. 
Als je het elektronisch doet, weet je zeker dat alles hetzelfde klinkt, 
maar dan heb je geen menselijkheid. Op een bas speel je met je handen, 
je probeert iets van jezelf over te brengen op die bas, die emotie. Die 
gevoeligheid had hij heel erg in zijn spel. Als hij een mooie langzame riff 
speelde en je deed je ogen dicht, kon je daar een film bij zien.”

Techniek
Vink: “Het is moeilijkheidsgraad Champions League, het hoogste niveau 
op de bas.” 

Who is who?
Peter Erskine was van 1978 tot 1982 drummer van de toonaan-
gevende fusiongroep Weather Report, tijdens Jaco’s periode. 
Ze werden vrienden.
Bassist Alphonso Johnson was Jaco’s voorganger bij Weather 
Report (van 1973 tot 1975). 
Peter Vink was bassist van onder meer de Haagse nederpopband 
Q65 en docent aan het Rotterdams conservatorium.
Drummer André Charlier en pianist Benoît Sourisse brachten met 
hun Multiquarium Big Band in 2020 het tribute-album REMEMBERING 
JACO uit.
Gitarist Biréli Lagrène maakte in 1986 deel uit van  Pastorius’  
 tourband en speelde de ‘rol’ van Jaco op het tribute-album 
 REMEMBERING JACO. 

loze) basgitaar. Er is elektrische bas vóór en na Jaco Pastorius. De bas 
was niet meer slechts onderdeel van de ritmesectie in de achtergrond, 
maar kleurde de muziek. Pastorius’ uit duizenden herkenbare sonore, 
soepele bas klonk als de paringsdans van baltsende bultruggen in de 
diepzee waar de laatste lichtstralen door de duisternis priemen. Met 
zijn flamboyante verschijning en spectaculaire stage show werd Pasto-
rius de rockster van de jazz en katapulteerde hij Weather Report van 
jazzclubs naar stadions.
“I ’m the greatest bass player in the world.” Het werd Pastorius’ opkomst 
én ondergang, zijn zegen en zijn vloek. De druk om die legende sessie 
na sessie, concert na concert waar te maken werd ondraaglijk. Met het 
succes kwamen drank, drugs en psychische problemen, die leidden tot 
stukgelopen huwelijken. Het werd een vicieuze cirkel van geestelijke 
wanhoop. De geheelonthouder Pastorius in Florida veranderde in de 
junk en de alcoholist Jaco in New York. Zijn excentrieke gedragingen 
werden bizar wangedrag. Hij begon optredens te saboteren, soms zo 
erg dat de politie traangas moest gebruiken om de woedende menigte 
uiteen te drijven. Zijn misdragingen werden zo ernstig dat hem de 
toegang tot het kantoor van Warner werd ontzegd. Hij mocht zijn eigen 
kinderen niet meer zien, waardoor hij nog vaker naar de fles greep. 
Hij raakte aan lager wal, werd zelfs dakloos en moest vaak starnakel 
dronken zijn kostje bij elkaar scharrelen als straatmuzikant.
Het kon niet anders dan tragisch aflopen. Op een kwade dag liep hij 
tegen de vuisten aan van een nachtclubuitsmijter met een zwarte 
band in vechtsport. Jaco Pastorius raakte in coma en stierf tien dagen 
later, op 21 september 1987, slechts 35 jaar jong. Die vroege dood had 
hij min of meer voorspeld.

Tekening die Jaco Pastorius maakte van Joe Zawinul in 1978.
 Archief Peter Erskine



Lagrène: “Zijn spel is technisch en fysiek moeilijk. De noten die hij 
speelde bestonden nog niet op de bas. Zelfs vandaag de dag, met al die 
fantastische jonge bassisten die nu in opkomst zijn, is Jaco nog een 
klasse apart. Sommige mensen zeggen nu dat het makkelijk is om zo te 
spelen met zulke techniek, maar in de jaren zeventig en tachtig bestond 
dat nog niet.”
Vink: “Het is zó moeilijk om met je vingers te spelen. Je hoort alles, elke 
millimeter verkeerd hoor je. Als Jaco verspringt van snaar hoor je geen 
dynamiekverschil, het is vaak heel gelijkmatig wat hij speelt, dat is ook 
heel knap. Omdat je met dikke snaren de neiging hebt meer kracht te 
zetten.” 
Lagrène: “Omdat zijn vingers aan zijn linkerhand zo flexibel waren (Jaco 
had een hypermobiele duim) kon hij die dichter bij elkaar zetten op de 
hals dan een bassist met normale vingers. Dat gaf hem meer mogelijk-
heden in zijn spel. En dat gold ook voor zijn rechterhand. Als je dichter 
bij de snaren kunt, heb je meer mogelijkheden in je spel.”   
Vink: “Hij trok met een nijptang zijn frets uit zijn bas en vulde de sleuven 
op met vloeibaar hout en die werden netjes geschuurd, nog geeneens 
gelakt. Dan wordt het een fretloze bas. Daar moet je wel opkomen.”
Alphonso Johnson: “Veel bassisten imiteren Jaco, dus wat hij deed was 
niet onmogelijk, maar hij was wel de eerste.”
Erskine: “Ik hoor bassisten tegenwoordig hetzelfde spelen als Jaco. Maar 
om het te bedenken is heel wat anders. En zeker in de context en met 
de kwaliteit van het instrument veertig jaar geleden, dat is nogal wat. 
Tegenwoordig kun je alles corrigeren met Pro Tools. Veertig jaar gele-
den had je die mogelijkheden niet, je moest heel slim en creatief zijn, 
je moest spélen. Jaco had anatomisch een unieke hand, zijn talent is 
een optelsom van zijn gehoor, zijn hart, zijn originaliteit, zijn specifieke 
instrument, zijn aanraking, zijn toon. Als iemand een persoon nadoet, 
zeg je: ‘Dat is een goede imitatie van Humphrey Bogart, maar het is toch 
niet de echte’, snap je?”

Componist
Lagrène: “Jaco was een groot componist, een groot muzikant, hij had 
veel ziel en gevoel. Luister naar zijn ballads, bijvoorbeeld Joe Zawinuls 
A Remark You Made, dat laat een andere kant van Jaco zien, zijn me-
lodieuze kant. Hij kon bijna elke melodie op de bas spelen en het laten 
klinken als een symfonie.”
André Charlier: “Als iemand geweldig is op een instrument, wordt dat 

deel van het talent nog wel eens vergeten. Neem Michael Brecker. Hij 
was ook een geweldige componist, maar iedereen heeft het alleen maar 
over de saxofoon. Met Jaco ook. We noemen alleen maar de bas, maar 
hij was een groot muzikant omdat hij een ongelofelijke componist was. 
Hij had alles in huis. Hij speelde ook piano en drums. Hij leefde voor de 
muziek.”
Erskine: “Jaco had scherp voor ogen hoe het stuk moest klinken. Zodra 
hij de melodie en de harmonie had, veranderde hij niks meer.”
Charlier: “Als Jaco in een band speelde, is zijn geluid zo belangrijk. Als 
je naar Weather Report luistert lijkt het net alsof Jaco het nummer heeft 
geschreven. Hij neemt de muziek over.”
Vink: “HEJIRA van Joni Mitchell vind ik een van zijn hoogtepunten. 
Normaal zit zo’n bassist er niet bij, dan zit er gewoon een zoemertje bij 
op de achtergrond. Jaco maakt die band een stuk beter. Die hele band 
wordt ineens van wereldklasse. Hij kleurt de sfeer.”   

Rockster
Charlier: “Jaco leefde als een rockster. Toen hij met Weather Report 
in Brussel optrad kwamen er drieduizend mensen op af, net als bij een 

Jaco Pastorius
JACO PASTORIUS (1976)

 Pastorius’ 
veelzijdige 
 debuutalbum is 
ontworpen als 
een krachttoer 
en een visite-

kaartje: zet je schrap voor een 
nieuw supertalent. Zijn virtuoze 
vertolking van de bebopstandard 
Donna Lee op de fretloze bas is 
verbluffend.

Jaco Pastorius
WORD OF MOUTH (1981)

We kenden al 
de bassist par 
excellence, 
maak kennis 
met Pastorius 
de componist en 

bandleider. WORD OF MOUTH was 
zijn all-star big band met onder 
anderen Wayne Shorter, Peter 
Erskine en Michael Brecker.. Ook 
Toots Thielemans is te horen.

Weather Report
HEAVY WEATHER (1977)

De artistieke 
en commer-
ciële triomf 
van Weather 
Report. Op zijn 
tweede album 

met de fusion-supergroep heeft 
Pastorius zich al opgewerkt tot 
coproducer en drijvende kracht 
naast de tandem Joe Zawinul-
Wayne Shorter. 

Joni Mitchell
HEJIRA (1976)

Pastorius’ bas 
is niet op alle 
nummers te 
horen en hij 
speelde zijn 
partijen ook nog 

eens achteraf in, maar toch drukt 
zijn spel een groot stempel op 
de sfeer van het album. Mitchells 
composities leken voor zijn spel 
gemaakt.

Om te luisteren
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Ansichtkaart uit Australië van Jaco Pastorius aan de moeder van Peter 
Erskine. Archief Peter Erskine
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rockconcert. Het was niet in een jazzclub, maar in een stadion.”
Vink: “Hij had een rockuitstraling, met die haarband en een beetje 
sjofele kleding, niet wat je vaak bij jazzjongens ziet. Hij viel wat buiten 
de boot met die muts op. Zo’n nonchalance waarmee hij het allemaal 
deed. Hij was niet gewichtig, niet pompeus.”
Johnson: “Het rockpubliek houdt ervan dat muzikanten fysiek hun 
emoties laten zien. Jaco wist hoe hij een show moest opvoeren.”

Zwakte
Erskine: “Jaco had zijn zwakke momenten. Als hij een solo moest 
spelen voor een joelende menigte van duizenden mensen, wilde hij 
nog wel eens vervallen in herhalingen en routines. Dat deed hij steeds 
vaker naaarmate zijn drugsmisbruik verergerde. Hij viel terug op 
spierballenvertoon en licks. Jaco heeft Joe Zawinul gesmeekt om een 
pauze in te lassen. Hij vond dat hij niets meer te zeggen had. Joe rea-
geerde: ‘Hoezo oefenen? Je hoeft niet te oefenen, je moet het gewoon 
dóen. Je moet in het moment creëren.’ Uiteindelijke stapte Jaco uit 
Weather Report. Joe had gemengde gevoelens over Jaco’s composi-
ties. ‘Het zijn geen echte Weather Report nummers’, vertrouwde Joe 
mij ooit toe. Hij vond dat de rhythm-and-blues te voor de hand liggend 
werd.” 
Vink: “Dat spelen met die flageolets, die boventonen. In het begin vond 
ik dat hartstikke gaaf maar op een gegeven moment gaat hij dat zo 
overdrijven. Ik heb een stukje gezien op YouTube met een trio, dan 
doet hij dat alleen maar. Dan denk ik: ik kom om bassen te horen, niet 
een soort speeldoos.”

Persoonlijkheid
Johnson: “Jaco’s persoonlijkheid had twee kanten: de ene kon heel 
nederig en geestig zijn, terwijl de andere agressief en vervelend 
was. De meeste mensen kennen zijn gevoel voor humor niet, hij kon 
hilarisch zijn.”
Erskine: “Jaco was een opmerkelijke combinatie van verfijning en 
platvoersheid. Hij was meelevend en kon hartbrekende melodieën 
spelen, maar hij kon ook racistische dingen zeggen. Dat kwam voort 
uit zijn jeugd in Florida. Hij was complex. Hij was heilig en profaan, en 
door zijn geestesziekte trad het profane steeds meer op de voor-
grond.
Jaco wist dat hij een zekere reputatie genoot. Ik denk dat hij zich daar 

opzettelijk naar gedroeg. Bijvoorbeeld, als we met Weather Report 
groepsfoto’s maakten, deed hij altijd expres zijn ogen dicht op het 
moment dat de sluiter afging. Hij was bewust uit op een balorig imago. 
Zijn lef maakte daar deel van uit, het was zijn overlevingsmecha-
nisme.”

Ziekte
Erskine: “In het voorjaar van 1979, toen we naar Cuba gingen voor de 
Havana Jam, was de eerste keer dat we dachten: ‘Wat is er met Jaco 
aan de hand, er is een probleem.’ Tijdens tournees had hij slaande 
ruzies met zijn vrouw Ingrid. We zijn ooit met de hele band bijna 
het hotel uitgezet in Berlijn wegens vernielingen door Jaco. Ook zijn 
gedrag op een vlucht naar Japan bedreigde ooit een tour. Maar ik wil 
er niet te diep op ingaan, die incidenten zijn al goed gedocumenteerd, 
ik vertel liever de mooie verhalen.
Ik ben slechts de zoon van een psychiater en zelf geen arts, maar de 
artsen dachten dat hij manisch depressief gedrag vertoonde. De term 
bipolaire stoornis bestond toen nog niet. 
Op HEJIRA zingt Joni Mitchell over Icarus, die volgens de Griekse 
mythologie vleugels van veren en was maakte. Hij vloog te dicht bij de 
zon, zijn vleugels smolten en hij stortte naar beneden. Jaco vloog ook 
te dicht bij de zon. 
Ik zei al eerder dat Jaco zich bewust was van zijn imago. Hij zei altijd 
dat hij niet ouder zou worden dan Charlie Parker of Jezus Christus.. 
Bijna alsof dat zijn doel was. Jaco was ijdel, hij had een enorm ego. 
Volgens mij was zijn ego zo groot dat hij zijn dood min of meer ge-
orkestreerd heeft, zodat hij een soort Charlie Parker of Jimi Hendrix 
kon worden. Het voelt niet fijn om dit te zeggen, maar ik denk wel dat 
het zo is.”
Lagrène (deed in 1986 twee tournees met Jaco): “Zijn waanzin was 
toen heel aanwezig. Het was moeilijk met hem om te gaan. Maar hij 
had ook goede dagen, waarin we plezier met elkaar hadden en hij 
goed speelde. Je moest het accepteren, maar het was vreselijk om 
hem zo te zien. En niemand kon iets doen, want hij aanvaardde geen 
hulp. Het was moeilijk, maar je kon niet boos op hem worden, hij was 
ziek. Hij bleef professioneel. Als het tijd was het podium op te gaan, 
leek zijn ziekte even verdwenen.”   

Erfenis
Lagrène: “In de jaren zeventig waren alle grootheden uit de jazz 
er nog, uit het beboptijdperk, de jaren veertig, vijftig en zestig. Dat 
iemand zo’n instrument, dat is gemaakt voor ritme, om met drummers 
te spelen, zo op de voorgrond zet, is een hele prestatie.” 
Johnson: “Ik heb nog steeds veel studenten die willen spelen en klin-
ken als Jaco Pastorius.”
Vink: “Je hoort hem overal terug. Al die basfreaks, en ik ken er een 
hoop, doen allemaal Jaco na. Nou, dat wil wat zeggen hoor. Niemand 
wil de bassist van Status Quo nadoen, bij wijze van spreken.” 
Erskine: “Hij is klaarblijkelijk nog steeds invloedrijk, afgaande op wat 
ik op YouTube zie. Hij wordt erkend als de beste. Maar als muziek-
docent hoor ik niet bijster veel Jaco, het meeste is zelfs totaal anders. 
Misschien is Jaco wat ik de ‘derde rail’ noem, de rail die onder stroom 
staat. Daar durf je je vingers niet aan te branden. Als je fretloze bas 
speelt, kom op man, vind je eigen stem. Het irriteert me als mensen 
fretloos spelen als Jaco. Het is nep.”
Benoît Sourisse: “Voor bassisten was het slecht. Het was zo uniek wat 
hij deed, elke bassist probeerde dat na te doen. Elke bassist klinkt als 
Jaco. Hij heeft de bas niet vermoord, maar na Jaco is het moeilijk om 
een bassist te zijn.” ■

…lezen en kijken
Bill Milkowski schetst een gedetailleerd beeld van Pasto-
rius’ leven, opkomst en ondergang in zijn biografie Jaco: 

The Extraordinary and Tragic Life 
of Jaco Pastorius (1995). 
De documentaire Jaco (2014), 
geproduceerd door Metallica-
bassist Robert Trujillo, brengt 
Jaco’s schokkende onttakeling 
in beeld.
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Malford Milligan en Jack Hustinx foto Hugo Thomassen
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W ie zich ooit een beeld heeft willen vormen van de essentie 
van soul hoeft maar naar een willekeurig nummer van 
Malford Milligan (62) te luisteren. Zelfs als hij praat, lacht of 
fluistert hoor je zijn ziel. Een blije man en een getourmen-

teerde ziel in één aimabele persoonlijkheid. 
Het zal je overkomen, geboren worden in een zwart gezin en dan wit 
zijn in een racistische omgeving. Milligan is een zwarte albino. Dat hij 
zijn portie racistische haat heeft gehad laat zich raden. Maar dat hem 
dat allesbehalve verbitterd heeft gemaakt mag uitzonderlijk heten. Hij 
is goedlachs en vriendelijk. Maar achter die vrolijke façade schuilen 
 grote creatieve krachten die zich laten verloochenen noch ontkennen: 
rechtvaardigheidsgevoel, levenspijn en zielsgeluk. 

Malford Milligan is inmiddels een bekende Eindhovenaar. Maar zijn huis 
en zijn vrouw Vickie, met wie hij in 2019 is getrouwd, zijn in Wichita 
Falls, Texas. Ook daar in Texas is hij geen onbekende. Acht keer werd de 
zanger bekroond met een Austin Music Award als beste vocalist. Ook 
was hij vanaf begin jaren negentig de frontman van de bluesrockband 
Storyville die vanuit het befaamde etablissement Antone’s in Austin een 
grote schare fans wist op te bouwen en ook hier onder bluesrockfans 
wel een naam had.
Al zo’n twintig jaar is Milligan bevriend met de Eindhovense musicus 
Jack Hustinx, oprichter van de band The Southern Aces, die regelmatig 
in Austin vertoeft. In 2015 namen ze daar samen het album OVER YONDER 
op. De doorbraak in ons land kwam drie jaar later met het album LIFE 
WILL HUMBLE YOU dat Milligan opnam met The Southern Aces: Jack 
Hustinx (gitaar), Roel Spanjers (hammondorgel en accordeon), Eric van 
Dijsseldonk (gitaar), Fokke de Jong (drums) en Roelof Klijn (bas).
Grote namen als Arthur Conley en Solomon Burke werden aangehaald 
om de klank van de stem en de fijnbesnaardheid van de muziek te 
typeren. In lovende recensies repte men zelfs over Otis Redding en Al 
Green. Het afsluitende nummer van het album, Feel Like Going Home, 
een cover van Charlie Rich, is een hartverscheurend duet met JW Roy. 
Austin meets Eindhoven.

LIFE WILL HUMBLE YOU was een persoonlijk album. Milligan reflecteerde 
op zijn leven, op liefde, verlies, mislukking, spijt en geluk. Hij keerde 
zich inwaarts. Hoe anders is dat op het nieuwe I WAS A WITNESS, dat eind 
september het levenslicht zag. Hij richt zijn blik op de wereld.
Het jaar 2020 beloofde veel. Er wachtte een theatertour samen met 
bloedbroeder Jack Hustinx en Johan Derksen (The Sound of the Blues 
and Americana). Maar de pandemie gooide roet in het eten. Milligan 
strandde letterlijk in Nederland, omdat hij niet op tijd kon terugkeren 

naar zijn vrouw in Amerika. Hustinx ving hem op. Een jaar woonde de 
zanger op een paar deuren verwijderd van zijn vriend. Alle inkomsten 
vielen weg en de onzekerheid over de lengte van deze totale stilstand 
was groot. Toch treurden de vrienden niet. Ze deden wat ze altijd al 
deden: samen muziek maken. Niet op de veranda in Austin, maar op 
de bank in Eindhoven. De songteksten en de muziek vloeiden als altijd. 
Maar iets was anders. In Amerika brak de pleuris uit. Milligan zag op 
tv in Eindhoven hoe George Floyd in koelen bloede door een witte 
politieman werd doodgedrukt. Het I can’t breathe en de roep om zijn 
moeder van de stervende Floyd roept bij Milligan nog steeds tranen op. 
De bestorming van het Capitool, de BLM-beweging en de desastreuze 
gevolgen van de coronacrisis, met duizenden doden in de VS, bepaalden 
de toon van het nieuwe album. ”Het was een machteloos gevoel om hier 
op de bank te zien wat er in mijn land gebeurde. Ik deed wat ik kon doen 
door er samen met Jack muziek van te maken.”

We spreken Malford Milligan in het huis van Jack Hustinx. Als de Ame-
rikaan binnenkomt vult hij met zijn gestalte de ruimte. Hij is aanwezig 
op een aangename manier. Alsof een favoriete oom op bezoek komt. 
De stemming zit er meteen goed in. De twee vrienden plagen elkaar. 
Milligan begint over PSV te praten, zijn nieuwe lievelingsclub. Hij spaart 
zichzelf evenmin. “I’m a lousy singer and writer”, zegt hij met een glim-
lach. De olijkheid verdwijnt als hij vraagt of we het album zacht op de 
achtergrond kunnen opzetten zodat hij al luisterend kan voelen waar de 
liedjes vandaan kwamen. Soms sluit hij zijn ogen. In zijn antwoorden is 
hij afgemeten als hij van mening is dat de muziek het best voor zichzelf 
spreekt. En dat vindt hij best vaak. Hij loopt niet te koop met zijn zielen-
roerselen, zijn pijn, zijn struggles. Het wordt dus geen klassiek interview.

“Ik geloof in karma”, vertelt hij. “De geschiedenis is een vorm van karma. 
Mijn persoonlijk geschiedenis zeker. Wie goed doet goed ontmoet, daar 
geloof ik in. Maar de geschiedenis van de USA is ingewikkeld. Er lopen 
twee geschiedenissen door elkaar. Er is het fictieve verhaal van Amerika 
als the greatest country in the world dat parallel loopt aan het feitelijke 
narratief, waarin racisme is ingebed in de haarvaten van de samenle-
ving. Het titelnummer I Was A Witness gaat over hoe ik de veranderende 

TEXAAN MALFORD MILLIGAN IS HET TEGENDEEL VAN EEN ALLEDAAGSE NOTENKRAKER. WIE NAAR HEM 

 LUISTERT IS VERKOCHT. EEN DOORLEEFDE STEM WAARIN WIJSHEID DOORKLINKT, DIE TROOST KAN BIEDEN EN 

BLIJDSCHAP. ZIJN MUZIEK IS EEN VLUCHTPLAATS VOOR ZIJN HOOFD, DAT MAALT OMDAT HET OP DUIZENDEN 

KILOMETERS AFSTAND VAN THUIS WEET DAT HET NIET GOED GAAT MET ZIJN LAND. 

DOOR LUDO DIELS  

WAARACHTIG

MALFORD MILLIGAN 

“WIE GOED DOET 
GOED ONTMOET, DAAR 

GELOOF IK IN”
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W ie nog niet zo lang geleden Tom Odell (30) ontmoette, zou 
niet merken dat er iets niet in de haak was. Hij leek een vro-
lijke jongen, maar dat was een rol die hij speelde. Zijn ge-
zicht was een masker van onbezorgdheid. “Ik wilde gewoon 

blij lijken. maar dat was ik absoluut niet. Ik zat bijvoorbeeld een keer 
met vrienden in een restaurant. Op een gegeven moment werd ik onrus-
tig omdat ik voelde angsten opkomen. Snel ging ik naar de toiletten. Ik 
moest me echt vasthouden aan de wastafel. Het was net een scene uit 
de film American Psycho . Ik voelde me zo slecht, had hartkloppingen en 
vreesde dat ik onderuit zou gaan. Na een tijdje zakte de angst iets. Ik 
keek in de spiegel, streek mijn haar naar achteren en checkte of ik er 
weer goed uitzag. Een lach opzetten en vervolgens weer aanschuiven 
aan tafel. Tja, dat was mijn manier om met deze shit om te gaan.” 
Waar de paniekaanvallen precies vandaan kwamen, weet de Brit nog 
altijd niet. “Op jonge leeftijd had ik al een licht ongezonde obsessie met 
de dood. In bed lag ik daar veel aan te denken. Een heel gevoelige jon-
gen eigenlijk. Rusteloos, moeite om me te ontspannen.” 
Mateloos werken was de manier waarop Odell in het leven stond. Veel 
tijd stoppen in het schrijven en opnemen van nummers en de koffers 
weer pakken voor de volgende tournee. In 2018 kregen de aanvallen 
steeds meer de overhand. Ze werden heftiger en het werd lastiger om 
de schone schijn op te houden.  
Terwijl hij in Los Angeles zat (in september 2019, na de Jubilee Road 
Tour, SW) om aan een nieuwe plaat te werken, brak het chronische 
‘angstmonster’ los en ging het bergafwaarts. Aan de Amerikaanse West-
kust voelde hij zich eenzaam en greep hij naar de drankfles. Dagelijks 
nam hij valium om een paniekaanval te voorkomen. “Ik was doodsbang. 
Letterlijk. Ik had het gevoel een hartaanval te krijgen. Echt eng en bizar. 
En ik kon niet langer doen wat ik het liefste doe: muziek maken. Het luk-
te domweg niet meer.” Er moest iets veranderen, wist hij, anders zou het 
wel eens heel slecht kunnen aflopen. Zittend op het strand van Santa 
Monica zag hij de vliegtuigen die Los Angeles verlieten. “Ik kreeg een 
enorm verlangen in een van die toestellen te zitten.” Kort daarop vloog 
hij terug naar zijn ouderlijk huis in Engeland. Langzaam ging het weer 
beter en begon hij liedjes te schrijven. Het werden de nummers voor zijn 
recente album MONSTERS.

Fuck it
Het schrijven hielp hem weer te functioneren. “Ik zei eigenlijk nooit iets 
over mijn problemen, omdat ik niet wilde dat anderen me als zwak 
 zagen. Nu dwong ik mezelf de angsten waar ik mee kampte onder ogen 
te zien. Ik kwam tegenover mijn grootste demonen te staan en dacht: 
fuck it. Ik was onbevreesd. Tijdens het schrijven voelde het alsof de 
 boeien van dat angstding braken. Het was verbazingwekkend bevrijdend 
toen ik eenmaal begon te praten over hoe ik mij voelde. Dat gaf een ge-
weldige energie.” 

JARENLANG HIELDEN PANIEKAANVALLEN DE BRITSE 

SINGER-SONG WRITER TOM ODELL IN HUN GREEP. 

NOOIT SPRAK HIJ ER OPENLIJK OVER, TOT HIJ 

 BESLOOT OP TE STAAN TEGEN ZIJN MONSTERS. HET 

 LEVERDE EEN ALBUM OP EN VOORAL OPLUCHTING. 

NU HEEFT ODELL EEN MISSIE: HIJ WIL LOTGENOTEN 

HELPEN DOOR MENTALE GEZONDHEIDSPROBLEMEN 

 BESPREEKBAAR TE MAKEN. DOOR STEVEN WALTER

tijden heb beleefd terwijl het verhaal van ongelijkheid hetzelf-
de blijft. Ik was erbij en zag en zie het gebeuren. Het doet pijn. 
Ik herinner me nog de moord op Martin Luther King. De hoop 
op een vredige toekomst werd dodelijk in het hart geraakt. 
George Floyd zo te zien was vreselijk. Dat afschuwelijke voorval 
is vastgelegd, maar het gebeurt dagelijks. Proportioneel 
worden er veel meer zwarte mensen door de politie gedood. 
Waarom geven we dat niet toe?”

Hoe kijkt hij nu, op zo’n grote afstand naar de VS?
“In Amerika cultiveren we een leugen. We noemen hem the 
American dream. Laat ik er niet omheen draaien: jullie hebben 
zoveel meer dan wij. Kijk naar de levenskwaliteit, die is hier 
veel hoger. Ik vond het bovendien geweldig om te zien dat jullie 
in Amsterdam de straat op gingen voor Black Lives Matter. Als 
er geen covid was geweest, was ik er naartoe gegaan.”
Hoe paste hij dan zelf als zwarte albino in die gesegregeerde 
wereld?
“Niet. Ik heb veel klappen gekregen. I know what brutality is . 
Elke vorm van geweld heb ik ervaren. Maar ik ben er niet door 
verzuurd. Ik probeerde altijd tot de mensen door te dringen, 
ze te bereiken. Ik las veel. Dat lezen was een methode om de 
harde realiteit te ontvluchten. En de muziek niet te vergeten.” 
Lachend: “En laat ik ook mijn vrouw niet onvermeld laten. Mijn 
huwelijk heeft de muziek verder geholpen.”
Hoe was het om op het vorige album met JW Roy te  werken? 
Een prachtig duet.
“Het was Jacks idee om iets met JW te doen. Jack vond dat 
we er een gospel van moesten maken. Onze stemmen klinken 
goed samen. Het pakte goed uit.”
Hoe verhoudt dit album zich tot de voorganger?
“Ik zou zeggen ze zijn gelinkt. LIFE WILL HUMBLE YOU was een 
trip down memory lane. Op I WAS A WITNESS spreek ik over wat 
ik zie gebeuren, over hoe de wereld waarin ik ben opgegroeid 
is veranderd en wat dit met mij doet. In zekere zin is dit album 
een reflectie op de tijd.”
Met welk gevoel gaan mensen na de show naar huis?
“Ze zijn verlicht, denk ik. De onderwerpen die langskomen 
zijn universeel. Pijn, verdriet, en liefde zijn overal hetzelfde. 
Met The Southern Aces erbij voel ik me onoverwinnelijk. Wat 
een fantastische band is dat. Jack en ik beïnvloeden elkaar. 
Dat maakt de samenwerking juist zo fris. Er gebeurt altijd iets 
tussen ons. Saai is het in ieder geval nooit. Niets is overigens 
mooier dan mensen een mooie avond bezorgen. Daar staan wij 
voor.”
Luister je zelf veel muziek?
“Om eerlijk te zijn luister ik weinig muziek. Ik houd van stilte. 
En ik ben een filmfan. Vooral van horror en sciencefiction. En 
van kunst. Mijn vrouw Vickie Milam Milligan is een verdienste-
lijk kunstenaar.” ■

Malford Milligan & The Soutern Aces live: 26 september in Effenaar, 
Eindhoven; 10 oktober in Iduna, Drachten; 18 oktober in De Cactus, 
Hengelo; 29 oktober in Doornroosje, Nijmegen; 6 november op 
TakeRoot, Groningen; 11 november in Victorie, Alkmaar; 12 novem-
ber in Bird, Rotterdam; 17 november in TivoliVredenburg, Utrecht; 
20 november in Paradox, Tilburg. 
Malford Milligan & The Southern Aces zijn komend seizoen ook 
weer onderdeel van Johan Derksens theatervoorstelling The 
Sound of the Blues and Americana.



BEVECHT ZIJN MONSTERS
TOM ODELL
Nu is Tom Odell een man met een missie. “Ja, ik ga naar Mars. Ik heb me 
al aangemeld voor de ruimtereizen van Jeff Bezos en Richard Branson.” 
Hij lacht. “Nee, ik wil mensen die met mentale crises kampen laten weten 
dat ze er niet alleen voor staan. Ik hoop dat te bereiken door op de plaat 
en in interviews open te zijn over mijn ervaringen. Het is niet goed om 
over dit soort problemen te zwijgen. Ik hield het jarenlang voor mezelf, 
onder meer omdat ik dacht dat er mensen waren die het nog zwaarder 
hadden dan ik. Maar dat zwijgen maakte het allemaal zo veel erger. Ik 
wil dat we een wereld creëren waarin we ons gevoel kunnen uiten. Het 
maakt niet uit wie je bent, welk geslacht of ras. Vertel de wereld hoe het 
met je gaat. Als je niets doet aan de shit in jezelf, dan gaat die zich hoe 
dan ook manifesteren, in de vorm van paniekaanvallen bijvoorbeeld. Je 
doet jezelf of andere mensen pijn. Het beste medicijn is gewoon praten. 
Op MONSTERS staat de meest rauwe en eerlijke muziek die ik heb ge-
maakt. Ik hoop dat het mensen helpt die ook met deze demonen worste-
len. Via MONSTERS wil ik laten weten dat ze er niet alleen voor staan.” 

Rollende ogen
Sinds het nieuwe album krijgt Tom Odell berichten van mensen die in 
hetzelfde schuitje zitten als hij. “Die reacties raakten mij. Velen zochten 

contact via Instagram en vertelden me hoe zij omgingen met de proble-
men. Dat was geweldig.” 
Hij vindt het jammer dat er ook mensen zijn die nog altijd cynisch rea-
geren als iemand zich open opstelt en over zijn of haar problemen ver-
telt. “Mensen uiten zich omdat ze begrip willen of hulp. Als die hulp-
vraag met cynisme wordt beantwoord, is dat slecht. Het is verbazing-
wekkend dat sommigen nog met de ogen rollen als iemand over zijn 
geestelijke gezondheid praat.” 
Op dit moment gaat het hem een stuk beter, zo laat hij weten. Therapie 
en meditatie helpen hem en hij is trots op waar hij nu muzikaal staat, 
met een album dat het resultaat is van zijn pogingen om zichzelf en de 
wereld te begrijpen. Als de coronapandemie geen roet in het eten gooit, 
volgt er in 2022 een Europese tour. “Ik kan niet wachten om weer het 
podium te beklimmen. Optreden is wat ik het liefste doe. Spelen in 
 Nederland vind ik echt geweldig. Hopelijk kan ik in AFAS Live spelen, 
want wat houd ik van die locatie.” 
 
Tom Odell live: vooralsnog zijn er alleen shows aangekondigd voor 
Groot-Brittannië en de VS.

foto Netti Hurley
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H et ondermeer als 3-lp en 2-cd verkrijgbare album bevat 
32 tracks die in december 2014 werden opgenomen in The 
Apollo Theater aan 125th Street in Harlem, dat vanaf 1934 
vooral voor de zwarte muziek van onschatbare waarde 
was. De meest toonaangevende artiesten van Daptone 

Records presenteerden drie avonden een totaalprogramma vol gospel, 
afrobeat, soul en funk. Saun & Starr, The Sugarman 3, Naomi Shelton 
& The  Gospel Queens, The Como Mamas, Antibalas, The Budos Band 
en de ‘sterren’ Charles Bradley en Sharon Jones betraden het podium, 
 begeleid door de weergaloze muzikanten van de Menahan Street Band 
en natuurlijk huisorkest The Dap-Kings. De dynamiek en opwinding tij-
dens de shows zijn van de ronkende introductie door gitarist en spreek-
stalmeester Binky Griptite tot het afsluitende Family Affair door de 
complete line-up voelbaar. Maar dit is dan ook geen gewone liveplaat. 

Producer/bassist Gabriel Roth (alias Bosco Mann), die het label samen 
met saxofonist Neal Sugarman oprichtte, staat me te woord via een 
nogal eens haperende Zoomverbinding. Gezien zijn sterke voorkeur 
voor analoge techniek is dat eigenlijk wel komisch. Natuurlijk vraag ik 
‘Gabe’, zoals hij zichzelf voorstelt, allereerst hoe het de mensen van 
Daptone vergaat. New York werd immers snel en hard getroffen tijdens 
de pandemie en in de jaren ervoor kreeg het collectief ook andere 
tegenslagen te verwerken. 
“Het gaat goed. We zijn gelukkig veerkrachtig en godzijdank kunnen 
we inmiddels weer platen opnemen. Maar we maakten inderdaad een 
moeilijke periode door. Niet lang na die shows in The Apollo overleed 
Sharon Jones aan kanker. Daarna volgde Charles Bradley en recen-
telijk Naomi Shelton. Dat waren flinke klappen. Zij waren zo lang de 
vaandeldragers van het label, dat we eigenlijk op alles waren voorbe-
reid. Gelukkig kwamen al snel weer nieuwe artiesten aan boord, zoals 
James Hunter, Orquesta Akokán, Cochemea en Jalen N’Gonda, naast de 
acts van het Penrose label. We ontdekten een hoop nieuw talent en zijn 
eigenlijk levenskrachtiger dan ooit.”
Op zo’n moment je twintigste verjaardag te kunnen vieren is ook 
publiciteitstechnisch dus helemaal niet ongunstig. Maar dat is nu 
vast nog lastig?
“We hebben nog wel wat in petto, maar het is op dit moment inderdaad 
nog erg onzeker wat er precies mogelijk is. Dit jaar zullen we ons vooral 
richten op wat nieuwe releases, maar volgend jaar zullen we weer flink 
uitpakken. Dat is niet zo erg hoor. Het jubileum is wat mij betreft juist 
een mooie gelegenheid om even halt te houden, een borrel te nemen 
en elkaar een klein schouderklopje te  geven. Boven alles is het een 
moment om stil te staan bij hoe dankbaar we alle fans mogen zijn. Toen 

DIT JAAR BESTAAT HET NEW YORKSE PLATENLABEL DAPTONE PRECIES 20 JAAR. UITGEBREIDE FEESTELIJK-

HEDEN ZITTEN ER NATUURLIJK NOG NIET IN, MAAR OM HET JUBILEUM TOCH LUISTER BIJ TE ZETTEN, VER-

SCHEEN BEGIN OKTOBER WEL DE GENEREUS GEVULDE LIVEPLAAT THE DAPTONE SUPER SOUL REVUE LIVE 

AT THE APOLLO. DOOR EDDIE AARTS  

GROSSIER IN AUTHENTIEKE SOUL

20 JAAR DAPTONE

we begonnen had niemand van ons kunnen denken dat we het zo’n 
poos zouden volhouden. Een groot deel van die tijd waren het juist die 
toegewijde liefhebbers, die nog platen kopen terwijl anderen muziek 
luisteren en kijken via YouTube, die een label als Daptone in de lucht 
houden. Zij motiveren ons platen te blíjven maken. De dingen waar-
mee we ons jubileum vieren zijn misschien wel kadootjes voor hen. 
Het zou prachtig zijn als de release ook nieuwe fans gaat aanspreken, 
maar een plaat als LIVE! AT THE APOLLO is ook een soort ‘souvenir’. 
Een herinnering voor de velen die destijds onze shows bezochten en 
mensen als Sharon, Charles en Naomi in hun hoogtij dagen zagen 
optreden.”
In de recensies van de concerten destijds werd al gerept over het 
uitbrengen van een registratie. Toch bleef het spul een flinke poos op 
de plank liggen.
“Dat klopt. Het was een verdraaid moeilijk album om te maken en het 
kostte om verschillende redenen heel veel tijd. Oorspronkelijk waren 
we van plan een concertfilm te uit te brengen. Er is dus uitgebreid 
gefilmd. Maar persoonlijk was ik niet tevreden met veel van de 
montages en de kant die het opging. We hebben onze medewerking 
daaraan opgezegd. Vervolgens waren er gewoon weer nieuwe platen, 
die moesten worden opgenomen, gemixt en van artwork voorzien. En 
er werd getourd. We waren dus razend druk en de liveplaat had een 
tijdlang simpelweg niet zo’n hoge prioriteit. Ik zal niet zo ver gaan de 
pandemie een perfect storm te noemen, maar de tijd die vrijkwam en 
het naderende jubileum gaven uiteindelijk wel de doorslag er werk 
van te maken. Ik zat thuis en er was eigenlijk geen enkel excuus het 
níet te doen.”
Tijd en gelegenheid waren er dus genoeg. Toch bleek de samenstel-
ling en voorbereiding van de plaat nog heel veel voeten in aarde te 
hebben. Roth schetst wat van de factoren die daarbij een rol speelden. 
“Het was een immense klus. We maakten drie avonden opnamen, wat 
betekent dat er zo’n twaalf uur materiaal was van een enorme reeks 
bands met enorm veel microfoons en sporen. Ik ben helemaal niet ge-
wend om op die schaal te werken. Ik ben mezelf tegengekomen en heb 
gaandeweg ervaren hoe ik liever opneem en waarom. Een typische 
Daptone-opname is volkomen anders; een stuk simpeler en sneller. 
We gaan met één band op acht sporen aan de slag en hebben vooraf 
een duidelijk idee hoe het ongeveer moet gaan klinken. Daar schaven 
we dan aan tot alle details kloppen en met de opname is eigenlijk de 
plaat klaar. In de mix maken we het mooier, maar het karakter van 
een song verandert nauwelijks meer. Het mixen en editen van de 
liveplaat was zo ongeveer het omgekeerde daarvan; veel gecompli-
ceerder. Het vergde maanden. “
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Bij de doorstart van The Apollo in 1984 zijn televisie- en 
 geluids opnamefaciliteiten toegevoegd. Zijn die er nog steeds en maak-
ten jullie daar gebruik van?
“Ik geloof niet dat die er nog zijn. Op en rond het podium waren wel 
prima voorzieningen getroffen, maar verder hebben we onze eigen op-
nameapparatuur meegenomen en geïnstalleerd. We hadden het onszelf 
natuurlijk ook extra moeilijk gemaakt. De hele show was namelijk op-
gezet als één continue voorstelling. Er waren dus géén onderbrekingen 
tussen de bands. Op het podium stonden dubbele drumkits en backline-
apparatuur waardoor alles vloeiend in elkaar kon overlopen. Voor dat 
alles én het publiek waren een stuk of zeventig microfoons nodig. Dat 
leverde een enorm brok audio op. Kiezen uit zoveel materiaal is op zich 
al een opgave, maar het vervolgens ook afmixen en weer tot een geheel 
maken… poeh!. Elke dag luisterde ik urenlang naar Charles en Sharon, 
respectievelijk een goede vriend en iemand die als een zus voor me 
was. En dan moest ik bepalen wat van al dat moois de wereld te horen 
zou krijgen en wat niet. Dat is letterlijk pijnlijk moeilijk. Middenin dat 
proces overleed bovendien Naomi, die ik ook al 25 jaar ken. Het maakte 
het technisch en emotioneel gezien een heel zware klus. Er waren 
momenten dat ik het bij wijze van spreken het liefst aan een ander had 
overgelaten, maar dat was natuurlijk geen optie.”
Bij het horen van de plaat, maar ook bij het terugkijken van (beeld)
verslagen die destijds bijvoorbeeld verschenen op de website 
 brooklynvegan.com, kun je niet anders dan constateren dat de stem-
ming onder publiek én artiesten heel bijzonder moet zijn geweest. 
“Het was ongelooflijk. Ik denk dat ik er onbewust al jaren naartoe aan 
het werken was, dat met al onze artiesten te kunnen doen. In de maan-

den ervoor waren we met de hele revue in drie bussen al uitgebreid 
door Europa getrokken. Tegen de tijd dat we in New York arriveerden, 
liep alles als een geöliede machine en konden we er gewoon puur ple-
zier in hebben. De sfeer in The Apollo was fantastisch en het voelde als 
een driedaagse nieuwjaarsparty en een familiereünie tegelijk. Iedereen 
was blij en trots om daar deel van uit te maken.”
Van Charles Bradley weten we dat hij als jochie al door zijn zus naar 
The Apollo werd meegenomen om er James Brown te zien, wat zijn leven 
voorgoed veranderde. En Sharon kwam er ook al van kindsbeen af aan. 
Het moet voor velen uit de entourage speciaal geweest zijn.
“The Apollo is natuurlijk een icoon en een historische plek. Het theater 
is het decor van zoveel zwarte muziekgeschiedenis. Als fans van James 
Brown, Little Willie John, Sam Cooke Joe Tex, Solomon Burke en al die 
andere legendes ontging het belang van deze plek natuurlijk geen van 
ons. Ik verhuisde in 1992 naar New York, maar zag in de jaren daarna 
fantastische shows. James Brown met Bobby Byrd en de hele club. Maar 
dit was voor de ouderen en de jonkies bijzonder. We hadden er zelf met 
Sharon al eerder gespeeld, maar voor de meesten was dit de eerste 
keer. Saun & Starr traden er in hun tienerjaren óók al een keer op, 
tijdens een van de fameuze Amateur Nights . Voor groepen als The Como 
Mamas was dit enorm veelbetekenend. De dames hadden als ik me goed 
herinner vóór ze naar New York kwamen zelfs nog nooit in een vliegtuig 
gezeten. Ze waren zó opgewonden op dat podium en pakten de hele zaal 
in.”
De revuevorm van de drie Daptone-avonden was decennialang heel 
gewoon, want het Apollo-programma bevatte, soms meerdere keren per 
dag, geregeld een totaalprogramma waarin naast muziek ook plaats 

Sharon Jones op het podium van het Apollo Theater foto Daptone Records
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was voor  comedy, goochelaars, dans en ander 
amusement. Werd dat herkend?
“Beslist. Zeker ook door een aantal medewer-
kers. Eén van de mooiste dingen vond ik ook 
hoe sommigen van hen reageerden. Vooral 
met degenen die er al wat langer werkten, 
achter de schermen of als portier of beveili-
ger, ontwikkelde zich tijdens die dagen een 
soort kameraadschap. Ik denk dat ze doorhad-
den en waardeerden dat we een stukje van 
die Apollo-traditie eerden. Maar het had ook 
nergens beter ef anders gekund.”
De Apollo-geschiedenis is gelardeerd met 
tradities, mythen en legendes. Over de 
kleedkamers bijvoorbeeld. Er waren er 
destijds dertien, verspreid over vier verdie-
pingen. Wie je ook was of hoeveel hits je ook 
op je naam had; je begon in de bovenste en 
kreeg de dichtst bij het podium gelegen, rode 
‘sterrenkleed kamer’ pas toegewezen wanneer 
je je strepen verdiend had. En dat was geen 
sine cure. Het Apollopubliek stond bekend als 
meedogenloos kritisch en zelfs grote sterren 
als Smokey Robinson en Marvin Gaye stierven 
duizend doden alvorens ze na verloop van tijd 
met meer vertrouwen het podium op stapten. 
Voor deelnemers aan de fameuze Amateur 
Night , die al sinds 1934 op de woensdagavond 
plaatsvindt, dreigde een extra schandelijke 
afgang. Want terwijl winnaars van de talenten-
jacht naast het prijzengeld mochten rekenen 
op voorprogramma’s van grote acts, werden 
tegenvallende aspiranten als het publiek hard 

genoeg joelde door ‘The Executioner’ letterlijk 
van het podium geveegd. Ik vraag Roth of 
zij ook zo’n lastige zaal voor zich hadden. 
“Hahaha! Ik zou liegen als ik niet eerlijk toegaf 
dat we een heel goedgezind publiek voor ons 
hadden. Er waren heel veel Daptone-fans in 
de zaal. Ik zou graag beweren dat we ze ter 
plekke voor ons hadden gewonnen, maar het 
publiek leek net zo blij daar te zijn als wijzelf 
en dus was het drie avonden lang één groot 
feest.”

Het is te merken dat de Daptone-voorman 
popelt om er weer voluit tegenaan te gaan. 
Met de muziek in de pijplijn zit het wel goed, 
maar hij is voorzichtig en toont zich boven-
dien begaan met anderen in de branche. “Na 
de afgelopen anderhalf jaar zou ik gek zijn 
om te voorspellen wat er gaat gebeuren, maar 
ik ben tamelijk optimistisch en denk dat we 
weer goede tijden tegemoet gaan. Met veel 
mooie muziek, ook live als het even kan. Dat is 
zeker voor The Apollo van levensbelang. Het 
theater is weliswaar een cultureel monument 
en een touristische attractie, maar het is 
geen  museum. Mensen kopen gelukkig vooral 
gewoon kaartjes om er iets te gaan zien. Laten 
we dus hopen dat het theater en alle andere 
podia hun boel ook na de afgelopen moeilijke 
periode weer stevig op de rit krijgen. Het is 
een ijdele gedachte, maar als onze plaat daar 
ook een héél klein beetje bijdraagt, zou dat 
me heel gelukkig maken.” ■

M uzikaal heeft Leif de Leeuw (27) 
meer affiniteit met het plattelands-
leven dan met de bright city lights . 
“Mijn muzikale interesses waaieren 

inderdaad uit in de richting van country, blues 
en southern rock.” Zesmaal werd hij in polls 
door het blad Gitarist verkozen tot beste blues-
rockgitarist van de Benelux. 
Al op jonge leeftijd raakte hij verknocht aan 
de gitaar. Ook als we met hem praten neemt 
hij een paar keer een akoestisch gitaartje ter 
hand om snel een paar l icks tevoorschijn te 
toveren. “De gitaar is mijn expressiemiddel. 
Op mijn negende ben ik begonnen met spelen. 
Aanvankelijk was dat klassieke gitaar, maar 
daar vond ik niets aan. Ik wilde klinken zoals de 
idolen van mijn vader die ik in zijn platenkast 
tegenkwam: Stevie Ray Vaughn, Johnny Winter, 
Eric Clapton, B.B. King, David Gilmour, maar 
ook veel old school blues. En veel jaren zeventig 
shit: Jackson Browne, Joni Mitchell, Eagles en 
natuurlijk The Allman Brothers Band. Op school 
was ik een buitenbeentje. Al rond mijn der-
tiende wist ik dat ik in een band wilde spelen. 
De gitaar gaf me energie. En nog steeds.”

Les
Een bepalend moment was het zien van de dvd 
CROSSROADS van Eric Clapton. “Ergens wist ik 

LEIF DE LEEUW IS WAAR HIJ NIET 

LIJKT TE WILLEN ZIJN. LIJKT, WANT 

DE JONGE GELAUWERDE GITARIST 

UIT RIJSWIJK ZET DE OMSTAN-

DIGHEDEN SOEPEL NAAR ZIJN 

HAND. ZIJN FLATJE AAN DE RAND 

VAN DEN HAAG IS ZIJN GROENE 

OASE. DE PLATENCOLLECTIE, ZIJN 

VOORKOMEN MET LANGE BAARD 

EN INTERIEUR MET VEEL HOUT 

ADEMEN EEN SFEER VAN WELEER. 

ALLES AAN LEIF DE LEEUW LIJKT 

OUDER DAN ZIJN LIJF WERKELIJK IS. 

DOOR LUDO DIELS  

LEIF  DE LEEUW

Na een voorgeschiedenis als burlesk  theater, 
kwam The Apollo aan 125th Street in 1934 
in handen van de families Schiffman en 
Brecher en groiede het uit tot hét entertain-
menthart van  Harlem. Muziek en dans van 
zowel gevierde acts als ambitieuze amateurs 
– tijdens de fameuze Amateur Nights – ston-
den centraal, maar ook ander amusement 
kwam aan bod. De Schiffmans stemden hun 
ticketprijs én timing af op de draagkracht en 
betaaldagen van hun doelgroep, die elders 
vaak niet welkom was. The Apollo werd hét 
podium waar talloze makers van jazz, blues, 
gospel, r&b, latin, soul en funk hun publiek 
en niet zelden de wereld veroverden, mede 
dankzij het radioprogramma Showtime at the 
Apollo vanaf 1955 werd uitgezonden. 
Na ongekende hoogtijdagen kwam het thea-
ter midden jaren zeventig in problemen. Met 
1683 stoelen kon het niet wedijveren met veel 

The Apollo Theater
grotere en dus lucratievere zalen in New 
York en voor artiesten werd plaatverkoop 
de primaire inkomstenbron . In 1976 sluit 
het theater de deuren en in 1978, na een 
korte doorstart, nogmaals. Pas als in 1981 
een groep investeerders zich meldt én de 
stad The Apollo een monumentale status 
verleent, is de weg vrij voor heropening in 
1985. Nadat er decennialang vooral zwarte  
en Latijns-Amerikaanse muziek werd ge-
presenteerd, verdringen vanaf dat moment 
ook grootheden zich om in deze legenda-
rische zaal op te treden. Voor geïnteres-
seerden geldt het in 1983 verschenen (en 
in 2003 herziene) Showtime At The Apollo 
van Ted Fox nog altijd als de aanrader. In 
samenwerking met de auteur verstripte 
 illustrator James Otis Smith het boek in 
2018 tot een fraaie en informatieve graphic 
novel.
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dat ik daarheen wilde. Ik wilde naar de oerbron 
van de rockmuziek, naar de geboorteplaats 
van de blues. Op die dvd gebeurde iets. Al 
die bijzondere artiesten samen, dat was pure 
magie. Ik wilde de muziek doorgronden, tot het 
laatste bluesgaatje gaan. Ik ben in Mississippi 
geweest. Ook heb ik lessen genomen van mijn 
idolen. Van Jack Pearson bijvoorbeeld, die nog 
bij de Allman Brothers heeft gespeeld. Een 
inspiratiebron en een held. Net als sessie-
muzikant Darrell Scott uit Nashville, van wie 
ik ook les heb gekregen. Leren van de besten, 
daar komt het op aan. ”

GITAARVIRTUOOS
LEIF  DE LEEUW

Om in zijn onderhoud te voorzien geeft hij nu 
zelf gitaarles. Hij leeft van zijn muziek. Nog 
maar een goed jaar is hij zelf afgestudeerd aan 
het Rotterdams Conservatorium. “Lesgeven 
vind ik heel inspirerend. Je bent dan één op 
één bezig. Je leert iemand een kneepje of een 
aanpak waar hij of zij mee verder kan. Ook 
leer ik zelf veel van het lesgeven. Ik geef graag 
zaken door.”

Diepgaan
Aan helden bij Leif de Leeuw geen gebrek. 
Namen vliegen je om de oren. Toch vreemd 

dat een jongen die opgroeit met Shakira en 
 Beyoncé zo hartstochtelijk teruggrijpt op 
tijden die hij nooit heeft gekend. “Het mooie 
van de huidige tijd is dat je digitaal veel kunt 
ontdekken. Die muziek uit mijn eigen tijd 
heeft me nooit echt gepakt. Het zei me niets.”
Schouderophalend en met een brede glimlach 
laat hij zich een nostalgicus noemen. “Wat is 
er mis met nostalgie? In feite is nostalgie niet 
meer dan de geschiedenis van de muziek 
overgoten met een scheut romantiek. Het is 
niet zo dat ik onder een steen leef. Ik weet 
heus wel wat er tegenwoordig gemaakt wordt, 
maar ik heb nu eenmaal meer interesse in het 
doorgronden van de muziek van vroeger, die 
ik inmiddels heb geïnternaliseerd.”

Tribute
Vanaf het moment dat de Leif De Leeuw Band 
het levenslicht zag in 2014 zette hij de sokken 
er behoorlijk in. Zes albums bracht de groep 
uit. Eentje per jaar. “Sem (Sem Jansen, gita-
rist en vocalist, LD) en ik schrijven samen de 
nummers. Die combinatie werk goed. En ja, we 
houden er een behoorlijk werktempo op na. 
En toen kwam door corona alles tot stilstand. 
De agenda was leeg. We hadden net door 
China, Amerika en Europa getourd. Spelen, 
spelen en nog eens spelen. Toen meteen weer 
een nieuw album opgenomen en weer op pad. 
We waren met ons nieuwe album WHERE WE’RE 
HEADING net twee shows onderweg toen alles 
stilviel.”
Als echte fan van The Allman Brothers Band 
bezocht hij vlak voor de lockdown nog de 
Madison Square Garden in New York waar 
vijftig jaar Allman Brothers werd gevierd. “We 
zagen de laatste show voordat alles dichtging. 
Bijzonder.”
Met twee drummers, hammondorgel en 
vurig gitaarwerk weet de Leif De Leeuw Band 
moeiteloos de sfeer van de Allmans Brothers 
op te roepen. In 2018 tourden ze als Allman 
Brothers Tribute band, wat resulteerde in het 
album LEIF DE LEEUW BAND PLAYS  THE ALLMAN 
BROTHERS BAND (2019). Maar ook Tedeschi 
Trucks Band laat overduidelijk zijn sporen na. 
“Ik ben een zeer groot fan van Derek Trucks, 
die natuurlijk nog in een latere line-up van de 
Brothers zat. Wijlen Butch Trucks, een van de 
drummers en oprichters van de band, was zijn 
oom. Derek is iemand die authentieke muziek 
maakt. Dat is ook wat ik wil. Op zoek gaan 
naar de waarheid, naar de bron. Diepgaan, 
daar gaat het om.” ■

Leif De Leeuw Band live: 23 oktober op Ramblin 
Roots in TivoliVredenburg, Utrecht. Voor meer 
data zie: www.leifdeleeuw.com.

foto Han Ernest
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“B ij de eerste reacties op MOON-
DUST FOR MY DIAMOND zaten 
enkele kwaadaardige opmer-
kingen. Ik zou new age-achtige 

muziek maken en de wereld willen ontvluch-
ten’’, zegt Hayden Thorpe (35). “Ik kan niet 
ontkennen dat het maken van dit album een 
helend effect op me had, los van de vraag wat 
er dan te helen valt. Ik wilde in elk geval dat 
mijn nieuwe songs een tegengif zouden zijn te-
gen het zelfzuchtige leven dat we in het Westen 
voor lief nemen. Een leven waarin we alles van 
waarde afmeten aan een getal. Daar wilde ik 
muziek tegenover plaatsen die in elk geval een 
vreedzamer en kalmer karakter heeft. Neem 
de schoonheid van de Mona Lisa. De waarde 
van dat kunstwerk kun je toch niet enkel 
afmeten aan het aantal mensen dat zich aan 
dat portret staat te vergapen? Is het daardoor 
meer waard dan een ander schilderij dat maar 
de helft van het aantal bezoekers trekt?’’

Waarde
Nu muziek meer dan ooit is gekoppeld aan 
algoritmes staat niet alleen de alternatieve 

IN DE BOSRIJKE OMGEVING VAN 

HET LAKE DISTRICT WAAR HIJ 

OPGROEIDE, IS HAYDEN THORPE 

TOT RUST GEKOMEN. DE VROEGE-

RE ZANGER VAN WILD BEASTS 

KEERDE TIJDENS DE LOCKDOWN 

TERUG NAAR HET OUDERLIJK HUIS 

IN KENDALL. DAAR LIET HIJ TIEN 

JAAR LONDEN ACHTER ZICH EN 

MAAKTE MET MOONDUST FOR MY 

DIAMOND EEN ALBUM VOL PAS-

TORALE MUZIEK EN ONVERVULDE 

VERLANGENS, GEZONGEN MET DE 

HOGE, BIJNA VLOEIBARE STEM DIE 

HEM KENMERKT. 

DOOR JOHN OOMKES  

KRIJGER ZONDER ZWAARD

HAYDEN THORPE

muziekscene ter discussie, zegt Thorpe. “We 
moeten ons afvragen wat nog echt is. Welke 
emotie in de muziek is nog eerlijk? Als solo-
artiest moet je bijna geobsedeerd jezelf aan 
de wereld tonen. Dat hoort blijkbaar bij ons 
functioneren in een kapitalistische wereld. Daar 
schuilt voor mij een heus gevaar in. Na mijn 
eerste soloalbum (THE DIVINER, JO) vroeg ik 
me af: kan nog iets oproepen dat voor mij van 
waarde is?’’
Bij zulke existentiële vragen ligt het gevaar 
van een heus writer’s block op de loer. Thorpe 
deed er alles aan om die artistieke woestijn te 

foto Jack Johnstone

ontlopen: sjamanen en boeddhistische pries-
ters kruisten korte tijd zijn pad. “Uiteindelijk 
stelde ik een eigen mixje samen. Een cocktail 
van overtuiginkjes waaruit ik kracht kon halen. 
Een stukje therapie, een blauwe maandag yoga, 
ademhalingstechnieken. Zoals zo vaak flirt je 
dan met allerlei ervaringen die je het gevoel 
geven dat je met verandering bezig bent. Als 
je van de opbrengsten van je songs kunt leven, 
is het bestaan doorgaans wat eenvoudiger. 
Sadness is good business in ons hoekje van de 
muziekwereld.”
Geen wonder dat songs op MOONDUST FOR MY 
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DIAMOND titels dragen als The Universe Is Always Right, The Material 
World, Golden Radio of Meta feeling . De muziek is ingehouden, houdt 
het midden tussen droom- en electropop. Toch borrelt, gist en bruist 
het. Gevolg van een afkeer van een wereld waarin bètablockers en 
Prozac werkelijke emoties dienen te onderdrukken.

Woordloos
In het proces van afzondering werd Hayden Thorpe getroffen door 
quinsy, een tamelijk zeldzame keelziekte die vooral bij tieners voor-
komt, waardoor hij amper kon praten en niet kon zingen. De eerste 
symptomen zijn een snel verslechterende zere keel die voor de 
zanger in veel opzichten benauwend moet zijn geweest.
“Het is een pijnlijke ervaring, zeker als de zwelling in je keel wordt 
opengesneden. Ik ben genezen, maar vooraf weet je nooit zeker of 
je stem zijn kwaliteiten behoudt. Het simpele feit dat je de mijne 
vergelijkt met die van George Michael beschouw ik als een groot 
compliment. Weet je dat de eerste single die ik kocht Jesus To A Child 
was? Een bijzondere song van meer dan zes minuten over de relatie 
van een jongen met Jezus.
“Ik was weer terug in het huis waarin ik was opgegroeid en bracht 
mijn dagen door in bed, terwijl ik enkel milkshakes dronk die mijn 
vader bereidde. En ik vroeg me af: Wat komt er na dit bed? Zal ik nog 
een professie hebben? Hoe ziet het leven eruit als ik niet meer kan 
zingen? What else am I supposed to do? Ik had het gevoel verloren te 
zijn in een lichaam dat weigert te functioneren.
Begrijp me goed, ik vreesde niet zozeer het einde van mijn carrière. 
Maar mijn stem was mijn identiteit. Het voelde alsof ik een krijger 
was die zijn zwaard kwijt was. Het ultieme verlies. Alsof er met me 
werd afgerekend en ik op nul stond. Ik kon ik er niet eens over 
praten met mijn vader, mijn steun en toeverlaat. Al was er wel een 
woordloze verstandhouding, met de warmte tussen vader en zoon.”

Liefde
Hayden Thorpe kon zich enkel uiten door te spelen op de familie-
piano. “Dat verklaart ook waarom die situatie songs heeft opgele-
verd. Ik probeerde alles op een rijtje te zetten, waarbij ik mijn uiter-
ste best deed om de wereld zo optimistisch mogelijk te benaderen. 
In No Such Thing zing ik: Within this skin I’m boundless . Zo creëerde 
ik doelbewust de juiste emotie, het precieze gevoel. Ik wilde in mijn 
nieuwe songs de magie oproepen die ik nodig had om het leven weer 
aan te kunnen.’’
Thorpe werkte voor het album nauw samen met Nathan Jenkins 
“Centraal stonden twee begrippen: ‘soft ’ en ‘propulsive’ (voortstu-
wend). Teder en toch fysiek. Het bijzondere aan het geluid zit ‘m in 
het subtiel vervormen van gitaren, toetsen en stemmen. Achteraf 
kan ik maar heel beperkt onder worden brengen dat we daarbij af 
en toe een eureka-moment beleefden, zo’n beleving dat je op iets 
stuit dat heel waardevol en soms zelfs allesbepalend voor je is. En 
dat dan vastleggen. Making sense in three minutes .’ ’
MOONDUST FOR MY DIAMOND is daarnaast ook een uitvloeisel van een 
verloren liefde. “De diamant staat natuurlijk voor een mineraal in 
de zuiverste vorm, met de meeste waarde. Liefde is bij uitstek een 
menselijk fenomeen dat zich niet in concrete zin laat uitdrukken. 
De bindende kracht in onze wereld. Met een ode aan de liefde kan 
je in elk geval de schoonheid van liefde voor een korte duur even 
vasthouden.” ■

Hayden Thorpe live (als onderdeel van Jon Hopkins Polarity Tour): 
16 november in Amare, Den Haag.

THE COLORIST ORCHESTRA 
& HOWE GELB        
BLACK  LIPS

NATIVE HARROW
DAVID KEENAN / NATALIE BERGMAN

THE GHOST OF PAUL REVERE
JESSE MALIN / HEATHER VALLEY

TIM KNOL & BLUE GRASS BOOGIEMEN
SONGWRITER CIRCLE 

MET TIM KNOL, JUDY BLANK & TANGARINE

SAT 6 NOVEMBER 2021
SPOTGRONINGEN.NL

GRONINGEN

MALFORD MILLIGAN 
& THE SOUTHERN ACES

 COURTNEY MARIE 
ANDREWS  

GARRETT T. CAPPS 
& LOS RIPPERS

FESTIVAL FOR PAST, PRESENT & 
UPCOMING AMERICAN MUSIC
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LOCATIE VEEMARKTSTRAAT 44, TILBURGWWW.013.NLINFO & TICKETS

21 OKT

23 OKT

07 NOV

18 NOV

19 NOV

09 DEC

16 DEC 

17 DEC 

ANNEKE VAN GIERSBERGEN

LEVEL 42

SLOPER

DE KREUNERS

FRANK BOEIJEN

CLAW BOYS CLAW

JOEP BEVING

SON MIEUX

BINNENKORT IN 013  
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D e speciale editie van de uitgebreide 
box van LET IT BE, die half oktober 
verschijnt, is een must-have voor 
echte bewonderaars van The Fab 

Four. Niet zozeer vanwege de vele nieuwe 
geluids- en songfragmenten die we (anders 
dan via bootlegs) nooit eerder kregen te 
horen, want dat deel van de oogst valt goed 
beschouwd tegen. Nee, de meerwaarde schuilt 
in de kwaliteit van de minutieuze remixes van 
producer Giles Martin en geluidstechnicus Sam 
Okell. 
‘Nieuw’ zijn de nooit eerder gehoorde ver-
sie van Get Back die producer Glyn Johns in 
1969/1970 maakte, de weergave van Don’t Let 
Me Down van het fameuze dakconcert, en de 
originele versie van Get Back . Voor het overige 
schuilt de charme van dit restauratieproject 
in het vrijgeven van conversaties en het 
gebruikelijke verbale steekspel dat de band 
kenmerkte.
Als deze sessies al zouden kunnen worden 
gezien als de opmaat naar het onvermijdelijke 
uiteenvallen van The Beatles in 1970, dan horen 
we bij vlagen vooral welgemeende pogingen 
om de scheuren in een goed huwelijk te stuken.  
De sfeer in de studio is hier en daar zelfs 
overtuigend harmonieus. Niet eerder heb ik de 
spontane inzet om van het tamelijk middel-
matige Dig A Pony een klassieker te maken 
zo duidelijk meegekregen, ook niet met de 
versie op ANTHOLOGY 3. De venijnige hooks 
van de gitaarpartij, de duellerende stemmen 
- het klopt allemaal, al weet ik nog steeds niet 
precies waar het vermeende nonsensnummer 
over gaat.
Lennon – als zo vaak meer dan levensgroot 
aanwezig tijdens de sessies – is doorgaans de 
initiator van de conversaties. Het snippertje Po-
lythene Pam legt bijvoorbeeld zuiver bloot hoe 
vooral McCartney en Lennon onophoudelijk op 

elkaar reageerden met woordspelletjes. Bij het 
voorbeluisteren van deze opnamen bekruipt je 
andermaal het gevoel het creatieve proces van 
toen als een fly on the wall te kunnen meema-
ken. Giles Martin heeft goed gezien dat derge-
lijke crosstalk niet alleen amuserend is, maar 
ook heel mooi aantoont dat de band  eigenlijk 
niet precies wist welke muzikale richting het op 
moest. 
Zo functioneerde de in 2006 overleden toetse-
nist Billy Preston tijdens de sessies als vijfde 
wiel aan de wagen: hij had geen idee wat er van 
hem werd verwacht. Niemand had echt de lei-
ding tijdens de opnamen, vandaar de dubieuze 
rol van Phil Spector, die zijn eigen sausje over 
het creatieve proces kon uitgieten. McCartney 
was zo ontevreden over diens uiteindelijke 
resultaat dat hij in 2003 zijn eigen LET IT BE.. .
NAKED uitbracht. Alleen al daarom was deze 
goed uitgevoerde herziene productie van een 
historisch album noodzakelijk.

Sixtiefour
Het kan niet anders of journalist/schrijver en 
Beatles-biograaf Craig Brown hult zich op dit 
moment in de zalige wetenschap de gezegende 
leeftijd van 64 te hebben bereikt. Voor alle 
Beatles-fans is dat nu eenmaal een moment van 
glorie en lange mijmeringen over de dagen met 
Vera, Chuck and Dave , zoals Paul McCartney ons 
voorspiegelt in het heerlijke vaudeville-pareltje 
When I’m 64 . 
Toen The Beatles het liedje in 1967 vrijgaven op 
SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND werd 
het gezien als een goedmoedige tegenhanger 
van My Generation van The Who (1965). Twee 
songs die goedbeschouwd een weinig aantrek-
kelijk beeld schetsen van je oude dag en het 
onvermijdelijke ouder worden. Dat Pete Town-
shend zo verafschuwt dat hij dat hartgrondig 
verwenst: Hope I’ll die before I get old .

Totdat het onvoorstelbare bewaarheid 
wordt en het leven met Vera, Chuck and Dave 
eigenlijk wel zo charmant blijkt. En uitgere-
kend  McCartney en Townshend staan als het 
even kan nog altijd op de planken en hebben 
hun productie sinds de jaren zestig op een 
bewonderenswaardige wijze voortdurend 
hooggehouden. 
Craig Brown beschikt over de bewonderens-
waardige pen van een natuurlijk verhalen-
verteller, wel met een neiging naar decorum. 
In het ten geleide van zijn biografie voert 
hij Koningin Elisabeth II ten tonele die bij de 
viering van haar gouden bruiloft zei: ‘Bedenk 
eens wat we zouden hebben gemist als we 
nooit The Beatles hadden gehoord’. 
Brown heeft naam gemaakt met het schrijven 
van een langjarig geparodieerd dagboek in 
Private Eye , een tweewekelijks satirisch tijd-
schrift dat bekende Britten op de hak neemt. 
Maar hij is ook bekend om de hardnekkigheid 
waarmee hij doofpotaffaires hekelt. 
Daar heeft de Britse samenleving geen gebrek 
aan en verklaart waarom Brown in voetnoten 
zijn uitputtende verhaal (inclusief notenap-
paraat 622 pagina’s) nog verder pepert. Als 
Fred Lennon in 1970 aankondigt het leven 
van zijn befaamde zoon te beschrijven, laat 
John hem naar zijn buitenverblijf Tittenhurst 
Park komen, zet Freds toelage stop en kapt 
alle banden. ‘Als je ooit aan iemand vertelt 
wat hier vandaag is gebeurd, dan laat ik je 
vermoorden’.
Aan anekdotes, sterke verhalen, knipsels en 
quotes geen gebrek in The Beatles: hier, daar 
en overal. Wat ontbreekt is een accolade - een 
poging om de grootsheid van The Fab Four te 
duiden en hun persoonlijke groei af te meten 
aan hun zeer aanzienlijke oeuvre. Daar word 
je nooit te oud voor en dat blijft na zo’n 64 
jaar oeverloos boeien. ■

ZOETE NOSTALGIE
THE BEATLES
ANDERMAAL THE BEATLES, EN DAN MOET DE 

 LANGVERWACHTE FILMDOCUMENTAIRE GET BACK VAN 

 PETER  JACKSON NOG HET LICHT ZIEN. DITMAAL VERLIEZEN ONS IN DE 

PRACHTIG OPGEKNAPTE OPNAMEN VAN DE BOX LET IT BE EN RAKEN WE 

BIJKANS VERSTRIKT IN DE VEELHEID VAN ANEKDOTES IN CRAIG BROWNS BIJBEL, 

THE BEATLES: HIER, DAAR EN OVERAL. DOOR JOHN OOMKES  
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Luisterparadijs
✪✪✪✪✪ = uitzonderlijk
✪✪✪✪ = heel goed
✪✪✪ = goed 
✪✪ = matig
✪ = hmm
✩ = halfje

RECENSIES &CETERA

Érol Josué
PELERINAJ
Absilone/Geomuse/XMD

Met zijn jong-
ste  album PE-
LERINAJ levert 
de  Haïtiaanse 
zanger, 
acteur, 

kunstenaar en voodoopriester 
Érol Josué een buitengewoon 
indrukwekkend werkstuk af 
over de Haïtiaanse identiteit, 
gevoed ook door het feit dat 
Josué tevens directeur-gene-

wereld 
HEAVEN’S 

CHOICE
het geheel naar een hoger 
plan tilt. Het levert zeventig 
minuten Haïtiaanse folkpop op 
die slechts zijdelings klinkt als 
andere Haïtiaanse platen die ik 
ken. Uit allerlei authentieke ele-
menten ontstaat niet alleen een 
veelomvattend beeld van de 
Haïtiaanse muziekcultuur, maar 
de luisteraar wordt ook vaak 
diep geraakt omdat je gewoon 
voelt dat de Haïtiaanse psyche 
hier zichzelf openbaart.
Pieter Wijnstekers 
✪✪✪✪✪

raal is van de Rijksdienst 
voor Volkenkunde op Haïti. 

In achttien songs raakt Josué 
niet slechts aan de authentieke 
volksmuziek van zijn land, maar 
geeft daar ook regelmatig een 
vernieuwende draai aan door de 
muziek te omlijsten met musici uit 
andere disciplines (jazz, klas-
siek en rock). Het resulteert in 
een even bijzonder als exotisch 
soort wereld/singer-songwriter-
folk, waarin Josué’s wendbare 
stem vaak omringd wordt door 
spirituele (dames)koorzang die 

Deafhaven
INFINITE GRANITE
Sargent House 2021

Eén ster voor 
de enorme ge-
laagdheid van 
de songs; één 
ster voor de 
opbouw, me-

lodie en heldere productie van 
de composities; één ster voor 
de prachtige zang van frontman 
George Clarke; één ster voor de 
enorme, ouderwetse kracht die 
dwars door sommige nummers 
het ‘oude’ bandgeluid benade-
ren; één ster voor de durf, de 
creativiteit en introspectie om in 
2021 uit te komen met een al-
bum waarin de jaren tachtig en 
negentig op een eigentijdse wij-

die niet op de radar staat bij de 
gemiddelde Heaven-lezer, maar 

rock 
HEAVEN’S 

CHOICE
als ergens de slogan Liefde voor 
tijdloze muziek van toepassing 
is, dan op INFINITE GRANITE. 
Deafheaven heeft zijn wortels in 
San Francisco. Terugkijkend op 
de muzikale ontwikkeling van 
de groep is  INFINITE GRANITE 
een natuurlijke, volgende stap. 
Van blackgaze, black metal naar 
shoegaze.  Deze werd al aange-
kondigd op het monumentale 
album SUN BATHER in 2013. Deaf-
heaven voegt met INFINITE GRA-
NITE een nieuw hoofdstuk toe 
aan westcoastmuziek. Ik noem 
het flowerpower 4.0. Luister 
naar de uitgesponnen songs vol 
spanning en prachtige refrei-
nen en de zon breekt door, zelfs 
in Nederland! 
Michael Struis ✪✪✪✪✪

ze worden vormgegeven. Dit is een 
vijf sterrenrecensie van een groep 
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Mick Flannery 
& Susan O’Neill
IN THE GAME
Rosaleen/Mattan

Hoewel de 
Ierse singer-
songwriter 
Mick Flannery 
hier nog niet 
heel bekend is, 

behoort hij in eigen land tot de 
meest bewierookte artiesten van 
de afgelopen tien jaar en bereik-
ten drie van zijn zes soloalbums 
de eerste plaats in de album-
charts. Daar zal ongetwijfeld een 
vierde bijkomen, want IN THE 
GAME, het nieuwe duetalbum met 
de ook in Ierland nog tamelijk 
onbekende zangeres en multi-

instrumentaliste Susan O’Neill, 
is een schitterende, emotievolle 
plaat, waar op diepe wijze wordt 
geschilderd hoe stellen bij elkaar 
komen en uiteindelijk toch weer 

roots
HEAVEN’S 

CHOICE

uiteenvallen. In veertien prach-
tige liedjes is het vooral O’Neills 
bewogen stem die de hoofdrol 
voor zich opeist en zich minstens 
gelijkwaardig toont aan die van 

Flannery. O’Neill   katapulteert 
zichzelf met dit album tot een 
heuse ster, want sinds de Ierse 
troubadour Glen Hansard met 
zangeres Markéta Irglová The 
Swell Season tot een fenome-
naal succes maakte, kan ik 
me niet herinneren zo’n fraai 
duoalbum gehoord te hebben. 
De liedjes van Flannery en 
O’Neill weten nog sterker het 
gemoed te raken met feilloze 
melodieën, de een nog mooier 
dan de andere. Prachtig ook 
van stijl, tussen folk, pop en 
singer-songwriter. Een van de 
mooiste, meest ontroerende 
platen van 2021.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪✩

foto Michael Conlon

Leon Bridges
GOLD-DIGGERS SOUND
Columbia

Leon Bridges 
debuteerde 
in 2015 met 
COMING HOME, 
niet alleen 
qua geluid 

een album in de oude soultra-
ditie. Met GOOD THING maakte 
hij vervolgens de stap naar 
het heden en etaleerde hij met 
regelmaat fraaie uptempo r&b. 
GOLD- DIGGERS SOUND is weer 
geheel andere koek. De uitbun-
digheid van het vorige album is 
verdwenen. Deze plaat is vooral 
erg klein gehouden. Niet alleen 
de voortreffelijke, summiere in-
strumentatie die aan alle kanten 
sprankelt maar ook de gouden 
stembanden van Bridges staan 

soul 
HEAVEN’S 

CHOICE

van de zanger uit Georgia en ik 
met regelmaat moest denken 
aan Marvin Gaye’s persoonlijke 
scheidingsplaat HERE MY DEAR. 
Ook hier speelt liefde, eenzaam-

volledig in dienst van de uitsteken-
de liedjes. De elf nummers zijn erg 
intiem en persoonlijk. Zelfs zozeer 
dat je je als luisteraar soms een 
indringer voelt in de privéwereld 

foto Jack McKain

heid en overspel een rol. Maar 
ook andere gevoelens deelt hij. 
If you still in love all like you say 
it/Then why don’t you touch me? 
Pijnlijker en kwetsbaarder dan 
dit kun je het bijna niet krijgen. 
Daarnaast zingt hij ook over zijn 
persoonlijke ervaringen met 
rassendiscriminatie en is Blue 
Mesas een prachtige maar ook 
verontrustende afsluiter waarin 
hij opzichtig met de gedachte 
speelt om er een einde aan te 
maken. Het abrupte slot van 
het lied versterkt dat veront-
rustende gevoel. Misschien mist 
hij de balans in het leven maar 
op deze cd heeft hij die balans 
volledig gevonden. Is dit een 
neosoulklassieker in de dop? Ik 
durf die stelling eerlijk gezegd 
wel aan. Ed Muitjens
✪✪✪✪✩
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Tim Buckley
MERRY-GO-ROUND AT THE 
CAROUSEL JUNE 15-16, 
1968
Owsley Stanley

Zoon Jeff is bij het grote publiek 
veel bekender. Maar die kan wat 
mij betreft niet in de schaduw 
staan van vader Tim, die in 1975 
op 28-jarige leeftijd overleed 
aan een overdosis heroïne. 
Negen studioalbums had hij toen 
gemaakt, waarvan HAPPY SAD en 
BLUE AFTERNOON de allermooiste 
zijn. Beide uit 1969, toen hij de vrij 
traditionele singer-songwriterpop 
van zijn beginperiode had ontwik-
keld tot een veel interessanter, 
jazzier geluid. Ook live was hij in 
die periode fenomenaal, getuige 
de door velen gekoesterde dub-
belaar DREAM LETTER, medio 1968 
opgenomen in Londen. Net zo 
sterk waren de twee concerten 
die hij een maand eerder gaf 
in de Carousel Ballroom in San 
Francisco, waarbij hij zich liet 
begeleiden door John Miller op 
staande bas, David Friedman op 
vibrafoon en Carter C.C. Collins 
op percussie, en de sound soms 
nog wat jazzier was. De optredens 
zijn  vastgelegd door Owsley 
‘Bear’ Stanley, de geluidsman 
van The Grateful Dead, waarbij 
de startknop nét iets te laat is 
ingedrukt, getuige het abrupte 
begin. Ze komen nu tot ons via 

Nathan Bell
RED, WHITE AND AMERICAN 
BLUES (IT COULDN’T HAP-
PEN HERE)
Need To Know Music

Hoewel de Amerikaanse singer-
songwriter Nathan Bell voor velen 
betrekkelijk nieuw zal lijken, stamt 
zijn carrière uit de nadagen van 
het lp-tijdperk, toen hij in 1988 
debuteerde met het alleen op lp 
verschenen album LITTLE MOVIES 
met zangeres Susan Shore. Een 
tweede Bell & Shore-album volgde 
een jaar later, nu wel op cd, maar 
ondanks een behoorlijk goede 
respons bleef het daarna lange 
tijd stil omdat Bell intussen een 
9 tot 5 baan en een gezin had. 
Niettemin kroop het bloed toch 
waar het niet gaan kon en in 2007 
pakte hij de muzikale draad weer 
op met zijn eerste soloalbum: 
IN TUNE, ON TIME, NOT DEAD, een 
plaat waarop Bell bewees nog 
niets van zijn muzikale drive te 
zijn kwijt geraakt. Daarna volgde 
een hele reeks bevlogen albums. 
RED, WHITE AND AMERICAN BLUES 
(IT COULDN’T HAPPEN HERE) werd 
voor het overgrote deel geschre-
ven tijdens het presidentschap 
van Donald Trump en illustreert 
hoezeer hij het land ziet afglijden 
in een gevaarlijke, haast fascisti-
sche richting die lange tijd voor 
onmogelijk werd gehouden (It 
couldn’t happen here), maar uitein-
delijk toch zelfs bijna bewaarheid 
werd met de bestorming van het 
Capitool. Omdat alle songs voor 
die tijd geschreven werden komt 
die laatste episode hier niet aan 
bod, maar uit alles proef je dat 
Bell voor zoiets vreesde. Niet 
dat Bell hier een politiek pamflet 
heeft gemaakt, want zijn meester-
schap bestaat er juist uit dat hij 
het alledaagse weet te schilderen 
in emotioneel dwingende songs, 
tegen een achtergrond van de 
grote wereld. Met geweldige bijrol-
len voor onder meer Patty Griffin, 
Regina McCrary en Aubrie Sellers, 
kruipt Bell hier diep onder de huid  
in dertien  klinkende songs. 
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪

 FLIP VAN DER ENDEN
DRANK & DRUGS

A chteraf gezien hadden de brave burgervaders die 
waarschuwden tegen de corrumperende invloed 
van die duivelse rock-'n-roll natuurlijk wel een 

beetje gelijk. Nu viel het in Elvis’ tijd nog wel mee, maar 
niet lang na de oerknal ging het fout. Of goed. Dat kun 
je ook zeggen. In ieder is de jeugd vrij massaal aan de 
drank en drugs gegaan en zijn ze dat nog altijd. Deels is 
dat de schuld van Bob Dylan.
Hij was het die Lennon en McCartney hun eerste jointje 
aanreikte. Stel dat ze nee hadden gezegd dan zouden 
The Beatles nu waarschijnlijk net zo relevant zijn als Cliff 
Richard. Maar ze inhaleerden en veranderden daarmee 
voorgoed de loop van de popgeschiedenis.  

Het is natuurlijk ook niet zo dat er pre-pop alleen maar 
geheelonthouders rondliepen. Frank Sinatra had het niet 
over limonade toen hij One More For My Baby zong en 
volgens de verhalen is Snoop Dog vergeleken met Louis 
Armstrong een recreatieve blower. Over drugs in de jazz-
wereld valt makkelijk een boek te schrijven.  
Veel vormen van popmuziek zijn zelfs zo verweven met 
drugs dat je kunt spreken van een symbiose; hippies en 
lsd, reggae en weed, house en xtc, punk en pep, blues en 
booze, etc. Het effect van drugs is overigens niet altijd 
hoorbaar of positief. Kun je horen dat bands als Eagles en 
Fleetwood Mac zich suf snoven? Of dat Kurt net als veel te 
veel van zijn grunge-genoten verslaafd was aan heroïne?  
Drugs hebben helaas ook veel slachtoffers gemaakt, er 
zouden na Jimi en Jim nog velen volgen. En hoe eeuwig 
zonde is het niet dat Brian Wilson en Syd Barrett ooit aan 
drugs zijn begonnen? Desondanks is er rond grootver-
bruikers als Ozzy, Iggy en Lemmy een soort valse roman-
tiek ontstaan. Hun drugsgebruik wordt als stoer gezien. 
Keith Richards en Willie Nelson zijn rock-'n-roll zeggen 
we dan. Zo kon Herman Brood onze nationale troeteljunk 
worden. Wie Herman vlak voor zijn dood huilend in zijn 
eigen stront heeft zien zitten weet dat dat niet stoer is, 
maar droevig. Dit verhaal is dan ook geen pleidooi voor 
drugs. Wel zou ik graag zien dat drugs uit de illegaliteit 
worden gehaald. Dat als we over tien jaar over The War 
On Drugs spreken we de band bedoelen en niet dat fiasco 
dat erger is dan de kwaal.

  LUISTERPARADIJS ROOTS • FOLK

Tim Buckley

Frank Sinatra



4
5

 H
E

A
V

E
N

 N
O

V
/D

E
C 

2
0

2
1

 

één tot de nok gevulde cd. Eens te 
meer is te horen dat Buckley een 
ongeëvenaard zanger is, die zowel 
fluisterzacht intiem kan klinken 
als krachtig kan uithalen, met 
een stem die geregeld kippenvel 
oproept. Luister alleen maar naar 
de bloedstollende versie van de 
klassieker Wayfaring Stranger. 
Niet alleen voor nieuwkomers is 
dit een eersteklas aanrader maar 
ook voor fanatieke fans, al was 
het alleen maar vanwege enkele 
onbekendere nummers (zoals The 
Lonely Life en Blues, Love), plus 
de ruim tien minuten durende 
afsluiter Merry Go Round > Strange 
Feeling (reprise), waarmee hij een 
eerbetoon brengt aan inspira-
tor Fred Neil. Kees van Wee 
✪✪✪✪✩

Garrett T. Capps
I LOVE SAN ANTONE
Vinyl Ranch

Hij is behoorlijk productief onze 
nieuwe cowboyheld; gerekend 
vanaf het debuut in 2016 is I LOVE 
SAN ANTONE alweer het vierde al-
bum van Garrett T. Capps. En dan 
maakte hij in 2019 ook nog een 
geweldige plaat met The Three 
Timers. Capps, een texmexcowboy 
uit San Antonio, Texas en de ware 
opvolger van groover Doug Sahm, 
maakt er op I LOVE SAN ANTONE 
weer een feestje van. Hij vindt 
Austin een coole stad, maar hij 
houdt van San Antone, zo laat hij 
ons in de openingssong weten, al 
neemt hij wel in de afsluiter af-
scheid van die stad en begroet hij 
Amsterdam, in een swingende en 
vrije cover van Doug Sahms Good-
bye San Francisco, Hello Amster-
dam. En over covers gesproken: 
Capps doet een  verrassende en 
gave van Jethro Tulls  Locomotive 
Breath. De Texaan viert zijn 
feestje niet alleen: dat doet hij 
met zijn band The Rockabilly 
Rippers en illustere vrienden als 
Augie  Meyers met zijn heerlijke 
zeikerige orgeltje en Santiago 
Jiminez Jr. met zijn jengelende 
accordeon, die zuigt en zwiert in 
Margarita, Margarita. Never End 

dere samenwerkingen met onder 
meer Emiliana Torrini en Gabriel 
Rios. De wegen van Howe Gelb en 
het orkest kruisten elkaar een 
paar jaar geleden op een festival. 
Toen die ontmoeting resulteerde 
in deze samenwerking, werd dat 
niet de gebruikelijke ‘herbewer-
king’ van nummers uit Gelbs 
oeuvre, maar droeg die vooral 
nieuw werk aan. Het was ook niet 
Gelbs eerste ervaring met zo’n 
uitgebreid ensemble. Zijn bands 
waren hoe dan ook vaak rekbare 
collectieven, en in 2012 doopte hij 
de belangrijkste voor het album 
TUCSON om tot Giant Sand en ging 
ook met een dozijn muzikanten op 
tournee. Toch is NOT ON THE MAP 
van een andere orde. Want hoewel 
Gelbs composities hier getuigen 
van de experimenteerdrift die 

schakelt even terug, maar dan 
gaat het er weer op met Downtown 
I ’m Ready 2 Go en The Highway 16 
Shuffle waarin Capps refereert aan 
country kanonnen als Ray Price, 
Roger Miller en Willie Nelson. En 
dan is er in de vorm van The Neon 
Luv Waltz ook nog een tranen-
trekkend man-vrouwduet in een 
driehoeksrelatie met een jankende 
pedalsteel. Zoals Capps zelf op 
de hoes noteert: This is my rippin’ 
honky-tonk album. ¡Viva!
Wiebren Rijkeboer ✪✪✪✪

 
The Colorist Orches
tra & Howe Gelb 
NOT ON THE MAP 
Dangerbird Records 

Het Belgische, door Aarich  Jespers 
en Kobe Proesmans geleide Colo-
rist Orchestra kennen we van eer-

hij wel vaker aan de dag legt, 
komt een belangrijk deel van de 
arrangementen duidelijk uit de 
koker van Jespers, Proesmans & 
co. Hun wonderlijke omlijsting is 
steeds sfeerbepalend maar doet 
dat zó subtiel dat instrumentale 
en electronische elementen 
samenvloeien en soms nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden zijn. 
Hoe ervaren hun Amerikaanse 
gast ook is, hij zou van heel 
goeden huize moeten komen om 
de intrinsieke mogelijkheden van 
dit allesbehalve doorsneeorkest zó 
feilloos te benutten. Ondertussen 
is het mooi te horen hoe de bijna 
65-jarige Gelb, net als collega’s 
Waits of Dylan, steeds minder 
noten op zijn zang heeft maar 
die steeds expressiever weet 
te gebruiken. Briljante keuze 

James McMurtry
THE HORSES AND THE 
HOUNDS
New West

THE HORSES 
AND THE 
HOUNDS 
is  James 
McMurtry’s 
twaalfde 

 album in 32 jaar. Na zijn de-
buut TOO LONG IN WASTELAND 
(1989) bracht hij iedere twee 
à drie jaar een nieuwe plaat 
uit. Maar na JUST US KIDS uit 
2008 hield dat op. Het duurde 
maar liefst zeven jaar voordat 
er een opvolger kwam: pas in 
2015 kwam COMPLICATED GAME 
uit. Een livealbum (opgenomen 
in Europa) uit 2009 was meer 
een tussendoortje. Sindsdien 
heeft het dus alweer zes jaar 
geduurd. Ik vermoed dat deze 
langer wordende periodes 
iets te maken hebben met 
McMurtry’s wens om ook echt 
iets te zeggen. Als zoon van 
romanschrijver/scenarist Larry 
McMurtry (zijn moeder was 
bovendien hoogleraar Engelse 
taal- en letterkunde) weet 

hij wat de kracht van een goede 
tekst is. En dat McMurtry’s teksten 
van een hoog niveau zijn lijdt 
geen twijfel. Ook op THE HORSES 
AND THE HOUNDS blinkt hij uit 
in story songs : liedjes als kleine 
verhaaltjes, waarin hij trefzeker, 
met slechts een paar woorden een 
sfeer weet neer te zetten. Zoals in 
Ft. Walton Wake-Up Call waarin een 
man, geplaagd door tegenslag en 
een wankelend huwelijk, zich nog 

het meest opwindt 
over het feit dat hij 
telkens zijn bril kwijt 
is (I keep losing my 
glasses is het vier 
keer herhaalde 
refrein). Die 
nadruk op verhalen 
vertellen gekoppeld 
aan zijn wat rauwe, 
diepe stem roepen 
associaties op 
met Tom Russell, 
wiens eveneens 
sterk verhalende 
songs ook een 
voorkeur hebben 
voor mensen die 
zich wat aan de 
rafelrand van de 

samenleving bevinden. En net als 
Russell bedient McMurtry zich 
geregeld van het Spaans in zijn 
teksten. Maar anders dan Russell 
verwijdert McMurtry zich per 
album verder van de americana. 
Het titelnummer is bijvoorbeeld 
pure rock, en stevige bovendien. 
THE HORSES AND THE HOUNDS is 
James McMurtry’s beste album tot 
nu toe. Roeland Smits 
✪✪✪✪
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Tim Grimm
GONE
Cavalier

Tim Grimm is een estheticus 
die de wereld met verwondering 
beschouwt. Dat blijkt weer op dit 
nieuwe album. Soms ondubbel-
zinnig, dan weer metaforisch. Een 
droomwereld die geduid wordt 
in het met een prachtig strijk-
arrangement van Diederik van 
Wassenaer opgetuigde A Dream 
dat het album opent en afsluit. 
In 25 Trees bezingt hij favoriete 
bomen (De houtskooltekening van 
een bos op het hoesje maakte de 
protagonist op 11-jarige leeftijd) 
en iconische boeken. Dreaming 
Of  King Lear is een eerbetoon aan 
Michael Peter Smith, David Olney 
en Eric Taylor, songschrijvers 
die ons vorig jaar ontvielen. Van 
laatstgenoemde covert hij Joseph 
Cross , terwijl het titelnummer 
overduidelijk refereert aan John 
Prine. De bescheiden Grimm eert 
en bewondert. We zouden ook nog 
kunnen wijzen op Carry Us Away 
dat onmiskenbaar door Townes 
Van Zandt is beïnvloed, maar 
Grimm is allesbehalve een epigoon 
die slaafs zijn voorbeelden volgt, 
daarvoor zijn de songs te stijlvol 
en te verfijnd en zijn verhalende 
teksten te eigenzinnig. Boven-
dien is de instrumentatie, onder 
anderen van vrouw Jan en zoons 
Jackson en Connor, om door een 
ringetje te halen. Hoog tijd dat 
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We trappen af met een album 
dat vorig jaar december 

reeds verscheen en dat ik al 
sinds begin januari in bestel-
ling had staan: THE WORLD ONLY 
ENDS WHEN YOU DIE van Skyway 
Man . Dat is het geesteskind van 
singer-songwriter en producer 
James Wallace uit Nashville, die 
onder diverse namen actief is; 
hij brengt met Skyway Man een 
onbedwingbaar soort psychedeli-
sche countryrock die verder gaat 
waar The Grateful Dead ophoudt. 

way ook toetsenist Harvey Jones 
als medeproducer en -muzikant 
van de partij is. De esthetiek van 
Gallups zorgvuldig gebrachte lied-
jes is onverminderd hoog (Gallway 
Bay ✪✪✪✩). Datzelfde is ook het 
geval op HALF MIRROR, het debuut 
van alt.singer-songwriter Matthew 
O’ Connell als Chorusing . Waar 
Annie Gallups muziek een folkbasis 
kent, is die van Chorusing veeleer 
elektronisch en indie, al is het 
soort liedjes redelijk verwant en 
zijn ze even onthaastend en veelal 

Het kost helaas wat moeite de 
plaat te pakken te krijgen, maar 
dan heb je wel een van de beste 
americana-albums van de laatste 
paar jaar in handen (Mama Bird 
✪✪✪✪✩). Waar je over Ryan 
Adams ’ comebackalbum WED-
NESDAYS afgelopen voorjaar nog 
geregeld wat las, lijkt de snelle 
opvolger BIG COLORS grotendeels 
genegeerd te worden. Het feit dat 
het Adams minst rootsy plaat is, 
is daar wellicht debet aan, al kan 
niet ontkend worden dat hij ook 

in deze meer gelikte popmodus 
ons twaalf voortreffelijke liedjes 
voorschotelt; wel klinkt hij ook qua 
zang heel anders dan op eerdere 
platen (Pax-Am ✪✪✪✩). Dat 
laatste zul je nooit over de platen 
van Annie Gallup horen zeggen. 
Niet dat ze allemaal hetzelfde zijn, 
maar de verschillen zijn dermate 
subtiel dat het alleen een kenner 
zal opvallen. OH EVERYTHING is 
wel een van de beste van deze 
Amerikaanse singer-songwriter, 
mogelijk omdat naast Peter Gall-

OOK VERSCHENEN

dus ook om daar in Sometimes 
I Wish en Sweet Pretender Pieta 
Browns twinkelend heldere stem 
naast te plaatsen. Ze draagt 
wezenlijk bij aan hoogtepunten 
van een toch al fantastische plaat.   
Eddie Aarts ✪✪✪✪

Bard Edrington V
TWO DAYS IN TERLINGUA
Eigen beheer/Lucky Dice

Alleen al het feit dat de nieuwe 
plaat van Bard Edrington V is 
opgenomen in een eeuw oud 
kerkje gelegen aan de rand van 
de Chihuahuawoestijn heeft een 
zekere charme. Wie de in Santa Fe, 
New Mexico residerende singer-
songwriter kent van het eerder 
dit jaar verschenen TELL ME HOW 
YOU FEEL van The Hoth Brothers 
Band (recensie Heaven #4 2021) 
dat hij samen met Boris McCut-
cheon en Sarah Ferrell maakte, 
weet dat Edrington uit het goede 
hout gesneden is. Hoewel hij niet 
zo bekend is als McCutcheon heeft 
hij toch een aantal niet onver-
dienstelijke albums op z’n naam 
staan waarvan ESPADIN (2019) 
de recentste is. In twaalf diverse 
en toch vertrouwd klinkende 
songs neemt hij ons mee naar 
de zuidelijke staten van de VS 
met de bijbehorende kleurrijke 
verhalen.  In Edringtons versie van 
americana klinken zowel echo’s uit 
de Appalachen als de Mississippi 
delta blues door, met zijstraatjes 

als zydeco (Ma Cherie) of het 
glorieus als een minisymfonie op-
gebouwde Property Lines met een 
smaakbepalende viool van Karina 
Wilson en dito gitaarwerk van Alex 
MacMahon. Even gevarieerd en 
bevlogen als puur en oprecht.
Marcel Haerkens ✪✪✪✪

Douglas Firs
HEART OF A MOTHER
Arlette/N.E.W.S.

2020 was een jaar vol ambiva-
lente gevoelens voor Gertjan van 
Hellemont, alias Douglas Firs. In 
dezelfde week dat de Belgische 
singer-songwriter vernam dat hij 
vader zou worden kreeg hij te 
horen dat zijn moeder terminaal 
ziek was. Ongeveer een maand 
na zijn moeder overleed ook zijn 
grootmoeder. Op zijn treffend 
getitelde vierde album vormen 
deze tragische en vreugdevolle 
gebeurtenissen de rode draad in 
tien songs. Ingetogen en subtiel 

zonder ook maar een moment 
larmoyant te worden. De basis-
tracks nam Van Hellemont op in 
zijn zolderkamer en die werden 
verder uitgetuigd met diverse 
musici onder wie broer Sem en 
de klassiek geschoolde vader 
Hubert, terwijl de eindmix voor 
rekening kwam van de gerenom-
meerde Kevin Ratterman (My 
Morning Jacket, The Flaming Lips). 
Opener At Least Once klinkt als 
ouderwetse westcoastpop met 
harmonieuze samenzang, maar 
over het algemeen opteert hij voor 
een meer aparte stijl waarbinnen 
naast het organische instrumenta-
rium ook een synthesizer opduikt. 
Het slotakkoord klinkt statig en in 
stijl met de compositie So This Is 
It? (For Arlette) van pa Hubert, die 
zelf achter de piano plaatsnam. 
Een mooi en respectvol eerbetoon 
aan het moederschap in al haar 
facetten. Marcel Haerkens 
✪✪✪✩

Tim Grimm
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Ringlefinch
TALL TALES
Folkroom Records

Acht personen 
sterk (vijf heren 
en drie dames) 
debuteert de 
uit Londen 
afkomstige band 

Ringlefinch met het geweldige TALL 
TALES. Qua instrumentarium is 
Ringlefinch een folkband, iets wat 
ook blijkt uit het feit dat alle acht 
leden op de plaat zingen, ook al is 
het merendeel op de achtergrond. 
Frontman is Andy Logan, oor-
spronkelijk afkomstig uit het Peak 
District, die niet alleen het gros 
van de nummers schrijft maar ook 

– Gunn produceerde zijn laatste 
twee platen –, is Gunn een bege-
nadigd gitarist. Dat was onlangs 
nog te horen op het instrumentale 
SOUNDKEEPER (2020) van het 
Gunn-Truscinski Duo. De platen 
die hij daarvoor maakte vond hij 
technisch dik in orde, maar Gunn 
vroeg zich af of hij niet opnieuw 
wat meer instinctmatig zou moe-
ten werken aan deze - als altijd - 
fraaie liedjes; zoals hij samen met 
zijn vriend Justin Tripp deed toen 
ze WAY OUT WEATHER (2014) maak-
ten. Toen producer Rob Schnapf 
zich bij het tweetal voegde was het 
pleit beslecht: OTHER YOU is te be-

ontroerend mooi (Western Vinyl/
Konkurrent ✪✪✪✩). De Australi-
sche Tori Zietsch alias Maple Gli-
der beweegt zich een beetje tus-
sen Annie Gallup en Chorusing in, 
maar haar mix van folk en indie is 
gehuld in iets poppier, ritmischer 
liedjes. TO ENJOY IS THE ONLY THING 
is een prachtig persoonlijk debuut, 
introspectief en diepgevoeld, 
voor fans van Cat Power, Phoebe 
Bridgers en Sharon Van Etten 
(Partisan ✪✪✪✩). Introspectief 
en diepgevoeld zijn ook woorden 

waarmee we het oeuvre van Fin 
Greenall graag omschrijven. IIUII 
(IT ISN’T UNTIL IT IS) is zijn jongste 
plaat, een album waarop hij terug-
kijkt op zijn eerste tien jaar als 
Fink middels twaalf nieuwe versies 
van essentiële nummers uit de 
periode 2005-2015. Het verschil 
met de originelen is zo miniem 
dat dit ondanks de hoge kwaliteit 
toch een nogal overbodige release 
is (Ninja Tune/PIAS ✪✪). Er zul-
len mensen zijn die iedere release 
van Chris de Burgh overbodig vin-

den en zijn nieuwe conceptalbum 
THE LEGEND OF ROBIN HOOD alleen 
al om die reden links laten liggen. 
Toch is het een zeer pruimbaar 
folkalbum, aangenaam lichtvoe-
tig en romantisch, en zeker niet 
klef of bombastisch (Rockware/
Butler/Bertus ✪✪✪✩). Weinig 
rootsmuzikanten hebben zo’n 
intellectueel aura als mandoline-
virtuoos Chris Thile (Nickel 
Creek, Punch Brothers). Op zijn 
gedurfde nieuwe LAYSONGS horen 
we hem solo met mandoline in 

negen songs over zijn worste-
ling met religie. Easy listening is 
bepaald anders, maar fascineren 
doet hij wel voor wie bereid is er 
zelf de nodige moeite in te steken 
(Nonesuch ✪✪✪✩). Voor een 
heel wat luchtiger aanpak kunnen 
we altijd terecht bij Pokey LaFarge . 
Zo ook op het nieuwe IN THE 
BLOSSOM OF THEIR SHADE, dat een 
enigszins Caribische vibe geeft 
aan LaFarge’s rootspop. Zo brengt 
hij een tropische ode aan ons 
eigen Rotterdam, want qua thema’s 

als leadvocalist en meervoudig 
snarenwonder een belangrijk 
stempel op het geluid drukt. En 
wat een heerlijk rijk, af en toe 

stempelen als Gunns meest ‘vrije’ 
plaat, mede doordat een aantal 
liedjes op de piano werd gecom-
poneerd. Maar bovenal doordat 
Gunn nooit eerder zo expressief 
zong – hij had de stem van Robert 
Wyatt voor ogen. Pianist Jerry 
Borgé speelt in de uitvoering van 
deze liedjes een grote rol (Fulton). 
Bovendien, wat een muzikanten 
kon Gunn ontvangen in Schnapps 
studio: Mary Lattimore, Bridget 
St. John,  Julianna Barwick, Bill 
MacKay en Ryan Sawyer. Voor 
zover ik heb kunnen bepalen ont-
breekt een ontroerend liedje zoals 
 Stonehurst Cowboy van THE UNSEEN 

bijna symfonisch te noemen, 
grotendeels akoestisch folkgeluid 
brengt de band voort, gevat in 
bijzonder fijne songs die melodi-

Grimm eindelijk eens in één adem 
met zijn helden wordt genoemd. 
Marcel Haerkens ✪✪✪✪

Steve Gunn
OTHER YOU  
Matador Records 

Zijn altijd wat ernstige blik ver-
raadt een contemplatieve aard. 
Zijn muziek weerspiegelt die ook. 
Er breekt pas een glimlach op 
zijn gezicht door als de onlangs 
overleden Michael Chapman hem 
in de fraaie videoclip van Ancient 
Jules (van het uit 2016 verschenen 
EYES ON THE LINE) een glas wijn 
overhandigt. Net zoals Chapman  

sche popcomponenten bevatten 
waardoor ze veel meer mensen 
zullen aanspreken dan alleen 
diehard folkliefhebbers. Daarnaast 
is de plaat zeer gevarieerd en 
gaan alle liedjes echt  ergens over. 
Al bevat het boekje bij de cd geen 
songteksten, bij ieder nummer is 
wel een uitgebreide toelichting. 
Grandioze uitsmijter is de ruim 
zestien minuten durende, achtde-
lige songcyclus Coldwell Clough, 
die de luisteraar meevoert op een 
daglange wandeltocht door het 
Peak District. Sinds de hoogtijda-
gen van Bellowhead heb ik niet 
zo’n voortreffelijk Engels folkrock-
album gehoord.
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪✩

foto Liat Wicks

Steve Gunn
foto Stephanie Smith
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is een aanwijzing voor kwaliteit: 
Dawson heeft een neus voor talent 
en neemt alleen musici onder 
contract in wie hij gelooft. Han-
nam schrijft songs die muzikaal 
putten uit americana en country, 
al versmelten die genres niet. Niet 
alleen Dawson voelt zich als gita-
rist thuis in die muzieksoorten,dat 
geldt ook voor drummer Gary 
Craig, bassist Jeremy Holmes en 
toetsenist Chris Gestrin. Behalve 
deze vaste Dawson-muzikanten 
voegt Fats Kaplin op banjo, man-
doline, accordeon en fiddle nog de 
nodige accenten aan de orga-
nisch opgenomen en prominent 
kinkende muziek toe. Hannams 
teksten zijn autobiografischer dan 
ooit. Hij is inmiddels in de vijftig: 
oud genoeg om terug te kijken 
op zijn eigen jeugd en op die van 
zijn kinderen, en jong genoeg 
om verwachtingen en dromen te 
hebben. Bovendien zingt hij niet 
alleen soepel, maar slaagt hij er 
ook moeiteloos in de werelden 
op te roepen waarover hij zingt. 
Ruud Heijjer ✪✪✪✩

Amythyst Kiah
WARY + STRANGE
Rounder

Best of both worlds . Dat kun je 
wel zeggen over WARY + STRANGE 
van Amythyst Kiah, want ze 
combineert de rock waarmee 
ze opgroeide met roots muziek, 

waardoor ze door critici wordt 
bejubeld. De tijden zijn veranderd. 
Moest ze haar album DIG in 2013 
nog in eigen beheer uitbrengen, 
inmiddels zit ze bij het fijne roots-
label Rounder. Hoe terecht dat is 
bewijst ze in een tiental nummers 
en één ‘reprise’. Eén nummer van 
dit elftal is reeds eerder versche-
nen op het onvolprezen project 
SONGS OF OUR NATIVE DAUGHTERS, 
waarop naast Kiah ook Leyla 
 McCalla, Allison Russell en Rhian-
non Giddens zich van hun beste 
kant lieten zien. Het nummer, 
Black Myself, kreeg destijds al een 

krachtige uitvoering maar heeft 
hier de eigenschappen van een 
staaf dynamiet. Compromisloos 
balt Kiah haar vuist: I don’t creep 
around, I stand proud and free ’cause 
I ’m black myself. Voor mij mag dit 
prachtlied vanaf nu de hymne van 
de BLM-beweging zijn. Het is bijzon-
der knap hoe deze rasmuzikante 
de verscheidenheid aan stijlen 
tot een fraai geheel smeedt. Dat 
producer Tony Berg, bekend van 
Andrew Bird en Phoebe Bridgers, 
perfect heeft aangevoeld hoe deze 
prachtplaat moet klinken is reeds 
na de eerste luisterbeurt duidelijk. 
WARY + STRANGE is een album om 
de vingers bij af te likken. 
Ed Muitjens ✪✪✪✪

Liz Meyer
WOMANLY ARTS 
Strictly Country Records   
Mooi dat Pieter Groenveld deze 
plaat uit 1994 van zangeres (en 
zijn partner) Liz Meyer opnieuw 
uitbrengt op zijn label Strictly 
Country Records. WOMANLY ARTS is 
wellicht de finest hour van deze tien 
jaar geleden overleden Ameri-
kaanse zangeres, die in de jaren 
tachtig naar Nederland verhuisde 
en  terechtkwam op  bovengenoemd 
 label, dat is gespecialiseerd in 
singer-songwriters, country en 
bluegrass. Niemand minder dan 
Emmylou Harris zingt op drie 
nummers mee: het meeslepen-

IN BETWEEN (2019) dat over zijn 
vader gaat. Zijn schetsmatige 
teksten hebben echter al eerder 
voor late verrassingen gezorgd. 
Afwachten dus. OTHER YOU is 
een prachtig staaltje van Gunns 
 kunnen. Wim Boluijt ✪✪✪✩

John Wort Hannam
LONG HAUL 
Black Hen 

De Canadees John Wort Hannam 
verruilde zo’n twintig jaar geleden 
zijn bestaan als leraar voor dat 
van singer-songwriter: allerlei 
muzikale prijzen en zijn niet-
aflatende productiviteit bewijzen 
zijn gelijk. Bovendien werden de 
songs van zijn achtste album op-
nieuw geproduceerd door gitarist/
producer Steve Dawson en ook dat 

en liedjes toont LaFarge zich een 
kameleontische wereldburger die 
americana heel breed benadert 
(New West/PIAS ✪✪✪✩). De drie 
meiden van Lula Wiles injecteren 
hun folky muziek op hun derde 
album SHAME AND SEDITION met 
een flinke dosis pop en rock, en 
wisselen zo stevigere songs af met 
meer ingetogen materiaal. Vooral 
de Roches-achtige harmoniezang 
is prachtig en sfeervol en maakt 
indruk (Smithsonian Folkways/
Music & Words ✪✪✪✩). Dat je ei-
genlijk niet meer dan jezelf  nodig 

hebt om muziek te maken, bewijst 
de Amerikaanse singer-songwriter 
Allysen Callery op haar cd met 
teruggevonden thuisopnamen 
LOST CHILDREN. Opgenomen op 
haar telefoon, bieden de liedjes 
een uiterst intieme inkijk in het 
melancholieke brein van deze 
folkzangeres. De zeer acceptabele 
lofi-kwaliteit versterkt de intimi-
teit alleen nog maar (Gruselthon 
✪✪✪✩).Op zijn derde soloalbum 
THE STARS ARE GOD’S BULLET 
HOLES doet John Murry meer dan 
ooit denken aan Richard Buckner 

OOK VERSCHENEN

(Waar is die trouwens gebleven?) 
met eenzelfde mengeling van 
americana getinte indierockers 
en weemoedige ballades, maar 
dan toch net wat minder zwaar 
op de hand. Zo’n tien jaar geleden 
leek Murry met zijn solodebuut 
THE GRACELESS AGE de doorbraak 
nabij, en hoewel dat momentum 
nu gepasseerd lijkt, wil dat niet 
zeggen dat Murry niet nog volop 
de moeite waard is om te leren 
kennen (Submarine Cat ✪✪✪✩).
Voor Drive-By Truckers kun je 
ons altijd wakker maken. PLAN 

9 RECORDS JULY 13, 2006 is een 
geweldig dubbel livealbum van de 
Truckers in hun meest klassieke 
samenstelling en een van hun 
favoriete shows uit die tijd. Extra 
sympathiek is ook dat de op-
brengst van de show ten bate was 
van een fonds ter nagedachtenis 
aan House Of Freaks-frontman 
Bryan Harvey, zijn vrouw en twee 
kinderen, die op nieuwjaarsdag 
bij een roofoverval gruwelijk 
waren vermoord (New West/PIAS 
✪✪✪✪).
Pieter Wijnstekers

Amythyst Kiah
foto Sandlin Gaither
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Glen Campbell
LIVE FROM THE TROUBADOUR
Surfdog/Big Machine Records

Soms heb ik 
het idee dat er 
op deze wereld 
willekeurig god-
delijke stem-
men worden 

uitgedeeld. Zo ook in 1936 aan 
een straatarm jongetje ergens 
in  Arkansas: Glen Travis Camp-
bell. Hij groeit uit tot een van de 
populairste artiesten wereldwijd. 
In de jaren zestig krijgt hij naam 
en faam als sessiemuzikant en als 
lid van de zogenaamde Wrecking 
Crew wordt Campbell ook wel 
de zesde Beach Boy genoemd. 
Hij gaat een enkele keer met de 
groep op tournee om Brian Wilson 
te vervangen. Persoonlijk succes 

krijgt Campbell als hij de songs 
van songwriter Jimmy Webb ver-
tolkt; Galveston, Wichita Linesman 
en By The Time I Get To Phoenix 
behoeven geen verdere intro-
ductie. In 2010 werd bij hem de 
ziekte van Alzheimer vastgesteld, 
maar hij liet zich hierdoor niet 
tegenhouden. Tot 2013 duurde zijn 

afscheidstournee. Alles is vastge-
legd in de ontroerende documen-
taire Glen Campbell: I ’l l Be Me. LIVE 
FROM THE TROUBADOUR speelt zich 
vlak voor deze diagnose af. Het is 
een opmerkelijke setlist die avond 
in L.A. Dat zit hem vooral in de 
keuze van de nummers. Net als die 
andere countrygrootheid Johnny 

de Dreams Have Endings , het oever-
loos mooie Gone en Eric Andersens 
onverslijtbare Close The Door Light-
ly. Op opener Twotimer en Get In 
The Wind (met Béla Fleck op banjo) 
horen we aanstekelijke ‘bluegrass 
in galop’. Het knappe titelnummer 
doet daarentegen meer denken 
aan Eagles/Jackson Browne. Ver-
der verleent een keur aan Ameri-
kaanse bluegrass- en countryco-
ryfeeën hier hun medewerking, 
zoals Byron Berlin, Mike Auldridge, 
Jim Buchanan en Sam Bush. Op 

het uitbundige No Curb Service 
doen gitaarvirtuoos Danny Gatton 
en dobrospeler Jerry Douglas 
hun ding, en die laatste is ook te 
horen op Footlights waarop Rob 
Wasserman dan weer de bas 
bespeelt. Rootsliefhebbers weten 
genoeg. Marc Vos ✪✪✪✪

John R. Miller
DEPRECIATED
Rounder

Midden in de zomer is een van 
de mooiste albums van het jaar 

uitgekomen. Alleen al de hoes is 
om in te lijsten. Sinds de release 
enkele maanden geleden staat de 
plaat steevast in de top 10 van de 
EuroAmericanaChart. Deze nog 
jonge singer-songwriter uit West 
Virginia debuteert in 2014 met het 
verdienstelijke SERVICE ENGINE. 
Miller maakt ook parttime deel uit 
van de roemruchte Hackensaw 
Boys. Zelf zegt Miller beïnvloed te 
zijn door John Prine, Guy Clark, 
Steve Earle en de ‘Tulsasound’ 
van J.J. Cale. Miller zingt met een 
ietwat nasale stem die prachtig 
past bij de muzikale omlijsting. 
Hij schrijft sterke composities en 
zijn gitaarpartijen meanderen 
door de songs. In Faustina en het 
instrumentale What’s Left Of The 
Valley voert de akoestische gitaar 
de boventoon. Motor’s Fried doet 
denken aan de goede jaren van 
Fred Eaglesmith. De meeste lied-
jes klinken doorleefd, soepel en 
organisch. Het is alsof je luistert 
naar een oude rot in het vak, maar 
Miller maakt met  DEPRECIATED 
zijn eerste plaat voor Rounder. 
Mijn advies: zoek het album op 
en luister naar het prijsnummer 
Shenandoah Shakedown en dan 

weet je, van ambachtsman John 
R. Miller komen nog fraaie albums 
voor een groter publiek.
Michael Struis ✪✪✪✪

André van Noord
GODVERDOMME GODVER-
DOMME DE LIEFDE GODVER-
DOMME DE DOOD
Makkum/Katzwijm Records

André van Noord was succesvol 
als fotograaf en fotomodel. Bij 
zijn overlijden in 2018 beschreef 
Het Parool hem in poptermen: 
‘Een jongensachtige verschijning 
met dezelfde sexy swing in de 
heupen als Mick Jagger, met de 
rauwe uitstraling van Iggy Pop en 
het gevoelige, poëtische hart van 
Nick Cave.’ En ja, Van Noord had 
inderdaad wel wat – tamelijk veel 
zelfs, zo blijkt - met muziek. Hij 
chauffeerde, in zijn witte Merce-
des, voor de lol The Ex een tijdje, 
al gauw zou hij af en toe ook met 
hen meedoen. Hij schreef tenslotte 
zelf ook ‘liedjes’. Mee op tournee 
dus naar Londen en Brighton. 
En nu is er, ‘godverdomme’ drie 
jaar na zijn dood, zijn soloalbum. 
Sobere muziek met dito teksten, 
raadselachtig zoals het misschien John R. Miller foto David McListster

Cash op AMERICAN RECORDINGS 
covert Campbell songs van 
onder anderen Tom Petty, Lou 
Reed, Foo Fighters en Green 
Day. Hij en zijn band, met twee 
zonen, Cal en Shannon en doch-
ter Ashley doen dit op overtui-
gende wijze. Campbells stem 
en gitaarspel is glashelder. Zijn 
reputatie als uitmuntend gitarist 
is onomstreden. Het enthou-
siasme van Campbell, de grote 
hits, de verrassende keuzes en 
het samenspel zorgen voor een 
extatisch publiek. In 2017 viel 
het doek voor Glen Campbell 
op 81-jarige leeftijd. Luister 
postuum naar Sadly Beautiful en 
je krijgt nog eenmaal kippen-
vel van deze door een hogere 
macht gegeven stem. 
Michael Struis ✪✪✪✪
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Diverse Artiesten
ALMOST FAMOUS (MUSIC 
FROM THE MOTION PICTURE) 
(DELUXE EDITION)
Geffen/Universal

Almost Famous is een uit 2000 
stammende muziekfilm met 
 Cameron Crowe als regisseur. 
Plaats van handeling is San 
Diego in het jaar 1973. De jonge 
journalist William Miller moet in 
het verhaal een artikel voor het 
popmagazine Rolling Stone schrij-
ven over Stillwater, een nieuwe 
band. Om dat zo goed mogelijk 
te kunnen doen vergezelt hij de 
groep op hun tournee. Crowe kon 
terugvallen op zijn eigen ervarin-
gen, want ooit was hij journalist 
bij Rolling Stone. In 2000 bestond 
de bijbehorende soundtrack nog 
uit één schijfje, de DELUXE EDITION 
krijgt er eentje bij met songs die 
destijds op de snijtafel afvielen. 
Voor de classic rockfans is het 
een snoepje van de week met veel 
bekende liedjes, maar ook meer 
obscuur werk. Zo is er geen plaats 
voor Bridge Over Troubled Water 
van Simon & Garfunkel, maar 
horen we  America; geen usual 
suspect als I Saw The Light ,maar 
Todd Rundgrens It Wouldn’t Have 
Made Any Difference; en ook Lyny-
rd Skynyrds Sweet Home Alabama 
kreeg het nakijken ten faveure van 
het even iconische Simple Man. Dat 
zijn slechts drie voorbeelden. Ook 
van Rod Stewart, The Who, Led 
Zeppelin, Fleetwood Mac, Jethro 
Tull, MC5 en The Beach Boys is er 
niet voor de meest voor de hand 

Scene uit Almost Famous

wel hoort. Somber ook maar wel 
optimistisch. En waar gaan je 
liedjes over?, wilde Arnold de Boer 
van The Ex en Makkum Records 
dus weten. “Weet je waar het om 
gaat, Arnold. Weet je waar het om 
gaat in m’n liedjes? Godverdomme. 
Godverdomme de liefde. Godver-
domme de dood. Daar gaat het 
om.” Cees Bronsveld ✪✪✪✩

Robert Jon & The 
Wreck
SHINE A LIGHT ON ME 
 BROTHER
Continental Record Services

Robert Jon & The Wreck hoort 
samen met Blackberry Smoke 
tot de nieuwe vaandeldragers 
van de southern rock, hoewel ons 
eigen land in het genre ook een 
stevig partijtje meeblaast middels 
Voltage en Copperhead County; 
Heaven-collega Kees van Wee 
maakte ons in de vorige editie 
opmerkzaam op Steel Woods voor 
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liggende songs gekozen. Het is 
prettig om vergeten acts als Thun-
derclap Newman (Something In The 
Air) en The Raspberries (Go All 
The Way) via deze compilatie weer 
even uit de vergetelheid te halen. 
Ook de songs van de fictieve 
band waar het allemaal om draait, 
 Stillwater, zijn uitermate sterk. 
Valt er dan niks te zeuren? Jawel: 
de Almost Famous-versie van 
Elton Johns Tiny Dancer en David 
Bowies liveversie van I ’m Waiting 
For The Man hadden voor mij niet 
gehoeven, maar een voorbeeldige 
soundtrack blijft het. 
Joop van Rossem ✪✪✪✪

Amyl and the Sniffers
COMFORT TO ME
Rough Trade/Konkurrent

Het blijft een uitdaging, die kri-
tieke tweede plaat na een over-
rompelend en ook nog eens warm 
ontvangen debuut. De Australische 
punkband Amyl and the Sniffers, 
die in 2019 zijn visitekaartje afle-
verde, doorstaat de proef glans-
rijk. Niet in de laatste plaats door 
frontvrouw Amy Taylor, die haar 
zelf geschreven gedachtengoed op 
niet mis te verstane wijze met ons 
deelt. Good energy and bad energy, 
I ’ve got plenty of energy, klinkt het 
in Guided By Angels, de ijzersterke 
opener. Die energie, daarvan is 
niets teveel gezegd, blijkt ook uit 
de twaalf nummers die volgen en 
waarvan geen enkele misstaat. En 
dan het tempo, de luisteraar wordt 
amper rust gegund. Taylor toont 
zich van agressief tot kwetsbaar. 

wie de toekomst er eveneens zon-
nig uitziet. Ruim een jaar na het 
imposante album LAST LIGHT ON 
THE HIGHWAY meldt het vijftal uit 
California zich alweer met het ze-
ker zo sterke SHINE A LIGHT ON ME 
BROTHER dat zeer sterk start met 
het titelnummer waarin de blazers 
van 504 Horns uit New Orleans 
niet voor het eerst een heerlijke 
duit in het zakje doen. Wat volgt 
zijn voornamelijk sterke num-
mers met het fantastisch soulvolle 
stemgeluid van Robert Jon Bur-
rison in het middelpunt, met als 
uitschieters onder andere het aan 
Bruce Springsteen schatplichtige 
Ain’t No Love Song, de fijne naar 
Paul Carrack knipogende soulbal-
lad Chicago, met wederom prettige 
blazersbijdragen, en de werkelijk 
magnifieke ballad Hurricane. 
SHINE A LIGHT ON ME BROTHER 
is een southern rockalbum uit 
het boekje! Joop van Rossem 
✪✪✪✪
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Billie Eilish
HAPPIER THAN EVER
Darkroom/Interscope

Weinig tieners 
hebben zich 
ooit zo in de 
kijker weten 
te spelen als 
 Billie Eilish 

twee jaar terug met debuut-
album WHEN WE FALL ASLEEP, 
WHERE DO WE GO? Dat hier een 
hoogst origineel talent aan het 
werk was, was zonneklaar, al 
riep ze ook de nodige weer-
stand op bij criticasters die 
er vooral een grote hype in 
zagen. Of die hun gelijk zullen 
horen in Eilish’ nieuwe  HAPPIER 
THAN EVER? Wie zal het zeg-
gen, maar persoonlijk vind ik 
dat het album vooral Eilish’ 
talent bevestigt en bewijst dat 
ze ondanks alle druk waaraan 
ze was blootgesteld een album 
heeft gemaakt dat haar debuut 
ruimschoots overtreft. Het laat 
op een geloofwaardige wijze 
de volwassenwording horen 

van een meisje dat pas eind dit 
jaar twintig wordt. Opnieuw bij-
gestaan door haar broer Finneas 
O’Connell, weet Eilish op HAPPIER 
THAN EVER de extravagantere 
trekjes van de eerste plaat beter 
te kanaliseren in volwassener 
klinkende songs waarvan de jazzy 
sound curieus genoeg enigszins 
doet denken aan zangeressen uit 
de jaren vijftig als Peggy Lee en 

lijk ging het om een uit de hand 
gelopen hobby, maar gaandeweg 
wist hij steeds meer fans te ver-
zamelen en kreeg hij ook meer 
aandacht van de pers. Daar komt 
bij dat zijn songs puntiger zijn ge-
worden; het ellenlange gefreak dat 
vroeger geregeld klonk, is bijna 
verdwenen, al dendert de afsluiter 
van deze nieuwe wel weer tien 
minuten heerlijk door. Bovendien 

is hij er als componist alleen maar 
op vooruitgegaan. Nog steeds zijn 
er hier en daar echo’s van helden 
als Neil Young en Jimi Hendrix, 
maar het melodieuze element is 
sterker geworden en sommige 
recensenten horen nu zelfs Paul 
McCartney doorklinken. Als pla-
tenhandelaar en -verzamelaar 
heeft hij duidelijk heel veel klas-
siekers voorbij horen komen, maar 
een copycat is hij absoluut niet. 
Dat bewijzen de twintig songs van 
deze dubbelaar eens te meer.
Kees van Wee ✪✪✪✪

Big Red Machine
HOW LONG DO YOU THINK IT’S 
GONNA LAST?
37d03d/Konkurrent

Achter Big Red Machine schuilt het 
duo Aaron Dessner van The Natio-
nal en Justin Vernon van Bon Iver. 
Hoewel hun muzikale wegen reeds 
in 2008 kruisten werd hun fraaie 

debuut pas in 2018 uitgebracht. Op 
opvolger HOW LONG DO YOU THINK 
IT’S GONNA LAST? staat het ene na 
het andere prachtlied, voorzien 
van kenmerkend pianospel, vocale 
vervormingen, vernuftige percus-
sie en vooral verdomd sterke lied-
jes. Ook zangeres Anaïs Mitchell 
doet tweemaal een stevige duit 
in het zakje. Haar schrijftalent is 
bekend, maar ook haar engelen-
zang past perfect bij die van Ver-
non. Onder de vele gasten bevindt 
zich ook Taylor Swift en dat is niet 
vreemd omdat Dessner een grote 
rol had bij de totstandkoming van 
haar album FOLKLORE. Na een 
overdonderend begin, dat zo’n vier 
nummers aanhoudt, gaat het bij 
het door Swift gezongen Renegade 
mis. Plots wordt nadrukkelijk ge-
flirt met luchtigheid. Het daarop-
volgende The Ghost Of Cincinnati is 
zelfs ronduit saai. Beide nummers 
zijn van Dessner terwijl juist voor-

Julie London, maar dan in een set-
ting die ze zich toen nooit hadden 
kunnen voorstellen. Alles in deze 
zestien voortreffelijke songs wijst 
er bovendien op dat Eilish eerder 
moeite had te bedenken welke 
liedjes ze weg zou laten, dan dat 
ze een tekort aan ideeën had. Ze is 
dan ook beslist the real deal.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪✩

Handig is het bijgeleverde tekst-
boekje, want de frêle zangeres 
spuwt in de meeste nummers haar 
boodschap de wereld in. Dankzij 
die woordenbrij is de vergelijking 
met Jason Williamson, de niet zel-
den vuilbekkende vocale helft van 
het Engelse elektropunkduo Slea-
ford Mods, snel gemaakt. Vonden 
ze kennelijk zelf ook, want Taylor 
is te horen in het nummer Nudge It 
op het jongste SM-album. Maar op 
eigen kracht lukt het ook. 
Bram van Schaik ✪✪✪✪

Joan Armatrading
CONSEQUENCES
BMG

Op haar 22ste studioalbum is de 
stem van Joan Armatrading even 
karakteristiek als tijdens haar 
grootste successen: vol en donker 
in het laag, helder in het hoog. Ook 
zijn haar teksten over de liefde 
nog persoonlijk én algemeen: 
Armatrading houdt van privacy en 
wil ook dat haar luisteraars haar 
teksten op zichzelf kunnen betrek-
ken. Muzikaal zijn de tien songs 
echter een stilistisch allegaartje, 
solo en kil opgenomen, met na-
druk op drums en toetsen. Hoewel 
het album zeer positieve recensies 
krijgt, valt het mij toch tegen.
Ruud Heijjer ✪✪✪

The Bevis Frond
LITTLE EDEN
Fire Records

Old rockers never die. Neem Nick 
Salomon, alias The Bevis Frond, 
die al zo’n 35 jaar garant staat 
voor puike gitaarrock. Aanvanke-

Nick Salomon alias The Bevis Frond
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te lijven. In de categorie ‘gouden 
grepen’ zou dat er één zijn. 
Ed Muitjens ✪✪✪✩

Halsey
IF I CAN’T HAVE LOVE, I WANT 
POWER
Capitol/UMG

Op basis van haar eerste drie 
albums was al duidelijk dat Ash-
ley Frangipane, alias Halsey (een 
anagram van haar voornaam), een 
zeldzaam getalenteerde alt.pop 
singer-songwriter is. Voor haar 
nieuwe album, met de opvallende 
titel IF I CAN’T HAVE LOVE, I WANT 
POWER, trok ze Trent Reznor en 
Atticus Ross aan als producers, 
beiden bekend van Nine Inch Nails 
en van de soundtracks van films 
als The Social Network, Gone Girl , 
Soul en de HBO-serie Watchmen.  
Op de pianoballade The Tradition, 
waarmee de plaat opent, herken 

al de liedjes waaraan Vernon heeft 
meegeschreven de moeite waard 
zijn. Door die twee nummers zakt 
het album een beetje in. Hoewel 
Dessner zich zeker revancheert, 
slaagt een herstart niet volledig 
omdat bijvoorbeeld een nummer 
als Easy To Sabotage is volgepropt 
met te extreme vocale vervor-
mingstechnieken waardoor de 
vraag opdoemt of dit is toegepast 
om middelmaat te maskeren. Het 
album kent zeker nog heel mooie 
momenten maar alleen in het 
slotnummer New Auburn, wederom 
meegeschreven en gezongen door 
Anaïs Mitchell, wordt pas weer 
naar de hemel gereikt. Van de 
vijftien tracks hadden er zo’n vijf 
op de plank mogen blijven liggen. 
Daarnaast is het een volgende 
keer niet onverstandig om de Tay-
lor Swifts van deze wereld thuis 
te laten en Anaïs Mitchell acuut in 

je hun invloed niet meteen, en 
ook op het volgende Bells In Santa 
Fe is het hoogstens het enigszins 
donkere van de track dat iets van 
hun invloed verraadt. Die is echter 
duidelijk hoorbaar op de meer 
industrieel getinte popliedjes die 
daarna komen. Halsey’s liedjes 
bezitten intussen het vermogen 
zich muurvast in je hersenpan 
vast te zetten. Je wilt ze keer op 
keer weer horen. Zeker wanneer 
de songs  af en toe een folkier 
inslag vertonen, zoals in het fraaie 
Darling, is het niet moeilijk mee 
te gaan in Halsey’s prachtige 
alternatieve popwereld. Onver-
schrokken op de hoes afgebeeld 
met ontblote borst, gezeten met 
baby’tje op een gouden troon die 
zo weggevoerd lijkt uit Game Of 
Thrones, lijkt de tijd inderdaad rijp 
voor een greep naar de popmacht 
door Halsey.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

The Killers
PRESSURE MACHINE
Island/UMG

De meningen over PRESSURE 
 MACHINE, het nieuwe Killers-album 
zijn nogal verdeeld. Wie fan is 
van de stadionrock waarmee The 
Killers naam maakten, zal het 
waarschijnlijk een zware dobber 
vinden, aangezien het een heel 
persoonlijk, melancholiek en 
introvert album is van voorman 

Ongeveer op hetzelfde moment 
dat Charlie Watts zijn laatste 

adem uitblies verscheen het 
 Rolling Stones-album A  BIGGER 
BANG-LIVE ON COPACABANA 
BEACH, een liveregistratie van een 
optreden uit 2006 op het strand 
van Rio de Janeiro voor ander-
half miljoen rockliefhebbers, de 
grootste Stones-show ooit. Op de 
2cd+dvd staan vier songs van het 
dan net in de schappen liggende 
album A BIGGER BANG, maar ook 
de voor de hand liggende greatest 

OOK VERSCHENEN

hits en een enkele verrassing 
(Ray Charles’ Night Time Is The 
Right Time). Relevant nee, enter-
tainend zeer zeker (Eagle Rock/
Universal ✪✪✪✩). Iets minder 
oudgediend: op CARNAGE werkt 
Nick Cave samen met multi-
instrumentalist/arrangeur Warren 
Ellis, die door zijn intrigerende 
bijdragen  de saaiheid verdrijft 
die andere recente Cave-platen 
opriepen. Beide mannen scho-
telen een reeks indringende, 
gedragen ballades voor, voorzien 

van een subtiele, onderhuidse 
spanning (Goliath/AWAL ✪✪✪✪). 
Ook Little Steven is productiever 
dan ooit. In 2019 verscheen studio-
album SUMMER OF SORCERY, dat nu 
met een extra dosis live-opwinding 
nog eens dunnetjes wordt over-
gedaan op SUMMER OF SORCERY 
LIVE! AT THE BEACON THEATRE. Dat 
geschiedt met zoveel schwung en 
enthousiasme dat het bijna on-
doenlijk is er niet in meegesleept 
te worden (Wicked Cool/UMG 
✪✪✪✪). Powerpoplabel Big Stir 

zorgt er wellicht voor dat Danny 
Wilkerson wat meer bekendheid 
krijgt door zijn oorspronkelijk in 
2018 verschenen album WILKER-
SON opnieuw in de schappen 
te plaatsen. Vanuit de Abbey 
Road Studios biedt de Texaan 
onweerstaanbare popmuziek: 
melodieus, rijk geproduceerd en 
voorbeeldig gezongen (Spyder-
pop/Big Stir ✪✪✪✪). Foreign 
Films-opperhoofd Bill Majoros lijkt 
met STARLIGHT SERENADE eindelijk 
begrepen te hebben dat het ef-
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Brandon Flowers over het leven 
op het Amerikaanse platteland. 
Vergelijkingen met NEBRASKA van 
Bruce Springsteen leken me op 
grond van de eerste nummers 
overdreven. Weliswaar was dit een 
ingetogen, weemoedige versie van 
The Killers die ik nog niet kende, 
maar toch zijn de liedjes nog aan-
zienlijk meer aangekleed dan op 
NEBRASKA. Met Terrible Thing durft 
Flowers echter wel degelijk zo kaal 
en akoestisch te zijn en ook al 
kiest hij daarna weer voor een iets 
vollere sound, toch blijft dit verre 
van zijn gebruikelijke arenarock 
en zijn de liedjes stukken rootsier 
en ingetogener. Bovendien, en dat 
is natuurlijk het allerbelangrijk-
ste, zijn het wel weer uitstekende 
liedjes met dat speciale Flowers-
stempel, ook al worden ze anders 
uitgevoerd. Uiteindelijk hoop je dat 
ook zijn oude fans dit zullen kun-
nen  waarderen, want ik verwacht 
dat In Another Life het op een 
reusachtig openluchtpodium ook 
uitstekend zal doen. 
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

Kyrie Kristmanson
LADY LIGHTLY
IKI

Soms moet je als recensent ook 
een beetje uit je comfortzone dur-
ven stappen. Dat hield ik me maar 
voor na de eerste beluistering van 
LADY LIGHTLY van de Canadese 

Halsey
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bandleden het geluid organischer 
geworden en heeft het meer 
grandeur. De droompop bevat 
een fraaie melange van folk en 
pop. Elke song bevat een collage 
aan geluiden en vanuit een vaak 
simpele basis ontstaat een deli-
caat songlandschap. De strijkers, 
melancholieke klanken van de 

Kyrie Kristmanson. Wat moest ik 
aan met deze door overstuurde 
elektronica gedomineerde avant-
garde pop van iemand met een 
stem alsof ze een verloren dochter 
is van Kate Bush? Maar na een 
paar luisterbeurten begon ik aan 
Kristmanson te wennen. Wat nader 
onderzoek leerde dat zij zich sinds 
haar debuut PAGAN LOVE (2008) 
met kleine stapjes heeft ontwikkeld 
van een lieve neohippie tot een 
eigenzinnig en origineel artieste 
die een combinatie lijkt van Agnes 

met producer BJ Burton een aan-
vang nam, verscheen in 2018 het 
magistrale DOUBLE NEGATIVE. Nu 
de studio waarlijk een instrument 
was geworden, met Burton opnieuw 
achter de knoppen, wist Low de 
beluisterbaarheid van hun sterke 
liedjes zodanig onder spanning 
te zetten dat er een nieuw soort 
schoonheid ontstond. Voor liefheb-
bers van industriële muziek, noise 
en extreme metal niets nieuws 
natuurlijk. Denk aan het werk van 
Prurient, Merzbow en Fennesz. 

fectiever is je muziek in brokken  
van 40 minuten op te dienen dan 
in zo’n imposante 3-lp-box als THE 
RECORD COLLEC TOR, hoe prachtig 
ook. Met een iets directere sound 
harkt STARLIGHT SERENADE terug 
naar de jaren zestig en zeventig, 
maar met een hedendaagse draai 
(Eigen beheer/theforeignfilms.
bandcamp.com ✪✪✪✪). Nieuwe 
cd’s uit eigen land waren de 
afgelopen tijd schaars. Uitzonde-
ringen: Jason Staal , Pieter Baas 
en MonThruSun. Eerstgenoemde 

is een Drentse popzanger/liedjes-
schrijver die met TUSSEN TWIJFEL 
EN TIJD zijn derde studioalbum 
aan ons voorstelt. Hij zingt ‘ge-
woon’ in het ABN liedjes die sterk 
genoeg zijn om een gevorderd 
poppubliek voor zich te winnen. 
Aparte vermelding voor de schit-
terende hoes! (Eigen beheer/www.
jasonstaal.nl ✪✪✪✩) Ook Pieter 
Baas zingt in zijn moerstaal op 
debuut-cd HET OUDSTE GEHEIM. 
Baas componeerde de muziek, 
de teksten kwamen uit de koker 

van Paul Luiken. De in Hoorn wo-
nende Baas heeft een opvallend 
stemgeluid waarmee hij de liedjes 
zingt, die allemaal sterk zijn en 
die voldoende popsensibiliteit 
kennen om ook na meervoudige 
beluistering overeind te blijven 
(C&P Music ✪✪✪). Insiders zullen 
nog wel de naam The Soft Parade 
kennen, een band die begin jaren 
negentig twee goed ontvangen 
platen uitbracht waarvoor ze 
zelfs steun kregen van Eurythmic 
Dave Stewart. Zanger/multi-

instrumentalist Hans Bos maakte 
ook deel uit van de band, die in 
1996 uit elkaar viel. Ruim twee 
decennia later is Bos terug met 
 MonThruSun dat debuteert met 
LET MY HEART NOT  BECOME BLIND, 
een elftal vrij korte, door Bos ge-
pende gitaarpopliedjes die bij vla-
gen doen denken aan Lou Reed/
Velvet Underground, maar ook 
Beatleskoortjes te bieden hebben. 
Een duidelijk voorbeeld van een 
groeibriljantje (Kochxbos ✪✪✪). 
Over naar de dames, te beginnen 

Lightning Bug
A COLOR OF THE SKY
Fat Possum

Lightning Bug 
is het gees-
teskindje van 
de in Brooklyn 
wonende Audrey 
Kang. In augus-

tus 2019 reisde ze in haar eentje 
door het noordwesten van de VS, 
waar ze inspiratie opdeed in de 
natuur. In een periode van het be-
eindigen van werk, verhouding en 
vriendschap gaf de eenzaamheid 
haar veel rust. Ze kwam thuis met 
songideeën en een verzameling 
teksten, vaak prachtig poëtisch 
verwoord, over hoe we ons als indi-
viduen weten te handhaven in een 
steeds hectischer samenleving en 
met zorgen over het milieu. Voor 

mellotron en subtiele keyboards 
vormen de ideale omgeving voor 
de gevoelige, intieme stem van 
Kang, die fluisterend mooi door 
het  totaalgeluid navigeert. De 
opnamen waren in een geïmpro-
viseerde studio in een vervallen 
huis in de Catskill Mountains. In 
deze rustgevende ambiance kon-
den Kangs introspectieve muzikale 
gedachtes zich vormen en verta-
len in een soort transcenderende 
nostalgie. In het totaalgeluid hoor 
ik echo’s van Broadcast, Grouper, 
Cocteau Twins, Julia Holter en het 
vloeiende van Boards of Canada. 
Het heeft uiteindelijk geresulteerd 
in Lightning Bug’s meest coheren-
te album. A COLOR OF THE SKY is 
contemplatief en bevat tegelijktijd 
een expansiever muzikaal palet.
Henk Rijkenbarg ✪✪✪✪

Obel, Börk, Massive Attack en, 
zoals gezegd, Kate Bush. Artiesten 
die je niet vanzelfsprekend ver-
wacht in één ruimte aan te treffen. 
Ook klassieke invloeden zijn Krist-
manson niet vreemd, wat bijvoor-
beeld in 2015 leidde tot het uit-
stekende album MODERN RUIN, dat 
ze opnam met het strijkkwartet 
Quatuor Voce. Dat geheel komt sa-
men op LADY LIGHTLY, en dat was 
wennen. Een nummer als A Girl 
Like You sluit je niet in één keer in 
je hart. Maar de hoogtepunten van 

LADY LIGHLY zijn toch de nummers 
waarop de elektronica wat meer 
op de achtergrond blijft, zoals Mon 
Heroine en Songe D’un Ange. All 
met al valt LADY LIGHTLY toch het 
beste te typeren als artistiek inte-
ressant, maar moeilijk. 
Roeland Smits ✪✪✪

Low 
HEY WHAT 
Subpop/Konkurrent 

Na het fraaie ONES AND SIXES 
(2015) waarmee de samenwerking 

haar derde album, vernoemd naar 
een vliegerfestival, zijn naast twee 
bevriende muzikanten nog eens 
twee bandleden aangetrokken op 
bas en drums. Waar haar debuut 
FLOATERS (2015) nog minimalis-
tischer was en  OCTOBER SONG 
(2019) meer richting shoegaze 
ging, is mede door deze extra 
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Bovendien kent The Poor Man’s 
Daughter van het tweede album 
van Retribution  Gospel Choir uit 
2010, een van Alan Sparhawks 
‘andere’ bands, een soortgelijke, 
maximaal ontregelde gitaar. 
Daar komt nog bij dat de band 
uit  Duluth live ook nogal kan 
uitpakken. Tóch ontstond er in 
geval van Low wel degelijk iets 
unieks. Dat het opnieuw uit het-
zelfde vaatje tappende, onlangs 
verschenen HEY WHAT (Burton, 
white noise, liedjes zoals liedjes 
horen te zijn en de zeldzaam 
fraaie melodieën en harmonieën 
van Sparhawk en Mimi Parker) 
me niet zo diep raakt als DOUBLE 
NEGATIVE, bevreemdt me dan 
ook enigszins. Low is nu een duo. 
Heeft het ontbreken van bassist 
Steve Garrington de bas-afron-
ding (‘het laag’) wat al te hoekig 
gemaakt? Zijn de geluidsruis en 
sonische stotter hier en daar toch 
niet wat gekunsteld? Sparhawk 
zei in een recent interview dat 
het opzoeken van de grens tus-
sen geluid en muziek een bijzon-
der intrigerende bezigheid is. Hij 
heeft gelijk, natuurlijk. HEY WHAT 
is een bij vlagen heel mooie en 
altijd interessante plaat die alles 
wat Low te bieden heeft ook wer-
kelijk biedt. Wie is niet geroerd 
als dit echtpaar zingt I have slept 
beside you now/For what seems a 
thousand years?! 
Wim Boluijt ✪✪✪✩

met die op hun debuut complexer, 
met meer organische beats en 
spontaniteit. Op ANIMAL creëert 
Lump een heel eigen universum. 
Henk Rijkenbarg ✪✪✪✪

 
John Mayer
SOB ROCK
Columbia

John Mayer is een beetje een 
kameleon. Hij beheerst zoveel 
verschillende stijlen dat het lastig 
is om hem vast te pinnen. Mis-
schien is die veelzijdigheid juist 
de kern van zijn muzikant zijn. 
Na met BORN AND RAISED (2012) 
en PARADISE VALLEY (2013) twee 

countryrock albums te hebben 
gemaakt en zich op THE SEARCH 
FOR EVERYTHING (2017) een voor-
zichtig uitstapje richting soul 
te hebben veroorloofd, dompelt 
Mayer zich op SOB ROCK onder in 
de adult oriented rock uit de jaren 
tachtig. New Light bijvoorbeeld 
lijkt geïnspireerd op de sound 
van Fleetwood Mac ten tijde 
van TANGO IN THE NIGHT, en Shot 
In The Dark is bijna generieke 
jaren tachtig rock die van een 
tiental ‘one hit wonders ’ afkomstig 
had kunnen zijn. Verder lijkt op 
 diverse nummers de geest van 
de Dire Straits, inclusief Mark 
Knopflers uit duizenden herken-
bare gitaargeluid, in Mayer ge-
varen te zijn. De ‘sound’ van SOB 
ROCK past bij uitstek bij Mayers 
wat weemoedige stem en zijn 
virtuositeit als gitarist, en ook 
zijn slimme teksten komen goed 
tot hun recht. Maar al dat muzi-
kale vakmanschap kan toch niet 
verhullen dat SOB ROCK wat aan 
ideeënarmoede lijdt. Niet slecht, 
maar volgende keer graag wat 
meer eigenheid. 
Roeland Smits ✪✪✪✩

The Milk & Honey 
Band
SONGS FROM TRULEIGH HILL
Onomatapoeia

Het is alweer meer dan tien jaar 
geleden dat we nog nieuw werk 
hoorden van The Milk & Honey 

Lump
ANIMAL
Chrysalis/Partisan

Het was eigenlijk niet de inten-
tie om hun titelloze debuut een 
vervolg te geven. Inmiddels drie 
jaar verder is er dan toch, ver-
rassend, ANIMAL. Lump is een 
zijproject van Laura Marling en 
Mike Lindsay (Tunng). Ditmaal had 
Lindsay muzikaal alles voorbereid 
in zijn thuisstudio en op basis van 
de aangeboden klanken moest 
 Marling de woorden zien te vinden 
en vervolgens inzingen. De intrige-
rende teksten zijn soms cryptisch 
in haar vrije gedachtes, associatief 
met herinneringen, familiever-
halen, vreemde dromen, reizen 
door een parallel universum en 
elementen uit de psychoanalyse. 
Haar zang en woorden vormen een 
prachtige combi met de warme 
composities die balanceren in een 
dromerige melange van psyche-
delische electronica en artpop, 
met etherische klanken en ritmes. 
Af en toe is het wat donkerder en 
mysterieus. Lindsay heeft zich 
in de studio volledig uitgeleefd 
op mellotron, octatrack, analoge 
synthesizers, vocoder, gitaar, bas, 
piano en er is een belangrijke rol 
voor de Eventide H949 Harmo-
nizer, die Tony Visconti toepaste 
op David Bowie’s LOW. Naast haar 
fabuleuze zang bespeelt Marling 
basklarinet en diverse fluiten. De 
songstructuren zijn vergeleken 

met L’Rain en het album FATIGUE. 
Genoemd naar haar moeder Lor-
raine, is L’Rain het alias van de 
New Yorkse Taja Cheek. FATIGUE is 
haar tweede langspeler, een uniek 
klinkende plaat met rock, pop, soul, 
jazz, funk, psychedelica en tape-
manipulaties, alles bijeengehouden 
in een dromerig soort totaalsfeer. 
Wie ervoor openstaat krijgt in een 
half uur zoveel voorgeschoteld dat 
je er in geen maanden op uitge-
luisterd raakt (Mexican Summer 
✪✪✪✪).  MYTHOPOETICS is alweer 

het vierde album van Pinegrove-
toetseniste Nandi Rose Plunkett 
als Half Waif . Haar meesterlijke 
singer-songwriterpop lijkt met de 
plaat beter te worden. Met haar 
prachtige stem en fraaie liedjes 
zou ze dan ook beslist meer suc-
ces verdienen (Anti ✪✪✪✪). Julie 
Campbell heet de vrouw die schuil 
gaat achter Lonelady .  FORMER 
THINGS is haar derde album. Ze 
offreert postpunkachtige elek-
tropop die veertig minuten lang 
onweerstaanbaar klinkt, dansbare 

songs die de aandacht goed vast-
houden (Warp ✪✪✪✩). ZORKED 
is het tweede soloalbum van Julia 
Shapiro , bekend als frontvrouw 
van Chastity Belt en Childbirth. 
De opener rockt stevig, daarna 
slaat ze een meer akoestische 
richting in. Niet alles is even sterk, 
maar zeker wanneer ze als Elliott 
Smith klinkt is ze iemand om in de 
gaten te houden (Suicide Squeeze/
Konkurrent ✪✪✪✩). Sluiten we 
af met de broertjes  Williamson , 
Blake en Adam (samen ook de 

OOK VERSCHENEN
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ritmesectie van Lee Bains III & 
The Glory Fires) die hier samen 
titelloos debuteren. De connectie 
met Drive-By Truckers is eenvou-
dig te maken, want Matt Patton uit 
die groep treedt op als producer, 
terwijl Jay Gonzalez lekker tekeer 
gaat op orgel. De negen songs zijn 
een mix van stevige rockers en 
enkele meer ingetogen werkjes, 
die lekker vet uit de speakers 
rollen (Dial Back Sound/Sonic 
RendezVous ✪✪✪).
Joop van Rossem

John Mayer
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Sufjan Stevens 
& Angelo De Augustine
A BEGINNER’S MIND
Asthmatic Kitty/Konkurrent

De bijna 
sprookjes-
achtige betove-
ring die Sufjan 
Stevens wist op 
te roepen met 
vroege albums 

als GREETINGS FROM MICHIGAN: 
THE GREAT LAKE STATE en ILLINOIS, 
heeft hij daarna nooit meer weten 
te evenaren. Zelfs op een erkend 
meesterwerk als CARRIE & LOWELL 
is Stevens’ folkpop nooit meer zo 
licht en luchtig geweest dat hij 
boven zichzelf uit leek te zweven. 
Dat maakt A BEGINNER’S MIND des 
te verrassender, omdat het hem 
in samenwerking met collega 
Angelo De Augustine wel weer 
lukt. Met name in de samenzang 
met De Augustine roept Stevens 

die betovering weer op, ook al 
is de instrumentale begeleiding 
hier net iets zwaarder aangezet. 
Dat stoort niet omdat de hemelse 
samenzang de hoofdrol voor zich 
opeist. Stevens en De Augustine 
inspireerden elkaar tot het schrij-
ven van de beste liedjes uit beider 

Band uit Brighton, Engeland. 
In het eerste decennium van 
deze eeuw maakte de groep 
rond voorman Robert White 
nog regelmatig prachtplaten als 
BOY FROM THE MOON en het op 
Andy Partridge’s Ape Records 
uitgebrachte DOG EARED MOON-
LIGHT, maar na IN  COLOUR (2010) 
bleef het lang stil, tot afgelopen 
voorjaar. Van een band is geen 
sprake meer, want waar ze op 
DOG EARED MOONLIGHT nog met 
zijn vijven waren is SONGS FROM 
TRULEIGH HILL – genoemd naar 
een bekend punt in de South 
Downs – door White helemaal 
in zijn eentje gemaakt. Zijn flair 
voor het schrijven en zingen 
van prachtige liedjes is hij totaal 
niet verloren, want ook in deze 
vrij folky setting gaan zijn songs 
direct naar het hart en weet hij 
je de 34 minuten die het album 
duurt volledig te betoveren met 
zijn wonderschone pastorale pop. 
Ieder jaar komen er parels uit 
die ten onrechte amper worden 
opgemerkt. Dit is er zo eentje. 
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪

repertoire, waarbij naar verluidt 
de een telkens een couplet kop-
pelde aan het refrein van de ander 
en vice versa. Het resultaat is een 
bijna cinematisch folkpopalbum 
dat aan alle kanten klopt en boven 
zichzelf uitstijgt.
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪✩

Sorrows
LOVE TOO LATE… THE REAL 
ALBUM
Big Stir Records

Eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig was de New Yorkse band 
Sorrows een van de vele getalen-
teerde powerpopbands die met 
catchy gitaarpopsongs de Ameri-
kaanse muziekscene wilden ver-
overen, in navolging van bands als 
The Knack en The Romantics. Met 
 debuutalbum TEENAGE HEARTBREAK 
was het ondanks goede kritieken 
net niet gelukt, waarna alle aan-
dacht werd gericht op het tweede 
album, opgebouwd rond songs 

die de band een uitmuntende 
live-reputatie hadden bezorgd. 
Dat was echter buiten de platen-
maatschappij gerekend, want toen 
de band LOVE TOO LATE afleverde 
waren ze daar op zich wel blij 
met de songs, maar schrokken ze 
zo van de door dubbele gitaren 
gedomineerde sound en het feit 
dat het kwartet maar liefst drie 
leadzangers had, dat ze het album 
vrijwel compleet lieten heropne-
men door andere muzikanten en 
zangers in een veel commercië-
lere stijl. Het was een opzet die 
volkomen mislukte en voor jaren 
van juridisch getouwtrek zorgde, 

totdat de originele bandleden zo’n 
veertig jaar later bedachten de 
originele tapes maar te vergeten 
en het album gewoon weer zelf op 
te nemen zoals ze het toen voor 
ogen hadden. En dat is gelukt. 
Alsof er intussen geen decennia 
voorbij zijn gegaan laten Arthur 
Alexander, Joey Cole en Ricky 
Street met drummer Luis Herrera 
horen dat LOVE TOO LATE in zijn 
originele opzet een onvervalste 
powerpopklassieker was geweest. 
Waar de meeste powerpopbands 
een of twee nummers hadden die 
duidelijk boven de rest uitstaken, 
telt het gevarieerde LOVE TOO 
LATE… THE REAL ALBUM minstens 
vijf tracks die in die tijd hits had-
den kunnen zijn. Een must voor 
powerpopliefhebbers.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

Torres
THIRSTIER ✪✪✪✪
Merge/Konkurrent

Squirrel Flower
PLANET (I) ✪✪✪✩
Full Time Hobby/Konkurrent

Al direct vanaf de indierockende 
opener Are You Sleepwalking? is 
duidelijk dat Mackenzie Scott alias 
Torres haar alt.singer-songwriter-
geluid bepaald niet heeft inge-
toomd. Tegelijkertijd is het een 
geweldig meeslepend nummer dat 
Torres’ kwaliteiten als  zangeres 
en liedjesschrijver volledig onder-
schrijft. Iets wat ook geldt voor het 
daaropvolgende Don’t Go Puttin 
Wishes In My Head dat weliswaar 
een stuk rustiger begint, maar 
naar het einde toe zeker zo hard 
rockt. Indierock blijft ook daarna 
de sound van THIRSTIER bepalen, 
weliswaar af en toe onderbroken 
door schitterend gezongen rust-
puntjes.
Indierock, zij het een stuk kalmer 
aangezet, wordt ons ook gebracht 
door de uit Boston afkomstige Ella 
O’Connor Williams op haar tweede 
Squirrel Flower-lp PLANET (I). Qua 
stem doet Williams hier en daar 
aan Aimee Mann denken, al klinkt 
zij toch beduidend alternatiever. 

Torres
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muziek een eigen Britse jazz- en 
bluesvariant te ontwikkelen die, 
ook al was het maar kort, zeer be-
langrijk was in de ontwikkeling van 
de popmuziek in Groot-Brittannië. 
Daarnaast speelde Barber ook 
een grote rol met zijn band in de 
acceptatie en popularisering van 
bluesmuziek in het VK, niet alleen 
door de rol die hij in zijn band gaf 
aan de voortreffelijke Noord-Ierse 
jazz- en blueszangeres Ottilie 
Paterson, maar ook door met 
vele van de grootste namen uit 
de blueswereld samen te werken, 
zoals Sister Rosetta Tharpe, Sonny 
Terry & Brownie McGee, James 
Cotton, Louis Jordan, Dr. John 
en Van Morrison. Wie vooral 
in dat aspect van zijn muziek 
geïnteresseerd is verwijzen we 
graag naar MEMORIES OF MY TRIP, 

Helemaal van hetzelfde niveau 
als Torres is Squirrel Flower mis-
schien niet, maar ze loopt ook 
vijfenhalf jaar en drie albums 
achter. Voorlopig is PLANET (I) 
een prima tweede album van 
alweer zo’n vrouwelijk Amerikaans 
singer-songwritertalent.
Eric van Domburg Scipio

Tropical Fuck Storm 
DEEP STATES 
Joyful Noise/Konkurrent 

Collega Eric van Domburg Scipio 
spreekt in zijn ‘Albums van de 
week 34’ op de website van Hea-
ven van ‘een ronduit chaotisch 
begin’ wanneer hij een korte, 
eerste indruk van DEEP STATES 
van het Australische Tropical 
Fuck Storms geeft. Tóch zijn The 
Greatest Story Ever Told en G.A .F.F. 
niet zozeer chaotisch als wel be-
hoorlijk intens. Het eerste begint 
met een citaat uit de film Jesus Of 
Nazareth van Franco Zeffirelli uit 
1977. Een dystopische Jezus bijt 
iedereen in dit liedje toe: I ’l l See 
You In Hell. Het tweede beschrijft 
de recente bestorming van het 
Capitool en het vele schouderop-
halen daarna: Give a fuck fatigue. 
Dit derde album sinds Gareth 
Liddiard The Drones op sterk wa-
ter zette en ons met zijn nieuwe 
kwartet Tropical Fuck Storm met 
het uitstekende A LAUGHING DEATH 
IN MEATSPACE (2018) verraste, mag 
er opnieuw zijn. Hoekige liedjes 
die dwarse elementen zoals een 
ruwhouten, soms bijna panische 
voordracht, gierende gitaren en 
dito synths laten samengaan met 
mooie koortjes en indierockliedjes 
die voldoende pop bevatten om 

Chris Barber
A TRAILBLAZER’S LEGACY
The Last Music Co./Bertus

Twee jaar geleden werden we 
getrakteerd op het dubbelalbum 
MEMORIES OF MY TRIP, waar op 
twee cd’s werd teruggekeken 
op alle grootheden met wie de 
legendarische Britse jazzmuzikant 
Chris Barber had samengewerkt. 
Op de in hardcover boekvorm uit-
gegeven 4-cd-set A TRAILBLAZER’S 
LEGACY ligt de nadruk meer op 
zijn eigen verdiensten in de bijna 
zeventig jaar dat hij als muzikant 
platen maakte. Met zijn eigen New 
Orleans Jazz Band populariseerde 
hij vanaf 1951 deze vroegste vorm 
van jazz in het Verenigd Konink-
rijk, om vervolgens zijn bandlid 
banjospeler Lonnie Donegan bij te 
staan in diens poging met skiffle-

Een van de mooiste gospel-
platen van 2021 is LIVING IN 

THE LAST DAYS van Elizabeth 
King. Hoewel ze reeds achter in 
de zeventig is, is dit haar album-
debuut, al maakte ze begin jaren 
zeventig reeds diverse singles met 
The Gospel Souls. Op LIVING IN THE 
LAST DAYS weet King zich omringd 
door een heerlijke band, twee 
gospelkoren en diverse gasten op 
orgels en blaasinstrumenten. Het 
verleent het album een fijn soort 
rootsgeluid dat we bijvoorbeeld 
ook kennen van The Holmes 
Brothers (Bible & Tire ✪✪✪✪). 

De Amerikaan Chris Bergson 
wordt algemeen als bluesartiest 
gezien en hoewel dat niet onwaar 
is, toont zijn nieuwe solo album ALL 
I GOT LEFT hem ook als een uiterst 
bekwame singer-songwriter wiens 
bluesy elektrische gitaarspel zijn 
liedjes meer dan genoeg body 
geeft om verder niets nodig te 
hebben. (Continental Blue Heaven 
✪✪✪✩) Ruigere blues wordt ons 
voorgeschoteld door het Ameri-
kaanse bluesrocktrio GA-20 . Try It… 
You Might Like It! luidt de ondertitel 
van hun album GA-20 DOES HOUND 
DOG TAYLOR, waarop ze tien songs 

ze mee te kunnen zingen. En de 
teksten zijn een klasse apart. Er is 
op dit moment geen andere plaat 
die zo treffend én aantrekkelijk 
de huidige wezenloze en verwar-
rende tijden (My doctor told me not 
to get outside) weerspiegelt. Denk 
ik. Wim Boluijt ✪✪✪✩

Vanishing Twin
OOKII GEKKOU
Fire Records/Konkurrent

De bandnaam Vanishing Twin 
refereert aan het wonderlijke ge-
geven dat zangeres Cathy  Lucas 
reeds in de embryonale fase haar 
tweelingzusje heeft geabsorbeerd. 
Dit multiculturele Londense 
kwartet, geformeerd rond  Lucas, 
bestaat verder uit Phil MFU (syn-
thesizers en gitaar), Susumu 
Mukai (bas) en Valentina Maga-
letti (drums). OOKII GEKKOU staat 
voor big moonlight in het Japans 
en is hun derde album, twee ep’s 
niet meegerekend. Hun muzikale 
spectrum is wederom veelzijdig 
met elementen uit spirituele jazz, 
exotica, psychedelica, subtiele 
electronica, afrofunk, avant-garde 
en Morricone-eske lounge. De er-
fenis van de jaren zestig/zeventig 
is bijzonder inventief in een mix 
van grooves geïnfiltreerd tot een 
geheel eigen heerlijk alternatief 
universum. De symbiose van ge-
luiden werkt bijzonder hallucine-
rend; structuren en improvisaties 
resulteren in prachtige, esoteri-
sche, psychedelische popsongs en 
er zijn momenten dat ik duidelijk 
de erfenis hoor van voorgangers 
als Broadcast of Stereolab. 
Henk Rijkenbarg 
✪✪✪✪
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Chris Barber

Vanishing Twin
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waarop Barber ook te horen is 
met Rory Gallagher, Eric Clapton, 
Mark Knopfler, Muddy Waters en 
Jeff Healey. Op A TRAILBLAZER’S 
LEGACY staat hij dus vooral zelf 
in de spotlights en toont zich een 
muzikant met een heel brede visie 
die zonder de traditie te verloo-
chenen openstond voor vernieu-
wing. Een uiterst veelzijdige blik 
op de carrière van deze onlangs 
overleden Britse jazz- en blues-
legende. Pieter Wijnstekers 
✪✪✪✪

Darkside
SPIRAL
Matador Records

In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw luisterde ik vaak naar de 
band Japan en later naar de 
soloplaten van David Sylvian. 
De muziek was ontsproten uit 
new wave, punk en glamrock en 
riep een Oosterse sfeer op. Het 
is die sfeer die ik proef bij het 
nieuwe album van Darkside. Dave 
Harrington  (gitaar, producer) en 
Nicolaas Jaar (multi-instrumen-
talist, componist en producer) 
debuteerden in 2013 met het luid 
bejubelde PSYCHIC. Vervolgens 
werkten ze individueel aan eigen 
muzikale projecten om acht jaar 
later terug te komen met SPIRAL. 
Er valt veel te beluisteren op het 
nieuwe album. Soms zit je midden 

in een Daft Punk-achtig refrein 
met een vette beat (The Limit), 
om even later te verdwalen in 
eindeloos electronisch getokkel 
(Spiral). De enige, echte compacte 
song Liberty Bell klinkt heerlijk en 
gaat groefloos over in de jazzy in-
strumental Inside Is Out There, met 

acht minuten het langste nummer 
op SPIRAL. Afsluiter Only Young 
legt de voorkeur voor ambient  
bloot. Bij de zang denk je voortdu-
rend aan een gastrol voor Justin 
Vernon. SPIRAL is een fascine-
rende trip door een elektronisch 
landschap. Michael Struis ✪✪✪

De Beren Gieren 
LIFE IS ENDLESS
Sdban 

Ook nu laat de taalspeler in Fulco 
Ottervanger zich niet onbetuigd. 
Anders dan op zijn prachtige 
Nederlandstalige elektropopplaat 
FULCO (2019) betreft in het geval 

die Nederland rijk was (Conti-
nental Blue Heaven ✪✪✪✪). In 
de driehoek waar soul, blues en 
rootsmuziek elkaar treffen komen 
we een nieuw album tegen van 
de Texaanse zanger Malford Mil-
ligan en zijn Nederlandse all-star 
band The Southern Aces, met 
onder anderen Jack Hustinx, Roel 
Spanjers en Eric van Dijsseldonk. 
Verpakt in een prachtig hoesje, is 
I WAS A WITNESS de opvolger van 
het drie jaar geleden uitgebrachte 
LIFE WILL HUMBLE YOU en toont Mil-
ligan opnieuw vooral als klassieke 
southern soulzanger met liedjes 

uit het hart die daar ook direct 
weer resoneren (Stagger Lee/
Suburban ✪✪✪✪). I AM ALICIA 
is het debuutalbum van de New 
Yorkse Alicia Walter . Haar muziek 
is een wonderbaarlijke kruising 
tussen musical, jazz, artpop en 
r&b en bezit een theatraliteit 
die je ook in haar flexibele stem 
terughoort. Dat ze een Broadway-
achtergrond heeft lijkt vanzelf-
sprekend, maar tegelijkertijd 
stuitert ze hier dusdanig alle 
kanten op dat alleen een eigen 
one-woman-show al dat talent zou 
kunnen herbergen. Daardoor 

brengen uit het onverwoestbare 
repertoire van Hound Dog Taylor 
& The Houserockers. De onge-
breidelde energie van de origi-
nelen wordt door GA-20 perfect 
nagebootst in hun eigen ‘house 
rocking music ’ (Karma Chief/Kon-
kurrent ✪✪✪✩). Dat de Luikse 
blues rockers Boogie Beasts graag 
een ruig partijtje meeblazen, laten 
ze horen op het energieke LOVE 
ME SOME. Met name de mond-
harmonica van Fabian Bennardo 
geeft de stompende rock-’n-roll 
van het viertal de bluesy insteek 
waarop hun garagerockgeluid 

het best gedijt (Naked ✪✪✪✩). 
Meer klassieke Low Country 
Blues krijgen we te horen op het 
livealbum GROLLOO BLUES van 
Cuby+Blizzards. Voor het album 
dook geluidstechnicus Ed Roose in 
zijn archieven en stelde daar deze 
gevarieerde dubbel-cd uit samen 
met uitstekende opnamen uit de 
jaren 2000-2011, tot vlak voor het 
overlijden van frontman Harry 
Muskee. Een mix van greatest hits, 
maar ook diverse puike nieuwe 
songs geschreven met Daniël 
 Lohues, is dit een groots slotak-
koord voor de beste bluesband 

later komt Shaw met hetzelfde 
percussie-ensemble met een 
baanbrekend album dat modern 
klassiek combineert met avant-
garde popmuziek: LET THE SOIL 
PLAY ITS SIMPLE PART. Bijzonder is 
ook dat Shaw nu zelf vocaal het 
voortouw neemt. Dit nieuwe stuk 
vroeg om een meer aardse, ‘ge-
woner’ zingende vrouw en die rol 
verzorgt Shaw uitstekend zelf. Op 
momenten doet ze aan Suzanne 

Vega denken. Shaw ontwikkelt 
hier een nieuwe muzikale taal die 
het midden houdt tussen modern 
klassiek en popmuziek; gedurfd 
en adembenemend omdat je niet 
kunt zeggen waar het een begint 
en het ander eindigt. Voor liefheb-
bers van hoogwaardige avontuur-
lijke muziek die ook te volgen is 
zonder dat je er een opleiding 
voor gedaan moet hebben.
Eric van Domburg Scipio

Caroline Shaw/So 
Percussion
LET THE SOIL PLAY ITS 
 SIMPLE PART ✪✪✪✪✩
Caroline Shaw/So 
Percussion/Dawn 
Upshaw/Gilbert 
Kalish
NARROW SEA ✪✪✪✩
Nonesuch/Warner

De Ame-
rikaanse 
neoklassieke 
 componiste 
 Caroline 
Shaw ver-

raste eerder dit jaar al met het 
vijfdelige muziekstuk NAR-
ROW SEA, gebaseerd op The 
 Sacred Harp en perfect vertolkt 
door de klassiek geschoolde 
 sopraan Dawn Upshaw met 
begeleiding van pianist Gilbert 
Kalish en het modern klassieke 
percussie-ensemble Sō Per-
cussion. Amper een half jaar 

Caroline Shaw
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tigtal alternate takes en studioses-
sies te horen. Plus liveopnames 
van de BBC  programma’s Sounds 
Of The Seventies en John Peel Sun-
day Concert , waarvan maar een 
drietal tracks dubbelen met het 
in 1999 uitgekomen dubbel album 
BBC SESSIONS. Genoeg reden om 
dit pretpakket te koesteren. 
Marcel Haerkens ✪✪✪✪✩ 

Koreless
AGOR
Young Turks/Beggars/V2

Ik moet eerlijk bekennen dat 
de naam van de Welsh electro-
muzikant/producer Koreless 
(Lewis Roberts voor de burgerlijke 
stand) niet eerder bij me was 
blijven hangen, en dat terwijl hij 
toch al meewerkte aan door mij 
geprezen platen van David Byrne 
en FKA Twigs. Tien jaar na zijn 
eerste single verschijnt nu zijn lp-
debuut. AGOR laat een inventieve 
en aansprekende electromuzikant 
horen, die op een album van net 
iets meer dan een halfuur geen 
tijd verspilt aan vaag ambient-
geneuzel. Dit zijn intrigerende 
klankwerelden die zo aanspreken 
dat het jammer is dat het album 

van De Beren Gieren slechts titels. 
Maar toch, Stress Als Optie en 
Gentse Leugentjes , ze mogen er 
zijn. Net zoals de naam van het 
trio natuurlijk: stinkende varkens 
en/of lachende broodjessmeer-
ders. Ottervangers toetsen (en 
composities) worden vakkundig 
en creatief ondersteund door 
Simon Segers (drums) en Lieven 
van Pée (bas). Deze jazz-met-
van-alles doet niet onder voor 
DUG OUT SKYSCRAPERS (2007), de 
vorige plaat van het drietal. Zoals 
in al Ottervangers werk (Beraad-

is I AM ALICIA een fascinerend, 
zij het ook ietwat gemankeerd 
album, aangezien het eerder een 
compilatie lijkt dan een coherent 
statement van een beginnende 
artiest (Sooper ✪✪✪). Ook uit 
New York komt de debuterende 
Japans-Amerikaanse toetse-
niste en componiste Erika Dohi . I 
CASTORPOLLUX mengt op unieke 
wijze jazz, neoklassiek,  ambient en 
singer-songwriter. Dohi slaagt erin 
uit al deze elementen toch een 

geheel te smeden, dat evenwel 
ook het nodige van de luiste-
raar vraagt (37d03d/Konkurrent 
✪✪✪✪). We sluiten af met het 
Franse jazzkwartet Shijin dat hun 
nieuwe cd THEORY OF EVERYTHING 
doopte. Een boeiende zoektocht 
naar jazz in al zijn facetten, van 
traditioneel akoestisch tot modern 
elektronisch. Voor de gevorderde 
jazzliefhebber een topplaat (Absi-
lone/XMD ✪✪✪✪).
Eric van Domburg Scipio 

Jimmie Vaughan
THE JIMMIE VAUGHAN STORY
The Last Music Company/Bertus

Jimmie  Vaughan 
mag dan in 
bekendheid ruim 
voorbij gestreefd 
zijn door zijn 
jongere broer 

Stevie Ray, die alweer ruim dertig 
jaar geleden het leven liet, dat 
neemt niet weg dat deze Texaanse 
bluesgitarist ter gelegenheid van 
zijn zeventigste verjaardag terecht 
geëerd wordt met een schitterende 
boxset van vijf cd’s en een rijk 
geïllustreerd hardcoverboek. Voor 
wie deze set nog niet genoeg vindt 
is er ook een gelimiteerde versie 
beschikbaar in een lp-formaat 
doos, die naast die cd-box + boek 
ook een vinylversie bevat van 
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geslagen bijvoorbeeld, het duo dat 
hij vormt met Lander Gyselinck 
van STUFF. en zijn krautrockband 
STADT) draait alles om de melodie 
en het pakkende ritme. Want de 
taalspeler is ook een – humorvolle 
– notenspeler. Glimgeluid, dit. 
Wim Boluijt ✪✪✪✩

Rory Gallagher
RORY GALLAGHER (50TH 
ANNIVERSARY EDITION)
Polydor/Universal

Na de kwalijke vechtscheiding met 
zijn band Taste in 1970 kon Rory 

Gallagher in 1971 alle creativiteit 
samenballen in zijn eerste solo-
album. Hoewel de studio niet zijn 
meest comfortabele habitat was 
en de sympathieke Ierse gitarist 
vooral op het podium tot volle 
bloei kwam, is zijn debuut een 
ware uitbarsting van creativiteit. 
Zijn quasi-nonchalante manier 
van gitaarspelen is veel geïmi-
teerd maar nimmer geëvenaard. 
Het karakteristiek meescatten van 
zijn solo’s wordt hier vervolmaakt 
terwijl hij voor het eerst mandoli-
ne speelt en zelfs altsaxofoon. Een 
bluesrocker in het kwadraat die 
daarnaast stilistisch bepaald niet 
eenkennig was. Songs als Laundro-
mat, Hands Up en Sinner Boy haal-
den zelfs in zijn laatste jaren nog 
wel eens de setlist. Deze jubileum-
box (er zijn ook bescheidenere 
formats beschikbaar) bevat vier 
cd’s en een dvd met zijn eerste 
soloconcert voor het Franse tv-
programma Pop Deux . Naast de 
officiële plaat, waarop uiteraard 
ook de bonustracks Gypsy Woman 
en It Takes Time - bekend van res-
pectievelijk Muddy Waters en Otis 
Rush - die aan de latere cd-versie 
zijn toegevoegd, zijn er een der-

Vaughans DO YOU GET THE BLUES?, 
twee exclusieve 7” singles, een 
replica van de hoes van de box 
gesigneerd door Jimmie, en een 
lp-formaat folder waarin zijn col-
lectie klassieke hot rods aan bod 
komen. Maar uiteraard draait het 

om de muziek, te beginnen met 
Vaughans jaren bij The Fabulous 
Thunderbirds, waarin hij zich pre-
senteerde als een van de coolste, 
scherpst geklede bluesgitaristen 
ooit. Waarna het duoalbum met 
zijn broer volgt, kort voor diens 

dood voltooid, plus zijn eigen 
solowerken en een hele rij aan 
opnamen met vele van de grootste 
namen uit de blueshistorie, van 
 Albert Collins, Buddy Guy en B.B. 
King tot John Lee Hooker, Jimmy 
Rogers, Robert Cray, Bonnie Raitt, 
Dr. John, Eric Clapton en Susan 
Tedeschi. Waar Stevie Ray Vaughan 
spraakmakend was vanwege de 
manier waarop hij zichzelf en zijn 
gitaar op de voorgrond plaatste, 
stelt de even getalenteerde Jim-
mie zich vooral in dienst van de 
muziek. Het levert hier meer dan 
zes uur gevarieerde blues op van 
de  allerbovenste plank, met ook 
nog een schat aan zeldzaam en 
niet eerder uitgebracht materiaal. 
Het ideale kerstcadeau voor een 
bluesliefhebber.
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪✪



hoeveelheden (rest)materiaal? Na 
zijn overlijden kwamen er tot dusver 
twee cd’s onze kant op: PIANO AND 
A MICROPHONE (2018) en ORIGINALS 
(2019), maar die bestonden louter uit 
pianoversies en demo’s van bekende 
nummers. WELCOME 2 AMERICA is het 
eerste plaatwerk dat compleet nieuw 
is; het zou oorspronkelijk in 2010 uit-
komen. Over de redenen waarom dit 
niet gebeurde is geen duidelijkheid. 
Raar is het wel want Prince ging ge-
woon met zijn New Power Generation 
op tournee in zijn thuisland. WELCOME 
2 AMERICA biedt een dozijn liedjes, 
waarin Prince soms een vooruitzien-
de blik had inzake maatschappelijke 
vraagstukken als politieke verdeeld-
heid, racisme en fake news, hoewel die 
term destijds nog geen gemeengoed 
was. In het  titelstuk bijvoorbeeld 
schminkt hij zijn land in een heerlijke 
funky monoloog behoorlijk af, waarna 
in Running Game (Son Of A Slave 
Master) het slavernijverleden van de 
Verenigde Staten centraal staat. Het 
merendeel van de liedjes grijpt pret-
tig terug op soul en funk uit de jaren 
zeventig en tachtig met uitschieters, 
naast de bovenvermelde tracks, in 
de vorm van de lekkere oorwurm Hot 
Summer, de strakke funk van Check 
The Record en Same Page, Different 
Book, One Day We Will All B Free en de 
ballad When She Comes (waarover zou 
dat nou gaan…). Joop van Rossem 
✪✪✪✩

Quickly, Quickly
THE LONG & SHORT OF IT
Ghostly International/Konkurrent

Quickly, Quickly is een van de namen 
waaronder de uit Portland, Oregon 
afkomstige muzikant en producer 
 Graham Jonson zijn muzikale waren 
aan de man brengt. Begonnen als 
maker van jazzy hiphop instru-
mentals , is hij meer en meer een 
richting opgegaan waarin hij deze 
stijl combineert met slaapkamer-
pop en singer-songwriterachtige 
liedjes. Op THE LONG & SHORT OF IT 
leidt dat tot een vernieuwende en 
luisterwaardige laidback popplaat, 
waarop echte liedjes in een hoogst 
verleidelijke, softjazzy hiphop-setting 
worden ingebed. Het resulteert in een 

zo kort is. Het is afgelopen voor je 
er erg in hebt, terwijl je eigen-
lijk iedere keer weer langer in 
Koreless’ klankenlandschap wilt 
ronddwalen. Deze fascinerende 
electroplaat smaakt echt naar 
meer, veel meer.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

Lady Blackbird
BLACK ACID SOUL
Foundation FM/BMG

Bij het luisteren naar BLACK 
ACID SOUL, het debuut van de als 
 Marley Munroe ter wereld geko-
men zangeres Lady Blackbird, 
denk je meteen aan Nina Simone. 
Dat wordt ons wel erg gemak-
kelijk gemaakt: BLACK ACID SOUL 
opent met een perfecte cover van 
Simone’s Blackbird, waarop Mun-
roe’s doorleefde zang niet voor 
haar grote voorbeeld onderdoet. 
En ook als ze op andere nummers 
andere vergelijkingen oproept, 
van Grace Jones en Billie Holiday 
tot Gladys Knight, Irma Thomas 
en Amy Winehouse, is het de vrij 
kale pianobegeleiding die toch 
weer aan Simone doet denken. 
Dat Lady Blackbird desondanks 
fier overeind blijft is tekenend 
voor haar talent, want waar vrijwel 
iedereen in de vergelijking met 
zo’n icoon zou omvallen, klinkt 
Lady Blackbird nergens als een 
surrogaat. Ze zal zich nog een jaar 
of twintig, dertig moeten bewijzen 
om Simone te evenaren, maar het 
potentieel is er zeker en het is 
maar weinigen gegeven zo over-
tuigend te debuteren. Jammer dat 
het album fysiek pas in november 
uitkomt. Pieter Wijnstekers 
✪✪✪✪

Prince
WELCOME 2 AMERICA
NPG/Sony Legacy

In de documentaire Zappa leidde 
Frank Zappa de kijker rond in zijn 
archieven; ik moest daaraan den-
ken toen dit ‘nieuwe album’ van 
Prince uitkwam. De bijbehorende 
vraag: bezat de in 2016 overle-
den artiest ook zulke enorme 

BERT BROERE
MONK

P ianist en componist Thelonious ‘Sphere’ Monk 
(1917-1982) was in de vorige eeuw een baanbrekend 
vernieuwer binnen de jazzscene. Samen met een 

aantal jonge opkomende muzikanten werd in de beginjaren 
veertig een nieuw stijl ontwikkeld, bekend als bebop. Monk 
werd vaste pianist van Minton’s Playhouse waar de nachte-
lijke jamsessies vaak tot aan het ochtendgloren doorgingen. 
Maar Monks interesses lagen elders. Hij wilde ritmisch en 
compositorisch zijn eigen ideeën ontwikkelen en was het 
vaak jachtige beboptempo beu. Hij trok zich terug en begon 
eigen nummers te componeren, waaronder Round Midnight . 
Hij kreeg weinig gigs en als die er al waren dan appreci-
eerde het publiek zijn inbreng niet. In 1947 maakte hij zijn 
eerste plaat voor Blue Note, maar de verkoop bleef achter. 
In 1951 raakte hij ook nog eens zijn  cabaret card kwijt bij een 
drugsakkefietje, waardoor hij niet meer kon optreden. In 
1952 verkaste hij naar Prestige Records en maakte mooie 
opnamen met onder anderen Miles Davis en Sonny Rollins, 
maar financieel was het geen vetpot. In 1955 volgde een 

contract bij Riverside en dat betekende de ommekeer; hij 
kon artistiek zijn gang gaan. In 1957 kreeg hij zijn cabaret 
card terug. Er volgden succesvolle optredens en zijn platen 
werden goed ontvangen. CBS kwam over de brug met een 
lucratief aanbod. Er volgden grote tournees door de VS, 
Europa en Japan en zijn albums verkochten naar behoren. 
Eind jaren zestig liep de aandacht terug en werd het con-
tract ontbonden. In 1971 maakte Monk zijn laatste opnamen 
in Londen, solo en met een trio. Daarna trad hij zelden meer 
op. Hij overleed in 1982. Monk schreef gedurende zijn car-
rière 70 composities, waaronder diverse klassiekers. Al zijn 
werk is goed verkrijgbaar. Dat zijn muziek voortleeft blijkt 
uit de release in 2005 van een 3-cd-box van het kwintet 
van pianist Alex von Schlippenbach met alle 70 composi-
ties. Het kwartet van pianist Frank Kimbrough deed in 2018 
hetzelfde, maar dan met een 6-cd-set. Beide uitgaven zijn, 
hoe verschillend ook, een respectvol eerbetoon aan deze 
enigmatische componist en pianist. 5
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bedwelmend album dat nooit gaat 
tegenstaan, nooit te soft of vaag 
wordt en waarop de liedjes duide-
lijk te voorschijn blijven komen.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

Diverse Artiesten
THE ROUGH GUIDE TO THE 
ROOTS OF JAZZ 
World Music Network/Music & Words

Deze opnames behoren tot het 
muzikaal culturele erfgoed van de 
mens. Pure, authentieke muziek, 
gezongen en gespeeld vanuit 
het hart en vastgelegd met de 
technische beperkingen uit die 
tijd: de golden age of jazz. De jaren 
twintig van de vorige eeuw, een 
ware schatkamer van vroege jazz, 
gegroeid uit een mix van meerde-
re stijlen, te horen in de cabarets 
en dancehalls van Storyville, het 
red light district van New Orleans 
dat gesloten werd in 1917, waarna 
het zwaartepunt in Chicago kwam 
te liggen. Een absolute voorloper 
was Buddy Bolden, die zijn jazz 
destilleerde uit ragtime, gospels 
en blues; jammer genoeg zijn er 
van hem geen opnamen bewaard 
gebleven. The Original Dixieland 
Jazz Band daarentegen pionierde 
in 1917 met de allereerste opname 
ooit. Verder is het hier allemaal 
klassieke jazz dat de klok slaat: 
Louis Armstrong - misschien wel 
de allergrootste allround jazz-

muzikant/zanger/componist ooit 
- en Jelly Roll Morton, die met zijn 
revolutionaire speelstijl onmo-
gelijk overschat kan worden (en 
die trouwens als eerste muziek 
opschreef). Ook hier aanwezig 
zijn grote namen als King Oliver’s 
Creole Jazz Band, Bix Beider-
becke, Fletcher Henderson, Earl 
Hines, Duke Ellington, Fats Waller, 
Benny Goodman en Bessie Smith 
– het kan niet op. Dit schijfje bevat 
belachelijk veel essentiële muziek 
– ongelofelijk mooie en historisch 
belangrijke opnames. Gewoonweg 
onmisbaar. Marc Vos ✪✪✪✪✪

The Sey Sisters
WE GOT YOUR BACK
Satelite K/XMD

Hoewel er af en toe flarden 
langskomen waaruit de Ghanese 
afkomst blijkt van de drie Sey 
Sisters, klinkt de muziek op WE 
GOT YOUR BACK veel meer als 
moderne gospelsoul dan als 
 wereldmuziek. Toch heeft hun 
Afrikaanse herkomst een onmis-
kenbaar grote invloed op deze in 
Spanje woonachtige dames. Je 
zou die zelfs de leidraad van het 
album kunnen noemen. Want ook 
al is de sound heel gospelachtig, 
alle teksten gaan over familie en 
achtergrond en niet over religie. 
De rol van de drie dames, Edna, 
Kathy en Yolanda Sey, is ongeveer 
even groot: ze nemen elk zo’n 

lied of vier voor hun rekening, die 
ze met behulp van de anderen 
prachtig soulvol zingen, met van 
die wondermooie harmonieën 
zoals bijna alleen familie dat kan. 
Waar veel hedendaagse soul qua 
sound redelijk dichtgeplamuurd is, 
is het geluid op WE GOT YOUR BACK 
behoorlijk open en geven ze elkaar 
volop de ruimte om te shinen. 
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪

Yola
STAND FOR MYSELF
Easy Eye Sound 

STAND FOR MYSELF is de opvolger 
van WALK THROUGH FIRE uit 2019, 
één van mijn favoriete albums 
van dat jaar. Hoewel de sound 
van beide albums grotendeels 
hetzelfde is, leunt Yola (echte 
naam: Yolanda Quartey) op dit 
tweede album meer naar soul en 
disco en zijn de country-invloeden 
van WALK THROUGH FIRE wat naar 
de achtergrond gedrongen. STAND 
FOR MYSELF heeft daardoor een 
aangenaam retrogeluid, met 
zwoele violen, spetterende blazers 
en stevig drumwerk. Dat het album 
niettemin ruimschoots wegblijft 
van de clichés van dat genre is te 
danken aan de perfecte productie 
van veteraan Dan Auerbach en de 
kwaliteit van Yola als songschrij-
ver. Het album wordt bovendien 
gedragen door haar warme 
soepele stem die nu eens rauw kan 
klinken, dan weer troostend als 
een warme deken. Vocaal gezien 
is Like A Photograph misschien 
wel het mooiste nummer van dit 
album, al doet de afsluiter (het 
titelnummer) daar niet veel voor 
onder. Helaas wordt het album wat 
ontsierd door twee missers: Wha-
tever You Want en Break The Bough. 
Op die uptempo nummers slaat 
Yola vocaal de plank volledig mis. 
Ze overschreeuwt zich en klinkt 
geforceerd en geknepen. Zonder 
die uitglijders was STAND FOR MY-
SELF minstens net zo goed geweest 
als Yola’s debuut en misschien 
zelfs wel beter. Maar nu moet ik er 
een halve ster minder voor geven. 
Roeland Smits ✪✪✪✩

Yola

Veel meer op mgehv.nl

POP
WORLD
JAZZ

TOMATITO
VR 15 OKT

NIKLAS PASCHBURG
ZA 16 OKT

NIK BÄRTSCH
VR 26 NOV

ROBERTO FONSECA TRIO
VR 22 OKT

SUPERSISTER PROJEKT
ZA 20 NOV

LUKA BLOOM
DO 25 NOV

HUUN-HUUR TU
WO 20 OKT

VR 22 OKT

CREEDENCE 
CLEARWATER REVIVAL
by The Fortunate Sons (USA)

ZA 6 NOV

LEONARD COHEN
door Flip Noorman

TAMIKREST
DO 25 NOV Locatie: Effenaar

MASTERS OF ANATOLIA: 
TAKSIM TRIO

ZA 23 OKT

RICHARD BONA & 
METROPOLE ORKEST

ZO 9 JAN

ARLAN FEILES  
+ JIM KELLER

MA 18 OKT

SO WHAT’S NEXT? 
FESTIVAL 
Jazz & Beyond

ZA 30 OKT

BRIT FLOYD 
The World’s Greatest  
Pink Floyd Show

ZA 6 NOV

ARUÁN ORTÍZ 
ENSEMBLE
Flamenco Criollo

VR 19 NOV

GRANDBROTHERS
DO 28 OKT Locatie: Paterskerk
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gaat ze, zonder er geforceerde 
fuifnummers van te maken, goed 
af want HIMNOPSIS COLECTIVA is 
ook in huiselijke omgeving heel 
genietbaar. Sanchez’ fijne, van 
huis uit wat hese stemgeluid 
speelt daarbij volgens mij een 
sleutelrol. Want meisjesachtig 
in het lichtvoetige Mi Genética 
of Ahora, warmbloedig in 
Cumbia Perfecta of Tumbao Lo 
Bueno en mooi melancholiek 
in De Principio A Fin of het 
afsluitende Estrellas , vormt juist 
dat hét verbindende instrument. 
‘Een dag zonder muziek is een 
dag niet geleefd’ meldt ons 
- vrij vertaald - het door blazers 
voortgedreven hoempanummer El 
Dia Que No. En zo is het maar net! 
Eddie Aarts ✪✪✪✩

Bob Andy 
LOTS OF LOVE AND I 
Doctor Bird / Cherry Red 

Samen met Marcia Griffiths 
vormde Bob Andy (echte naam 
Keith Anderson) ooit het duo 
Bob & Marcia. Hun Young Gifted 
& Black en Pied Piper hoorden 
destijds tot de eerste overzeese 
reggaehits. De vorig jaar 
overleden singer-songwriter was 
altijd zeer bescheiden over eigen 
kunnen. Buiten kennerskringen 
bleef zijn faam beperkt, maar 
hij heeft onder liefhebbers en 
collega’s een stevige reputatie. Die 
dankt hij beslist aan zijn vroege 
solowerk voor Studio One, dat op 
het standaardwerk SONGBOOK 
is te vinden. Veel meer dan een 
handvol albums maakte Andy 
daarna niet en LOTS OF LOVE AND I 
uit 1977 is een van de beste. Dat 
is niet verrassend. Hij overvoerde 
zijn publiek niet en maakte de 
plaat voor de op dat moment 
zeer succesvolle producer Sonia 
Pottinger die juist dit soort 
intelligente rootsartiesten naar 
waarde wist te schatten en Andy 
koppelde aan onder meer Sly & 
Robbie, pianist Ansel Collins en 
de blazers Vin Gordon en Tommy 
McCook. Die laatste verdiende 
ook als arrangeur zijn sporen 
en dat horen we terug. LOTS OF 

Omar Sosa, Seckou 
Keita 
SUBA
OTA/Bendigedig/ARC

Na TRANSPARENT 
WATER (2017) is 
SUBA het tweede 
album waarop de 
Cubaanse piano-
grootmeester 

Oma Sosa samenwerkt met de 
Senegalese koravirtuoos Seckou 
Keita. Opnieuw levert het een 
wonderschoon album op, waarop 
beider stijlen en composities won-
derwel in elkaar passen. En niet 
alleen instrumentaal, maar ook 
vocaal, waarbij Keita misschien 

het leeuwendeel van de leadzang 
voor zijn rekening neemt in de 
prachtige liederen die hij voor het 

Amparanoia

LOVE AND I doet Andy recht. Het 
is geen spektakelstuk, maar een 
ingetogen plaat met licht jazzy 
ondertonen. Het titelnummer, 
Revelation (een rake remake van 
zijn klassieker Unchain Me) en 
het indrukwekkende The Ghetto 
Stays In The Mind profiteren 
daarvan. Dat we hier juist van 
die laatste twee nummers de 
12” versies als bonus aantreffen, 
is een regelrechte traktatie. 
Verbazingwekkend dat deze plaat 
pas na 40 jaar door Music on 
Vinyl werd heruitgebracht en pas 
nu voor de allereerste keer op cd 
verschijnt. Ik had hem graag al 
veel eerder in huis gehad. 
Eddie Aarts ✪✪✪✪

Badume’s Band 
& Selamnesh Zéméné
YAHO BELE (SAY YEAH)
Innacor/XMD

Afkomstig uit Bretagne, heeft de 
formatie Badume’s Band zich al 
zo’n jaar of vijftien gespeciali-
seerd in Ethiopische jazz, funk 
en rock uit de jaren zeventig. Het 
leidde in 2007 al tot een album 
met de legendarische Ethiopische 
zanger Mahmoud Ahmed, in 2011 
gevolgd door een eerste album 
met Selamnesh Zéméné. Haar 
messcherpe stemgeluid is ook een 
van definiërende factoren op het 

Amparanoia 
HIMNOPSIS COLECTIVA
Mamita Records / XMD

Na een pauze waarin boegbeeld 
Amparo Sanchez haar solo-
aspiraties najoeg, maakte de 
Spaanse groep Amparanoia 
met medewerking van een 
stoet mestizo coryfeeën in 2018 
op EL COR DE MI GENTE een 
feestelijke doorstart. Inmiddels 
is het weer business as usual, 
want op HIMNOPSIS COLECTIVA 
doet het zestal het (met hulp 
van wat sessiemusici) weer 
gewoon zelf. Amparanoia kiest 
veelal voor lekker deinende of 
hobbelende deunen. Nu eens 
uit eigen contreien en dan 
weer voor cumbia en andere 
Latijns-Amerikaanse ritmes. Dat 

album aandroeg, maar de achter-
grondzang en woordloze vocalen 
van Sosa de sfeer zeker mee 

bepalen. Denk nu overigens niet 
dat SUBA puur een duoplaat is, 
want de rol van de Venezolaanse 
percussionist Gustavo Ovalles mag 
niet onvermeld blijven – in feite 
vormen ze een trio. Zijn bijdragen 
op alle nummers zijn van wezenlijk 
belang voor het schitterende to-
taalgeluid van wat beslist een van 
de mooiste wereldmuziek platen 
is van 2021. En dan mag je dat 
wereldmuziek wat mij betreft ook 
best weglaten, aangezien SUBA 
alle muzikale grenzen overstijgt 
en ook velen zal aanspreken die 
normaliter niet naar wereldmuziek 
omkijken. 
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪✩
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Bob Marley and the 
Wailers 
THE CAPITOL SESSION ‘73 
Tuff Gong/Universal

Dankzij de 
succesvolle 
alums CATCH A 
FIRE en BURNIN’ 
en een stevige 
livereputatie 

stond het trio The Wailers in 1973 
op doorbreken. Na hachelijke 
weken in winters Engeland besloot 
Bunny Wailer niet meer te touren, 
waarna bandmakkers Bob Marley 
en Peter Tosh hun vroegere 
mentor Joe Higgs als vervanger 
meevroegen naar de VS. Na wat 
soloshows en supports van Bruce 
Springsteen zou de groep 17 
optredens in het voorprogramma 
van Sly & The Family Stone 
verzorgen. Dat bleek geen goeie 
match en na vier dagen liet die 
de Jamaicanen zonder uitleg 
letterlijk langs de kant van de weg 
in Las Vegas achter. De groep 
ging niet bij de pakken neerzitten. 
In allerijl geregelde shows in San 
Francisco bleken sensationeel 

zijn toevlucht nemen tot het pri-
ma solodebuut van Tess  Merlot: 
LAISSEZ-MOI. Op het album doet 
de Nederlandse zangeres de 
hoogtijdagen van het Franse 
lied in de jaren zestig helemaal 
her leven met een joie de vivre 
zoals je die zelfs in Frankrijk nog 
maar zelden hoort (Eigen beheer 
✪✪✪✩). Zoals Tess Merlot zich 
helemaal onderdompelde in de 
Franse muziekcultuur dook de 
Britse singer-songwriter Zoë 
(Pollock) in de Braziliaanse folk. 

overtuigend en wordt met zoveel 
bezieling gebracht, dat het bijna 
een doodzonde zou zijn eraan 
voorbij te gaan.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

Het is vaak onduidelijk waar 
wereldmuziek begint en 

ophoudt. Is SPANISH MODEL, het 
album waarop allerlei Spaan-
staligen de liedjes van Elvis 
Costello’s lp THIS YEARS MODEL 
uit 1978 in het Spaans brengen 
nu wereldmuziek of niet? Een 
curieus fenomeen is het zeker, 
want over de originele(!) backing-
tracks van The Attractions zingt 
een keur aan talent Costello-
klassiekers. Grappig en ook 
best goed gedaan, al zit ik niet 

te wachten op nog een Franse, 
Italiaanse, Griekse of Chinese 
versie (Universal ✪✪✪✩). Wat 
te doen ook met Native Soul? Het 
betreft een zwart dj-duo uit Zuid-
Afrika dat met TEENAGE DREAMS 
een van de beste electroalbums 
van 2021 heeft gemaakt. Af en 
toe kun je wel Zuid-Afrikaanse 
invloeden in de muziek herken-
nen, maar TEENAGE DREAMS had 
feitelijk overal vandaan kun-
nen komen en is in strikte zin 
amper wereldmuziek te noemen. 

(Awesome Tapes From Africa/
Konkurent ✪✪✪✪). DE  PELICULA, 
het dwingende duoalbum van The 
Limiñanas en Laurent Garnier , 
beiden uit Frankrijk, is ook zo’n 
twijfelgeval. De mix van spacey 
postrock en Franstalige spoken 
word krijgt door de extra inbreng 
van Garniers elektronica ontegen-
zeglijk een boost, maar zal een 
moderne rockliefhebber sneller 
aanspreken dan de gemiddelde 
fan van Franse muziek (Because/
PIAS✪✪✪✪). Die kan dan weer 

OOK VERSCHENEN

hun natuurlijk ook wel behoor-
lijk makkelijk gemaakt door de 
bevlogen zang van Zéméné, die 
in niets onderdoet voor hetgeen 
de  ETHIOPIQUES series ons al 
sinds 1998 voorschotelt. Normaal 
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nieuwe YAHO BELE (SAY YEAH), dat 
wederom getuigt van de voor-
beeldige wijze waarop Badume’s 
Band zich de muziek heeft eigen 
gemaakt uit het Ethiopië van 
de jaren zeventig, al wordt het 

gesproken zou ik zeggen dat je je 
beter eerst richt op de muzikale 
pracht die Ethiopische artiesten 
zelf ons vanaf de jaren zestig en 
zeventig voorschotelden, maar 
de muziek op dit album is zo 

dankzij uitgebreid speurwerk 
herontdekt, gerestaureerd 
en nu uitgebracht op dvd en 
geluidsdragers. De opwindende 
publiekscomponent ontbreekt 
natuurlijk. Maar de Wailers 
en begeleiders – ritmesectie 
Aston & Carlton Barrett en een 
ontketende Earl ‘Wya’ Lindo op 
toetsen – laten in uitgesponnen 
songs horen hoe bloedserieus 
ze hun werk namen en wat een 
geoliede machine de groep ruim 
voor Bobs hoogtijdagen al was. 

en er werd tijd gemaakt voor 
een interview en optreden bij 
radiostation KSAN-FM, waarvan 
opnamen in 1991 verschenen op 
TALKING BLUES. Vrijwel vergeten 
echter was dat Denny Cordell 
de groep charterde voor een 
sessie achter gesloten deuren. In 
de Capitol Records Tower in L.A. 
legde hij 12 nummers vast op film 
en geluidsband. Die registratie 
werd vervolgens decennia 
lang als mythisch en verloren 
beschouwd, maar is recent 

Iets valt er hier natuurlijk 
wel te muggenziften; Bunny 
ontbreekt hier weliswaar, maar 
historisch gezien was hier nog 
sprake van ‘The Wailers’. Toch 
vermeldt men hier Bob Marley 
& The Wailers en staat ook 
alleen híj zesmaal op de cover 
afgebeeld. Marketingtechnisch 
begrijpelijk, maar Peter Tosh 
minstens noemen en afbeelden 
was sympathiek geweest. Diens 
Can’t Blame The Youth laat hem 
nog prominent horen. Maar 
in Stop The Train, eveneens voor 
100% van Tosh’ hand en steevast 
door hem gezongen, wordt zijn 
lead overschaduwd door Marley’s 
in dat nummer gebruikelijke 
hogere tweede stem vol ad libs. 
Dat is wellicht destijds tijdens 
de mix al gebeurd, maar is met 
de techniek van nu goed te 
corrigeren. Kleine smetjes op 
een voor het overige fraaie en 
belangwekkende registratie van 
een supergroep vlak voor de 
delen van de som zich separaat 
zouden doen gelden. 
Eddie Aarts ✪✪✪✩

Peter Tosh en Bob Marley
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beide heren voor puur kippenvel 
zorgt. Instrumentaal valt Niemelä’s 
trompet op, waarvan de dynamiek 
deze folkmuziek naar een veel 
hoger plan tilt en haar niet slechts 
een moderne sound, maar hier 
en daar ook dat typische balkan-
geluid meegeeft. Het maakt VILLOI 
VARSA tot een eersteklas voor-
beeld van volksmuziek die in de 
traditie geworteld blijft en toch 
grenzen overstijgt.
Eric van Domburg Scipio 
✪✪✪✪

Eva Quartet
MINKA
Riverboat/World Music Network/Music & Words

Het is ruim vijfendertig jaar gele-
den dat menige popmuziekliefheb-
ber in het Westen kennis maakte 
met de bijzondere geneugten van 

Op LAGO AUSENTE destilleerde 
ze dat tot tien new age-achtige 
tropische folk liedjes in het Bra-
ziliaans, Spaans en Engels. Van 
een sprookjesachtige betovering 
(Eigen beheer ✪✪✪✩). Bijzon-
der is ook MAIM, het derde album 
van het Schotse Whyte . Een 
mengeling van songs, instru-
mentals en spoken word (alles 
in Gaelic). Folk ligt aan de basis 
van dit album, dat door het vele 
gebruik van elektronica echter 
nauwelijks folky klinkt maar wel 

heel pakkend en fascinerend 
is, zeker in de wonderschone 
gezongen liedjes (Birnam/XMD 
✪✪✪✩). Wonderschoon zijn ook 
de Romaanse liederen waarop 
de Roemeense zangeres Diana 
Rasina ons trakteert op ROMANCE. 
Rasina put haar materiaal uit zo’n 
beetje heel romaans Europa van 
de middeleeuwen tot nu, en heeft 
niet meer begeleiding nodig dan 
akoestische gitaar en accordeon 
(Bayla/Galileo ✪✪✪✪). 
Eric van Domburg Scipio 

Celenka
VILLOI VARSA
Nordic Notes

Met VILLOI VARSA brengt het Finse 
folktrio Celenka haar tweede 
album uit met moderne bewerkin-
gen van traditionals uit Karelië.  
Net als op het titelloze debuut 
(2016) combineert Celenka hier 
Karelische muziek met muziek 
uit de Balkan, al is dat vaker 
uitzondering dan regel en gaan 
zangeres/kantelespeelster Emmi 
Kujanpää, harmoniumspeler Eero 
Grundström en trompettist Jarkko 
Niemelä vooral uit van eigen 
kracht. Ze komen tot resultaten 
die zowel wonderschoon als heel 
opzwepend kunnen zijn, waar-
bij Kujanpää’s stem veelal het 
voortouw neemt maar vooral in 
combinatie met de stemmen van 

deze Bulgaarse dameskoorzang, 
via de heruitgave op 4AD van het 
reeds in 1975 door de Zwitserse 
ethnomusicoloog Marcel Cellier 
uitgebrachte album LE  MYSTÈRE 
DES VOIX BULGARES (VOL. 1). 
Vertolkt door het Bulgaars Staats 
Radio & Televisie Dameszangkoor, 
bleek de traditionele volksmuziek 
zich in dat land totaal anders ont-
wikkeld te hebben dan in vrijwel 
alle andere landen ter wereld en 
een polyfone schoonheid te bezit-
ten die uniek en ontroerend was. 
Uit een van de latere incarnaties 
van dat koor maakten vier van de 
beste solisten zich los en vormden 
gezamenlijk het Eva Quartet. 
MINKA is niet heel anders is dan 
eerdere platen van dit gezel-
schap, maar opnieuw illustreert 
dit nieuwe album naar welk een 
grote artistieke hoogte deze vier 
dames de Bulgaarse volksmuziek 
keer op keer tillen. Messcherp 
zingend en interacterend, maakt 
het ook totaal niet uit dat je geen 
idee hebt waar ze het over heb-
ben, aangezien de muziek met 
zoveel gevoel wordt gebracht in 
zulke unieke liederen dat je je 
graag eraan over geeft. Wie deze 
muziek nog niet kent zal ik altijd 
aanraden te beginnen met de 
originele uitgaven van LE MYSTÈRE 
DES VOIX BULGARES, die inmid-
dels vier delen beslaan, maar wie 
daarna verder wil kijken kan zich 
met MINKA van Eva Quartet geen 
buil vallen.
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪

Barbara Pravi
ON N’ENFERME PAS LES 
OISEAUX
Capitol France/Universal

Barbara Pravi mag dan ‘slechts’ 
tweede zijn geëindigd bij het 
Eurovisie Songfestival, met 
Voilà maakte ze onder echte 
muziekliefhebbers toch meer 
enthousiasme los dan winnaar 
Måneskin. Niet dat er iets mis was 
met hun winnende rocksong Zitti 
E Buoni, maar waar Voilà een van 
de beste nieuwe chansons was in 
de klassieke Franse traditie die ik 

in jaren gehoord had, was Zitti E 
Buoni een goede rocksong, maar 
ook niet veel meer dan dat. Bleef 
natuurlijk de vraag of Pravi ook 
een heel album lang overeind zou 
kunnen blijven en daartoe dient 
ON N’ENFERME PAS LES OISEAUX. 
Openend met Voilà, in die klas-
sieke Edith Piaf meets Jacques 
Brel stijl, laat Pravi er direct geen 
gras over groeien: dit is waar haar 
hart ligt. Het is beslist niet zo dat 
de rest van het album ditzelfde 
patroon volgt, ze laat ook mo-
dernere varianten van deze stijl 
horen, maar ook dat doet Pravi 
met de bezieling die hoort bij het 
klassieke Franse chanson. Wie 
ON N’ENFERME PAS LES OISEAUX 
aanschaft puur op grond van 
Voilà wordt dus niet teleurgesteld. 
Het album biedt namelijk tien 
klasseliedjes die allerlei andere 
facetten van het Franse chanson 
laten horen.
Pieter Wijnstekers ✪✪✪✪

Diverse Artiesten
THE ROUGH GUIDE TO THE 
BEST JAPANESE MUSIC 
YOU’VE NEVER HEARD 
World Music Network/Music & Words

De roemruchte Rough Guide 
verzamel-cd’s zijn eigenlijk 
altijd verrassend en vaak ook 
verrassend goed. Deze uitgave 
met Japanse muziek valt zeker 
weer eens in beide categorieën. 
Natuurlijk: er staan ook een paar 
aalgladde en/of oorverdovend 
saaie nummers op. Maar daar 
staat veel moois tegenover. Zoals 
Misirlou - in de  jaren vijftig een 
hit in Japan in een uitvoering van 
The Ventures - hier in een fraaie 
versie van de Surf Champlers uit 
Okinawa.  Andere artiesten die aan 
di t album een bijdrage leveren 
lijken – in ieder geval voor wes-
terse oren – veel dichter bij het 
authenthiek Japanse te blijven, 
zoals Aragaki Mutsumi met haar 
soulvolle stem en haar prachtige 
sanshin-spel op Naakunii-Hanta-
baru. Ruim een uur muziek en bij 
vlagen wonderschoon.  
Cees Bronsveld ✪✪✪✩

Barbara Pravi
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10 Dexys Midnight 
Runners
GENO (1980)

Geno is Kevin Rowlands eerbetoon aan de 
Amerikaanse soulzanger Geno Washington, 
die in de jaren zestig in Engeland woonde, 
daar optrad met de Ram Jam Band en enkele 
hitjes scoorde, onder meer Michael (The 
Lover). You were Michael the lover, verwijst 
Rowland in Geno naar zijn held. Alhoewel 
held? Het nummer lijkt tevens een afrekening. 
De jonge Rowland keek op naar zijn idool 
tijdens een optreden waar hij een van de 
jongste en de kleinste was. But now just look 
at me. ’Cause I ’m looking down at you. Zowel 
Rowland als Washington spinden garen bij het 
nummer. Het werd een grote hit en maakte 
een comeback mogelijk van de vergeten 
soulzanger. Albo Helm 

9 Piet Mondriaan 
BROADWAY BOOGIE WOOGIE 
(1943) 

Dit is geen eerbetoon van een band aan een 
kunstenaar, maar juist andersom: muziek die 
een kunstenaar inspireerde en er vervolgens 
kunstwerken van maakte. Piet Mondriaan 
streek in 1940 neer in New York en raakte ge-
fascineerd door de jazz, vooral boogiewoogie. 
Het resulteerde in twee beroemde werken: 
Broadway Boogie Woogie en Victory Boogie 
Woogie. Bert Broere

8 The Modern Lovers
PABLO PICASSO (1973)
Voordat Jonathan Richman met 

zijn (nagenoeg geheel vernieuwde) Modern 
Lovers meer middle-of-the-road werd en een 
hit scoorde met Egyptian Reggae, schreef hij 
dit punkrockachtige lied over de beroemde 
Spaanse schilder. The Modern Lovers namen 
het op in 1973 voor hun door John Cale van 

IN ELKE HEAVEN HERINNEREN WE ONS ALBUMS, NUMMERS 

OF ARTIESTEN MET EEN GEZAMENLIJKE EIGENSCHAP.

DIT KEER IS HET THEMA VERWIJZINGEN NAAR KUNSTENAARS 

OF ANDERE ARTIESTEN.

de Velvet Underground geproduceerde debuut-
album. Het kwam echter pas uit in 1976. Toen 
had John Cale zelf ook al een versie opgeno-
men. Nadien is het nog vaker gecoverd, onder 
anderen door David Bowie. Maar niemand had 
er ooit een echte hit mee. 
Hans Nacinovic

7Michael Johnathon
THE PAINTER (2021)
Op zijn jongste album THE PAINTER 

brengt de Amerikaanse singer-songwriter 
Michael Johnathon een ‘artistic tribute to Van 
Gogh ’. Johnathon schildert zelf ook en op het 
albumhoesje zijn enkele werken van hem te 
zien. Zelf meldt hij daarover: ‘ I used Van Gogh 
as a mentor, not to copy him ’. Hij covert op de 
plaat Don McLeans Vincent, maar biedt ook 
eigen liedjes met het titelstuk, afgeleid van 
McLeans hit , als meest aansprekende. 
Joop van Rossem 
. 

6Phil Lynot
KING’S CALL (1980) 
Waarschijnlijk is Elvis de artiest die 

het meest bezongen is door andere artiesten, 
maar nooit zo intens als door Thin Lizzy’s Phil 
Lynot in King’s Call. Ontzetting over de dood 
van de King samengebald in bijna vier minuten 
bloedstollende rock. It was a rainy night/The 
night the King went down/Everybody was crying/
It seemed like sadness had surrounded the town.
Roeland Smits

5 Paul de Munnik     
GEEN LIED, DE BLUES (2016)
Paul de Munnik zingt niet, maar lijdt 

in Geen lied, De Blues . Het rauwe ritme, het 
zuigende orgel en de springerige piano dragen 
daaraan bij , maar vooral de manier waarop hij 
zijn tekst schor in onze gezichten spuwt: Het 
is de wanhoop die je bijt/het is een monster veel 

Er is een 
Rolling Stone gestorven
Hij bezat een zwarte verfdoos
En een eeltige duim
Met zijn metgezellen 
Eerde hij de duivel
En verschafte hij onderdak
Aan de niet opgehokten
Op een wolk
Had hij niks te zoeken 
Hij hield de tijd bij
Met een klok om zijn nek.   .

JOHN SCHOORL

UITLOOPGROEF
PAINT IT 
BLACK* VERWIJZINGEN

DE 10

* Paint It Black is een nummer van 
The Rolling Stones uit 1966. Het 
werd geschreven door Mick Jagger 
en Keith Richards en bevat tal van 
exotische muzikale elementen. Het 
centrale thema is het verlies van 
een dierbare. De man die na tien 
seconden het drumwerk inzet, Charlie 
Watts, overleed op 24 augustus 2021. 
Hiermee is hij na Brian Jones de 
tweede dode Rolling Stone. Jazzcat 
Watts gold als het kompas van de 
band, als de machinist die het spoor 
in de gaten hield. Zijn vader werkte 
overigens bij de spoorwegen.

Charlie Watts



VERWIJZINGEN

ALBO HELM TEKENDE GENO VAN DEXYS MIDNIGHT RUNNERS (ZIE 10)

te groot/het is verliezen van de tijd/opeens is 
Bram al tien jaar dood. Elke keer opnieuw mis 
ik Bram Vermeulen dan, met een brok in mijn 
keel… . Ruud Heijjer

4Bob Dylan 
MURDER MOST FOUL (2020)
Als er iemand zijn teksten volstopt 

met verwijzingen, dan is het Bob Dylan wel. 
Dit ruim een kwartier durende epos van zijn 
meest recente album ROUGH AND ROWDY WAYS 
verhaalt over de moord op president Ken-
nedy in 1964, maar is vooral een fenomenale 
opsomming van artiesten en songtitels uit de 
jaren zestig en zeventig. What’s new pussycat?/
What’d I say/I said the soul of a nation been torn 
away. De songtitel verwijst overigens naar 
Shakespeare. Louis Nouws

3 Led Zeppelin  
HATS OFF TO HARPER (1971)
Veel Britse muzikanten zijn geïnspi-

reerd door de Engelse blues- en folkzanger/
gitarist Roy Harper. Tachtig inmiddels. Jimmy 

Page van Led Zeppelin droeg deze vuige 
deltablues ode aan hem op. Leuk weetje: Roy 
Harper zingt lead op Have A Cigar van het 
album WISH YOU WERE HERE van Pink Floyd. 
Michael Struis

2Wayne County & The 
Backstreet Boys
MAX’S KANSAS CITY (1976)

Hét nummer voor wie wil weten wie er hal-
verwege de jaren zeventig hip waren in de 
New Yorkse underground scene, en speciaal 
in die vermaarde zaal die van 1965 tot 1981 
dienstdeed. Take a tip from me and get ready 
for the big parade/It 's the place to be every 
night's a happy holiday, zingt diva Wayne – 
thans Jayne – County. Down at Max’s , where 
all the kids are. Om vervolgens te melden dat 
Patty Smith the Stagger Lee of rock ‘n’ roll is , 
Iggy Pop en Lou Reed higher and higher raken 
en, terwijl het beneden stervensdruk is en 
de groupies all dressed up zijn, The New York 
Dolls op de  bovenverdieping boos kijkend 
de boel in elkaar trappen. Aan het eind volgt 

een eindeloze opsomming van bandnamen, 
waarvan je nu wenst dat je ze er ooit gezien 
had. Daar, down at Max’s Kansas City, baby. 
Bram van Schaik

1 Paul Simon 
RENE AND GEORGETTE 
MAGRITTE WITH THEIR DOG 

AFTER THE WAR (1983)
Bij verschijnen was het album HEARTS AND 
 BONES de grootste flop in Paul Simons car-
rière. Toch bevat het een aantal van zijn 
allermooiste nummers, waaronder zelfs twee 
dubbel-eerbetonen. The Late Great Johnny 
Ace gaat over zowel rhythm-and-blueszanger 
 Johnny Ace als de enkele jaren eerder 
vermoorde John Lennon. En in Rene And 
Georgette Magritte With Their Dog After The 
War betoont Simon niet slechts eer aan de 
Belgische surrealist, maar ook aan de doowop-
muziek van de jaren vijftig, in het bijzonder de 
in het refrein genoemde Penguins, Moonglows, 
Orioles en Five Satins.
Eric van Domburg Scipio 6
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BLAUDZUN
GESCHREVEN ALSOF HET ZIJN LAATSTE ALBUM IS, MET DE 

 GEDREVENHEID VAN EEN DEBUUT. BLAUDZUN IS TERUG EN 

 PRESENTEERT IN JANUARI LONELY CITY EXIT WOUND. 

COURTNEY BARNETT
HET NIEUWE ALBUM THINGS TAKE TIME, TAKE TIME LAAT HOREN 

WAAROM DE AUSTRALISCHE WORDT GEREKEND TOT EEN VAN DE 

MEEST BAANBREKENDE VROUWELIJKE SINGER-SONGWRITERS.

BINTANGS
BINTANGS UIT BEVERWIJK BESTAAN ZESTIG JAAR EN HET GOEDE 

NIEUWS IS DAT ZE OP HUN NIEUWE PLAAT THESE HANDS NOG 

STEEDS KLINKEN ALS EEN STEL JONGE HONDEN. 

JAARLIJSTJES
ALS HET MUZIEKJAAR OP ZIJN EIND LOOPT MAKEN DE KENNERS DE 

BALANS OP. WAT ZIJN DE ALBUMS DIE JE BESLIST NIET MAG MISSEN? 

HEAVEN PIKT ALTIJD WEER ONBEKENDE PARELTJES OP.
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Het gloednieuwe 
album van Normaal 

bestaat uit een CD met 14 
nieuwe nummers, verpakt in 

een uitgebreid boekwerk vol met 
verhalen die de band tijdens hun lange 

carriere heeft meegemaakt.
 

Release CD+Boek: 24 september
Release LP: 3 december

The studio albums 1996-2007, in
cluding Golden Heart, S

ailin
g To 

Philadelphia, The Ragpicker’s Dream, Shangri-L
a, Kill T

o Get Crim
son 

and Gravy Train: The B-Sides 1996-2007

Available on 6CD and 11 LP boxset 

Release CD+Boek: 24 september 

Release LP: 3 december


