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Songs
van de week

Jamila Woods
Boundaries
Goede solosingle 
van Woods, onlangs 
nog in goeden doen 
op de nieuwe Bono-
bo-plaat. ‘Bounda-
ries’ gaat over het 
afbakenen van de 
eigen comfortzone.

Nnamdï
Touchdown
De lichtvoetige song 
is goed, de clip beter: 
‘Man neemt al zijn 
drugs in één keer 
omdat zijn medepas-
sagiers op de bus 
extreem irritant zijn.’ 
Herkenbaar!

The Cure
And Nothing  
Is Forever
Dromerige song van 
6 minuten, voor het 
eerst live te horen 
in Stockholm  vorige 
week. Hun nieuwe 
plaat zit er nu toch 
echt aan te komen.

‘We’re pain, we’re steel, 
a plot of knives,  we’re 
Transmaniacon MC. Our 
songs are a Fantasy 
Distillation of Reality’. Een 
lange tijd terug  maakte 
ik plots een enorme klik 
met Blue Öyster Cult die 
voor altijd is blijven han-
gen. Het ging zelfs zover 
dat ik hun gelukkig onpo-
pulaire tweede-
hands elpees 
alleen al voor 
de  knappe hoe-
zen kocht. En 
voor de muziek 
uiteraard, die 
men na een pint 
of drie zou kun-
nen omschrij-
ven als Kosmische Fantasy-
Rock. Iets als de perfecte 
soundtrack voor vintage 
sci-fi-magazines als Heavy 
Metal en Tales Of The 
Unexpected. Typische jon-
gensboekromantiek dus. 
Maar dan vanuit een zeer 
Amerikaans, sinister post-
hippie- universum. Met coole 
songtitels als ‘Career of Evil’ 
en ‘This Ain’t the Summer of 
Love’. Recht uit een occult 

stripverhaal vol cryptische 
toverformules voor  coole 
riffs. ‘Jommeke vs. The 
Reaper’, zoiets. Wat ook 
steeds vermag te fascineren 
bij succesvolle bands, is het 
nieuwe en vooral andersoor-
tige tijdperk waarin ze zich 
opeens blijken te bevinden, 
met alle verwarring van dien. 
Sixtiescoryfeeën in de jaren 

80, dat soort 
ongemak. Geen 
probleem voor 
Blue Öyster 
Cult, te horen 
aan hun sound-
track van ‘Bad 
Channels’ uit 
1992. ‘Demon’s 
Kiss’ is half 

Mötley Crüe, half CPeX. Als 
Faith No More werd ver-
plicht om met een zesjarige 
producer te werken, kreeg je 
zoiets als ‘Manic Depresso’. 
‘Little Old Lady Polka’, bege-
leid door The Ukelaliens, 
kon weleens SpongeBob 
zijn. Naakt, bezopen en ver-
dwaald op Oktoberfest 
München. Kosmische 
Fantasy-Rock heerst. More 
cowbell, Hans!

Elke week diept Mauro één plaat op uit zijn  
uitgebreide verzameling. Deze week: ‘Bad Channels’  

van Blue Öyster Cult (1992).

DEZ MONA
Loose Ends
*****
De single ‘Fresh Water’ en de 
bijbehorende aerobicsvideo 
deden het al vermoeden: de 
nieuwe van Gregory Frateur 
en co. is – in tegenstelling tot 
theatrale voorganger ‘Lucy’ 
uit 2021 – een behoorlijk funky 
affair geworden. ‘Loose Ends’ 
bedient zich vrijelijk van funkrit-
mes, popsouplesse en de eigh-
ties. Terwijl de opener ‘Wicked’ 
voorbijkomt, is het moeilijk om 
níét aan Balthazar te denken, 
maar het zou al te makkelijk zijn 
om daar de hand van producer 
Tijs Delbeke in te zien: voor Del-
beke bij Balthazar zat,  speelde 
hij al in Dez Mona. Deze ge-
slaagde overstap van theater 
naar nachtclub is simpelweg 
een zoveelste nieuwe Dez Mona 
die zich openbaart. Melancholie 
blijft wel dé sparringpartner van 
Frateur, bij uitstek in ‘Dynamite’ 
en ‘Cops in Love’. ‘Loose Ends’ 
is geen plaat voor de dans-
vloer, wel één voor in de morsi-
ge lounge ernaast, in de vroege 
uurtjes. (kv)

GILLA BAND
Most Normal
*****
De Ieren van Gilla Band – voor-
heen Girl Band – hebben duide-
lijk aan spankracht gewonnen. 

RED HOT CHILI PEPPERS
Return of the Dream 
Canteen
*****
Van kwaad tot Pepper: een half-
jaar na hun vorige plaat hebben 
Kiedis en co. alweer een nieuwe 
uit, en het is géén goeie gewor-
den. De irritante ‘jajajaja’-man-
tra in ‘Tippa My Tongue’ zet de 
bescheten toon: de Peppers 
kopiëren en kopiëren en kopië-
ren het eigen geluid tot er alleen 
een zwaar ademende grootste 
gemene deler overblijft. ‘Eddie’ 
gaat over wijlen Van Halen, 
maar een mooi monument is het 
niet. ‘Fake as Fuk’ is zo flauw als 
zijn titel, ‘My Cigarette’ hun aller-
domste meezinger tot nog toe. 
Josh Klinghoffer, de gitarist die 
gedumpt werd bij de Peppers, 
getuigde onlangs dat de band in 
een strak keurslijf zit: ‘Er is een 
handboek met strenge regels. 
Wat mag bij het geluid van het 
globale merk ‘RHCP’ en wat 
zéker niet? Moeilijk om dan nog 
creatief te zijn.’ Dat verklaart 
een vijg als ‘Dream Canteen’, 
maar praat het niet goed. (fvd)

Check alleen al hoe gitarist Alan 
Duggan en bassist Daniel Fox 
in ‘Eight Fivers’ een stuwend rit-
me maken van hun overstuurde 
pokkenherrie. En laat daarbo-
venop de schreeuwzang van 
Dara Kiely binnenkomen: ‘I went 
to Aldi / I went to Lidl / I spent 
aaaaaall my money on shit clo-
thes’. In ‘The Weirds’ zit luide 
ambient. ‘Almost Soon’ knipoogt 
naar ‘Is This It’ van The Strokes. 
‘Post Ryan’ is een ode aan LCD 
Soundsystem. De grapjas Kiely 
smeert ondertussen een forel 
vol vaseline, binget de volledige 
‘Big Brother’-boxset, en voor-
spelt de nieuwste trends in de 
vuilniszakkenmode. Maar zijn 
laatste zin is ontroerend hard: 
‘Basically I get inevitable depres-
sion when I do nothing’. (gvn)

Schwartz’ begint als een folk-
song maar evolueert naar een 
beschaafd swingende chacha-
cha, en afsluiter ‘Perfect Sense’ 
zou zo op een plaat van Dusty 
Springfield kunnen staan.

Soms moest ik bij het luiste-
ren aan Martin Fry en ABC den-
ken, maar even vaak aan Bowie, 
toen hij met Iggy Pop in Berlijn 
woonde. Waar is de tijd. (mc)


