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Na het overlijden van haar man belandt de 
81-jarige Frieda in een home. Een psychologi-
sche wonde die een leven lang jeukte begint 
daar te etteren. Voor haar huwelijk had ze     
in 1963 een relatie met de getrouwde Otto. 
Gestolen uitjes naar een kersenboomgaard, 
romantische nachten in een plattelandshotel, 
het leek allemaal zo idyllisch, tot Frieda 

zwanger werd. Haar ouders en werkgever konden het schan-
daal niet aan en zetten haar op straat. Geen enkele huisbaas 
wou een alleenstaande zwangere vrouw onder zijn dak en Frie-
da belandde in een kraakpand, waar ze ook beviel. Zonder ech-
ter meer van het kind te zien dan zijn twee voetjes. 
Als Frieda even later huwt met Louis en ze een zoon krijgen, 

lijkt haar leven in de plooi te vallen, tot bij de hoogbejaarde de 
onrust opspeelt. “Ik denk dat ik mijn nieuwe leven eroverheen 
heb gestapeld”, verzucht de protagoniste over het drama van 
haar eerste zwangerschap. Zonder vals sentiment kaart Jaap 
Robben in deze roman de problematiek van destijds onvrijwil-
lig afgestane kinderen aan. Door ook de druk op de relatie met 
zoon Tobias te schetsen, wijst de auteur erop hoe zo’n trauma 
later nazindert bij het hele gezin. Fijnzinnig en leerrijk. (id)
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Maurie Daulne, moeder van Zap Mama, doet 
al lang geen moeite meer om haar alter ego 
als een groep voor te stellen. Daulne is Zap 
Mama, point final. Het helpt om helemaal zelf 
knopen door te hakken, zoals deze: Odyssée 
is haar negende plaat, maar ook de eerste die 
resoluut kiest voor het Frans als voertaal. Als 

Stromae in die taal de wereld kan veroveren, waarom zij dan 
niet? De afropop die ook al de ruggengraat vormde toen Zap Ma-
ma nog klonk als een a capella-groep, blijft intact op Odyssée: 
nog steeds hoor je instrumenten die de doorsnee westerse ar-
tiest niet zal gebruiken, de samenzang geeft de songs vaak een 
rituele inslag, de etnische ritmes maken het nog steeds moeilijk 
om stil te blijven zitten. Toch kijkt Daulne ook wat ruimer. In A 
Mi hoor je, dan toch in het Engels, een rap van Zekyé, Adamo 
wordt als coauteur aangedragen in de song Regard d’Une Fem-
me, ook broer Jean-Louis Daulne begeleidde haar mee op deze 
spirituele reis, wanneer (zoals in die Adamo-song) die opzwe-
pende ritmes naar de achtergrond verdwijnen, hoor je gewoon 
een exotischere versie van chanson. Odyssée verschijnt voorals-
nog alleen digitaal, en dat is jammer: klasse van dit niveau moet 
in alle mogelijke formaten beschikbaar zijn.  (sv)
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Schrijven Anthony West en Josephine Van-
der Gucht, samen bekend als Oh Wonder, 
aan hun eigen romantische komedie? Vorig 
jaar bracht het koppel een corona-album uit 
dat duidelijk maakte hoe hun relatie had ge-
leden onder de lockdown. Ook toen 22 Break 
werd gelost, was al duidelijk dat de twee in-

middels hadden beslist om toch samen door te gaan. Toen al 
werd een ‘zusteralbum’ aangekondigd dat de wederopstanding 
na de dip zou verklanken. Nu ook 22 Make te beluisteren is, valt 
vooral op hoe weinig dat ‘make’ of ‘break’-kantje de klank van 
hun muziek beïnvloedt. 
Ook deze verzameling popsongs klinkt poeslief en zweverig, 

vol zoete elektronica, met weinig pieken of dalen. Dat mag 
vreemd lijken als kroniek van een relatie onder druk: kraakte 22 
Break soms nog een beetje onder de moeilijke omstandighe-
den, hier vijlt de verzoening zelfs de laatste scherpe kantjes 
weg. Het komt zelfs als een schok – pas op, hier wordt gevloekt! 
– wanneer een song passeert die Fuck It I Love You heet. Als er 
ooit een film van komt, dan hopen we dat de scenarist er des-
noods wat vuurwerk bij verzint. Deze liedjes kunnen al dienen 
bij de scènes in het wellnesscentrum.  (sv)
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De Red Hot Chilli Peppers tijdens Rock Werchter, afgelopen zomer. FOTO Koen Bauters 

Gregory Frateur, voorman van het Antwerp-
se Dez Mona, zet bij momenten wel een stap-
je naar Kunst met een grote ‘K’. Vorig jaar 
werkte hij nog mee aan een oratorium, maar 
op andere momenten mag het ook gewoon 
swingen. Dat doet zijn groep voluit op Loose 
Ends, het negende Dez Mona-album. De bon-

kige grooves van Connection of Emotion lonken naar de roes van 
een donkere dansvloer. Maar ook slepende, bezwerende tracks 
als Loose Ends of Cops In Love krijgen een zwoel karakter. Fra-
teur, toch altijd nadrukkelijk de frontman van Dez Mona, zet hier 
bewust een stap achteruit om de groep een nieuw geluid te doen 
vinden. Gitarist Sjoerd Bruil en accordeonist Roel Van Camp vul-
len als songschrijvers de vacature in. Ze laten meer elektronica 
toe, houden ruimte voor instrumentale stukken, wat Dez Mona 
meer doet ademen. Voor een zo funky geluid is het vreemd dat 
deze groep het nu zonder bassist doet. Tijs Delbeke, ooit lid van 
de groep, heeft nog alleen een rol als producer. Is het door zijn 
huidige betrekking in Balthazar dat Dez Mona op dit album meer 
begint te klinken als de Kortrijkse tegenhangers? Denk je ope-
ners Wicked en The Powers in met een andere stem dan die van 
Frateur, en je zou je zo kunnen vergissen. Niks mis mee. (sv)
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De vorig jaar overleden Pieter Aspe was ge-
liefd om zijn misdaadromans die met de re-
gelmaat van de klok verschenen. Maar hij 
schreef tussendoor ook korte verhalen. Vier 
eerder verschenen van die minicrimi’s zijn 
nu postuum gebundeld. De laatste rit kan de 
lezers bekend voorkomen, want het verhaal 
rond een complot in de Tour de France 
schreef de populaire misdaadauteur in 2011 

exclusief voor Het Nieuwsblad. Ook De Japanse Tuin (over cor-
ruptie en ongewild actueel tegen de achtergrond van wat te-
genwoordig in Sint-Truiden rommelt) en Kat En Muis (rond een 
met de dood bedreigde journaliste) zijn ‘opdracht’-verhalen en 
zullen door de fans die ze in respectievelijk 2002 en 2010 mis-
ten, worden verwelkomd. Grof Wild ten slotte is het enige ver-
haal dat als boek verscheen (in 1998) en gaat over een vrouw 
die haar man uit zijn zakelijke beslommeringen wil helpen met 
een spannend weekendje Ardennen.
Qua plot en ontknoping variëren de verhalen van niveau, 

maar fans en liefhebbers van vlot weglezende misdaad komen 
(opnieuw) aan hun trekken in Volbloed. Aspe was tenslotte net 
zo goed in de korte spurt als de lange adem. (jdr)
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Veertig jaar in het vak, met de overmoed van een piepkuiken: met in 
een half jaar tijd een tweede album brengen Red Hot Chili Peppers hun 
releasecijfer voor 2022 op liefst 34 songs. Unlimited Love bewees in 
april nog dat overdaad schaadt. Return Of The Dream Canteen – ondanks 
tekortkomingen – is béter, al moet je voor de beste songs geduld heb-
ben.
Wie opgroeide met de withete funk van Red Hot Chili Peppers kent ze: 

lichte hartkloppingen bij het vooruitzicht van een nieuwe plaat. Zelfs 
wanneer die voorganger een halfuur te lang was, zélfs als we eerlijk toe-
geven dat onze appreciatie van hun Rock Werchter-passage (van weird 
tot wonderlijk, maar van een strakke koord geen spoor) voor een stuk 
stoelt op nostalgie.
Maar: we beginnen dus met frisse moed aan Return Of The Dream 

Canteen. Achter hun meest psychedelische hoes in decennia schuilen 
opnieuw zeventien songs uit dezelfde sessies onder toezicht van een 
nonchalante producer Rick Rubin, dus opnieuw met de teruggekeerde 
John Frusciante aan de gitaar.
Van bij opener Tippa My Tongue rijdt Return Of The Dream Canteen op 

goede, oude automatische piloot. Afwisselend krijgen de snokkende 
bas van Flea of het vreemde gitaarspel van Frusciante het podium. 
Meer nog dan op Unlimited Love leunt deze vracht op de sterkte van de 
verloren zoon: Frusciante’s gitaar tilt Peace And Love, het Eddie Van 
Halen-tribute Eddie en Afterlife op boven hun intrinsieke kwaliteiten. 
Vanzelf doet zijn spel rare paddenstoelen vermoeden, terwijl Flea en 
drummer Chad Smith samen de ruggengraat leggen voor meer typische 
funkrock-Pepper-songs als Fake As Fuk.
Zo gaat het een uurtje verder op een lekkere plaat zonder afval, al had 

Rubin – mocht hij wakker geweest zijn – best een vijftal songs op de 
reservebank mogen houden. En dan, wanneer een uur muziek voorbij 
is, spits je de oren: vér van funk blijkt achter de meest dwaze songtitel – 
La La La La La La La – een van de traagste én mooiste songs verscholen 
die de Peppers ooit opnamen. En even later: Carry Me Home, slepend, 
psychedelisch en met een flinke scheut progrock. Afsluiten doet het 
album met In The Snow: breekbaar, filmisch en uitermate sfeervol, met 
een parlando van Kiedis.
Vreemd, en allicht bewijst het hoe bang de NV Pepper is zijn vaste 

klanten te verliezen: de echte pareltjes zitten verborgen in de staart. Je 
mag luid blijven roepen om Give It Away en het grondig met ons oneens 
zijn. Zo hoort het bij de Peppers: klinkt het niet, dan botst het. (sv)


