«Ik w ist niet wat een d ierlijk in stinct was tot
ik het hij m ijze lf ontdekte»

in t e r v ie w

The C ranberries, het tw e e d e Ierse bandje na U2 dat A m erika plat kreeg, leek op sterven
na dood, m a ar ziet: de kleurrijke D olores O ’Riordan en haar verlegen jongens zijn w e e r
terug in de ring. H et vierde groepsalb um
Bury The Hatchet, dat eind van de m aand uit
komt, is het m eest gevarieerd e tot op heden en w ordt voorafgegaan door de hitpotente
single Prom ises. D aa rn a a s t is de groep net aan een tournee langs klein ere zalen
begonnen. ‘Om te zien of w e het nog kunnen.’
d o o r B e rt v an d e K a m p
leestijd 4 ’ 1 4 ”
Kilmallock ligt een half uur ten zuiden van Limerick in het
westen van Ierland. Na enig zoeken vind ik de voormalige
paardenfokkerij die tegenwoordig dienst doet als oefenruimte
voor The Cranberries. De hele band is aanwezig, maar Dolores
is net even naar huis, op vijf minuten rijden, en zal zo terug
keren. Dus voer ik eerst een opwarmgesprek met gitarist Noel
Hogan. volgens de titel van de nieuwe CD heeft de groep de
strijdbijl begraven en is de vrede weer getekend, welke vrede?
wat was er aan de hand toen The Cranberries in november '97
plotseling hun pas gestarte wereldtournee afbraken en spoor
slags terugkeerden naar Ierland? Ruzie in de tent?

wereld rond hoeft te rennen op zoek naar liefde, want zij ligt vlak voor je neus.'
Saving Grace. 'Dat heb ik geschreven toen ik hoogzwanger was en bijna niet kon
wachten om mijn kind te zien. Negen maanden is een lange tijd om een levend
wezen met je mee te dragen dat je niet kent. ik heb een enorme bewondering
gekregen voor mijn moeder. Zij heeft zeven kinderen op de wereld gezet. Vijf jon
gens en twee meisjes. Ik ben de jongste. Mijn moeder is een strenggelovige
vrouw die het er aanvankelijk erg moeilijk mee had dat ik de popmuziek in wilde
gaan. Ze wilde mij dan ook niet laten gaan, maar ik heb het toch gedaan en toen
ze zag dat ik verstandig was, en me niet ten prooi liet vallen aan allerlei gevaren,
had ze er vrede mee. Nu ik zelf moeder ben geworden, realiseer ik mij dat haar
houding voortkwam uit pure liefde voor mij. De liefde van een ouder voor haar
kind is een ongelofelijk soort liefde, de beste die er is. Ik ben blij dat mijn ouders

‘WIJ HADDEN GEEN RUZIE M ET ELKAAR,’ LEGT NOEL GEDULDIG UIT,

de geboorte van mijn zoon nog mee hebben mogen maken.'

'maar wel met iedereen om ons heen, zoals het management en de platenmaat

Sorry Sons. 'Vroeger zaten gezinnen anders in elkaar dan tegenwoordig. Tien jaar

schappij. Toen we er midden in die tournee mee kapten, wist geen van ons of er

terug, toen ik in mijn puberteit zat, wisten mannen niet hoe ze met de zwanger

ooit nog een vervolg zou komen. We waren helemaal op. Zes jaar lang hadden we

schap en het kraambed van hun vrouw moesten omgaan. Ze gingen naar de

vrijwel continu gewerkt. Je maakt een plaat, je gaat zes maanden op tournee, dan

kroeg en dronken zich een stuk in de kraag. Dan wordt het later steeds moeilijker

krijg je een paar dagen rust en vervolgens weer zes maanden de hort op. Het was

voor hen om tegen hun kind te zeggen: Ik ben je vader, je vriend. Tegenwoordig

slopend, we sliepen bijna niet meer en spraken nauwelijks meer met elkaar.

zijn mannen veel meer bij het hele proces betrokken. Mijn man kwam de kraam

Zonder er openlijk voor uit te komen, wisten we dat als wij zo door zouden gaan

kamer in en wilde meteen de baby in zijn armen nemen. Er was direct een band.

het binnen de kortste keren afgelopen zou zijn met de band. We waren ooit met

Dat is veel beter.'

muziek maken begonnen, omdat we het leuk vonden, maar de lol was er inmid

Animal Instinct. 'Ik was op emotioneel gebied altijd tamelijk mild; vrolijk of

dels al lang van af. Je richt een band op uit liefde voor muziek, maar uiteindelijk

bedroefd, soms kwaad maar nooit hevig. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik tot

verander je in een geldmachine voor anderen.'

het uiterste voor iets zou vechten. Nu, als iemand een vinger zou uitsteken mijn

Drummer Fergal Lawlor ging met zijn vrouw op trektocht door Australië, bassist
Mike Hogan vertrok naar Manchester om de avonturen van zijn favoriete voet

ver dat ik iemand met mijn eigen handen zou kunnen ombrengen. Dat is een

balclub Man United van nabij te volgen en Noel sloot zich op in zijn huis in

shockerende ontdekking. Ik geloof dat je dat niet kunt begrijpen tot je zelf je eer

kind... Het is een totaal nieuw gevoel van bescherming dat heel ver gaat, zelfs zo

Limerick en hielp zijn vrouw met haar restaurant. En Dolores? Zij vertrok naar een

ste kind op de wereld hebt gezet.'

exotisch eiland en vervolgens naarToronto waar ze beviel van een gezonde zoon

Fee Fi Fo. 'Het verhaal van veel kinderen is dat van geweld en seksueel misbruik

die ze Taylor noemde.

dat hen wordt aangedaan door familieleden of opvoeders. Hier in Ierland heb je de

Noel: 'Op een gegeven moment gingen we elkaar en de muziek missen. Ik begon

Christian Brothers, een religieuze groepering die op scholen actief was en waarvan

op mijn akoestische gitaar nieuwe akkoorden uit te werken en stuurde de tapes

de laatste tijd het ene schandaal na het andere naar buiten komt. Ik lees al die

naar Dolores. Zij maakte er melodielijnen en teksten bij en op een gegeven

verhalen om te weten te komen waar ik op moet letten en hoe ik mijn kind voor

moment zijn wij ook naar Canada gegaan om demo's op te nemen. Iedereen was

iets dergelijks kan beschermen. Je hebt pedofielen die zich aan baby's vergrijpen.

uitgerust en gelukkiger dan ooit, en er was volop tijd om te experimenteren. Het

Onbegrijpelijk hoe iemand voor zo'n klein, weerloos schepseltje gevoelens van

voelde goed. Het was net alsof wij nooit uit elkaar waren gegaan.'

seksuele bevrediging kan ervaren. Die lui moeten wel enorm verknipt zijn.'

DOLORES O’RIORDAN IS - WAT JE VERDER OOK VAN HAAR MAG DEN
KEN - een bijzonder talentvolle jonge vrouw. Als kind heeft ze klassiek piano

WIE DOLORES ZO HOORT PRATEN, KAN NIET ANDERS DAN CONCLUDEREN

gestudeerd en gitaar leren spelen. Ze schrijft niet alleen de teksten, maar ook

ze met bijna ongekende passie de wereld in zingt. 'Het is onze meest persoonlijke

dat zij op Bury The Hatchet haar meest persoonlijke teksten heeft neergelegd, die

een belangrijk deel van de muziek. De arrangementen voor blazers en strijkers

plaat,' beaamt ze, 'maar het is ook onze meest gelukkige plaat. De teksten zijn

werkt ze eerst zelf uit op een keyboard alvorens een professioneel arrangeur

oprecht en volkomen natuurlijk. Ik wist niet wat een dierlijk instinct was tot ik het

erbij te betrekken die de partijen uitschrijft voor de studiomusici. Zonder haar zijn

bij mijzelf ontdekte. Je weet dan ineens waarom je hier op aarde ben gezet.

The Cranberries nergens. 'Toch zegt ze niet tegen ons wat wij moeten doen,'

'We hebben twee jaar over deze plaat mogen doen en daardoor klinkt hij ook zo

aldus Noel, 'ze laat ons vrij om onze eigen ideeën in te brengen.'

gevarieerd. Er staat een lekker ouderwets sarcastische popsong op als Copycat,

Dan gaat de deur open en daar is zij, haar blonde lokken ingeruild voor een don

over al die domme jongens- en meisjesgroepen die je de hele dag op de radio

kere tint, en stralend van oor tot oor. Het moederschap heeft haar goed gedaan.

hoort: Boyzone, de Spice Girls en dergelijke. En een nummer als Desperate Andy,

Het heeft ook flink zijn stempel gedrukt op de teksten van de nieuwe plaat. Ik

over mannen van het soort ruwe bolster, blanke pit. Dat het nummer aan The

neem even een paar nummers met haar door.

Smiths doet denken, is niet zo gek. Noel is een groot bewonderaar van Johnny

You And Me. 'Dat gaat over mijn zoon en ik, en de gevoelens die je bij jezelf

Marr en ik was altijd groot fan van Morrissey. We hebben veel plezier gehad en

gaat ontdekken als je moeder wordt. Ik liep over van liefde voor dat kereltje

onszelf niet opgelegd dat alle nummers een diepere betekenis moesten hebben.

en moest zijn naam noemen. Ik heb wel aan de technicus gevraagd om dat

We nemen onszelf niet zo serieus. Het is muziek om van te genieten. Niet meer

een beetje naar de achtergrond te mixen. Ik weet nu dat je niet de hele

en niet minder.'
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diepere zucht - en plakt hij de songtitels van klassiekers als Too Short's City
Of Dope en Master P's lee Cream Man op slappe eigen aftreksels die geen
moment in de buurt komen van het origineel. Met nummers als Rider, Hater
en Extortion - hele diepe zucht - toont Yukmouth zich de ideale kandidaat
om bij Hennie Huisman's Soundmixshow elke gangsta-rapper overtuigend
neer te zetten. In de interludes gaan talloze piepers af, worden rivaliseren
de bendes via de telefoon tot de laatste man uitgeschakeld en wordt aan
gangsta bitches uitgelegd hoe ze de pik van hun man moeten berijden.
Langgerekte geeuw. Yukmouth toont 28 nummers lang (!) dat hij helemaal
niets aan het genre heeft toe te voegen. En dat is geen geringe prestatie.
SAUL VAN STAPELE

THE C R A N B E R R IES
In OOR's Trends & Bands-special van dit jaar schreef ik nog dat de comeback
van The Cranberries wat mij betreft zo kort mogelijk mocht duren. Dat was
voordat ik dit album had gehoord. Wat er aan de hand is? Na het succes van
de eerste twee CD's en het floppen van de derde ging het kwartet uit
Limerick door een diep dal. Gezondheidsklachten van Dolores O'Riordan en
vertroebelde onderlinge relaties zorgden ervoor dat de groep bijna uit
elkaar lag. De ellende heeft echter louterend gewerkt, want het veelzeg
gend getitelde Bury The Hatchet is het beste album dat de leren ooit maak
ten. Hoe dat kan? De folk-pop van The Cranberries klinkt speelser (maar ook
hechter), puntiger en zelfverzekerder dan voorheen, iets dergelijks geldt
voor de zang van Dolores. Zij is een betere teamspeler geworden, gaat zich
minder te buiten aan de vocale capriolen die de muziek soms zo onverteer
baar maakten, waardoor duidelijk wordt hoe sterk het songschrijversteam
is dat zij vormt met gitarist Noel Hogan. De dertien, in een heerlijke heldere
produktie gestoken en van verrassende muzikale extra's voorziene liedjes
klinken bijna allemaal top, terwijl de teksten op integere wijze de persoon
lijke groei verwoorden die de bandleden hebben doorgemaakt. Op deze
manier mogen The Cranberries nog lang doorgaan. OENE KLIMMER

D A V ID T H O M A S

MIRROR MAN ( m m s vinyl/bertus distributie)
Dit is het eerste deel van een in april '98 in Londen opgevoerd muziek
theaterstuk, geschreven en geregisseerd door David Thomas, met een gas
tenlijst van ware culthelden als Jackie Leven, Daved Hild, Peter Hammill en
Linda Thompson, al moeten fans van de laatste twee wel begrijpen dat
Hammill niet zingt (hij speelt gitaar, keyboard en harmonium!) en Thompson
eigenlijk ook niet (meer een soort sprechgesang). Jackie Leven, daarentegen
zet de van hem bekende sonore keel op in het van Erewhon (DT and the Two
Pale Boys) bekende Morbid Sky. Verder zijn er de stemmen van de dichter
Bob Holman, de van de bluesgroep 15-60-75 bekende zanger Robert Kidney
en de mij onbekende zangers Jane Bom-Bane, dé ontdekking van deze plaat.
Dit is geen easy listening, dit is kunst, maar wel van het amuserende soort,
voor wie begrijpt dat gesproken woord ook muziek is, want muziek is geor
dend geluid. Voor wie wat meer eisen stelt aan waar hij/zij naar wil luisteren.
Voor wie open staat voor het nieuwe, het onderzoekende. Zoals vaker bij
Thomas staat het Amerikaanse landschap, bergen en rivieren, spookstadjes
en woestijnen, hier centraal. De Britse gastmusici blijken daar geen proble
men mee te hebben. De songs zijn goeddeels bekend van eerdere Pere Ubuen David Thomas-albums, maar hier volkomen van gedaante veranderd.
Visioenen van een toekomst die nooit zal komen, zoals Thomas ergens zegt,
visioenen die in een behoefte voorzien. Een boeiend project. Iets voor
Crossing Border of het Holland Festival, wellicht? BERT VAN DE KAMP
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SEX VERANDERT ALLES (pias)
NOORDKAAP

MASSIS (DOUBLÉ T/SONY)
Ik heb het al vaker gezegd en zeg het gewoon lekker weer (temeer daar het
Nederlandse publiek er doof en blind voor blijft): de beste Nederlandstalige
pop komt uit Vlaanderen. Al jaren. Oké, 't is jammer dat die situatie ook al
jaren door dezelfde Grote Drie - Gorki, Noordkaap en De Mens - wordt
bestendigd, maar soit, 't is beter dan niks. En met 'niks' bedoel ik uiteraard
Blof, De Kast, Van Dik Hout, Volumia!, enfin, u kent het rijtje. Boude stelling?
Kom nog eens terug als u bovenstaande CD's hebt gehoord. Of bekeken,
want alleen al de songtitels zijn tien keer prikkelender en spitsvondiger dan
die van 'ons': Technicolor Volk Van Hier, Eenzaam Onder Jou, Pretentious
Moi, Ik Bid Voor Een DJ, Geweldig Mooi Lied... Waar het 'm verder in zit?

BURY THE HATCHET osland/universad
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DE MENS

Simpel: de muziek van de Vlaamstaligen kent meer avontuur en spanning,
en hun teksten zijn beter. Scherper, poëtischer, vindingrijker. Komt het door
dat de zangers van Noordkaap en De Mens beiden (ex-)journalist zijn? ik zou
het niet durven beweren. Ga zelf luisteren en herken, vergelijk, begrijp. En
ken de verschillen: Stijn Meuris (Noordkaap) speelt politiekje, wil de wereld
verbeteren en is vooral een criticus, Frank Vanderlinden (De Mens) speelt de
malloot, wil Sex & Liefde en is vooral een romanticus. De som is identiek:
grote Nederlandstalige Kunst. ERIK VAN den BERG

CREESUM M ER
(WORK/COLUMBIA)
Het solo-debuut van Cree Summer is geproduceerd door Lenny Kravitz,
maar deze Amerikaanse is geen poppetje aan een touwtje zoals Vanessa
Paradis was (al leverde ook dat een leuke plaat op). Summer is een 29-jarige Amerikaanse singer-songwriter, die als actrice debuteerde in de tv-serie
A Different World, vervolgens leiding gaf aan de rockgroep Subject To
Change, een nooit uitgebrachte plaat maakte voor Capitol, in haar levens
onderhoud voorzag door stemmenwerk te doen voor animatie-series (o.a.
The Rugratsl) om uiteindelijk weer op het rechte muziekpad te belanden.
Cree is de optelsom van een blanke vader en een donkere moeder en enigs
zins simplificerend kun je zeggen dat ook haar muziek een combinatie van
allerlei witte en zwarte invloeden is. De vergelijking met Kravitz dringt zich
daarbij wel degelijk op, al is het maar door het prijsduet Mean Sleep, maar
Cree Summer bezit genoeg kwaliteiten om op haarzelf te staan. Een aan
trekkelijke stem met een zacht en een rauw randje, een vaardige hand van
songschrijven en een lekker warme sound, bijvoorbeeld. Het resultaat: een
fijne plaat voor een groot publiek (zoals Eagle-Eye Cherry vorig jaar maak
te), waarbij het me niet zou verbazen als sterke songs als Revelation
Sunshine en Deliciously Down de hitparade gaan halen. OENE KUMMER

GUSGUS

THISISNORMAL

(4AD/PIAS)

Het IJslandse collectief GusGus (band is een veel te ordinaire term) presen
teert zich als een ietwat prettig gestoorde en allerwege kunstzinnige club
DJ's, filmmakers, acteurs, fotografen, ontwerpers en, oh ja, muzikanten. This
Is Normal, het tweede album van GusGus, klinkt als een welgemeende en
vakkundig gemaakte collectie muziek. This Is Normal komt uit de creatieve
geesten van singer-songwriters Siggi Kjartansson, Daniël August, Magnüs
Jónsson en Hafdis Huid. Bij de instrumentale vormgeving spelen DJ Herb
Legowitz en toetsenist Biggi Veira hoofdrollen. GusGus komt uit Reykjavik,
de coolste hoofdstad van Europa. This is Normal is dus niet normaal zo cool.
Maar wel met Scandinavisch gevoel voor humor zodat het toch leuk blijft. ►
►

CRASH TEST H EM M ESS;
Het kan raar lopen (en vaak gebeurt dat ook), van de co
God Shufffed His Feet verkochten de Crash Test Dummies

zo rackcaaf anders zijn geworden.' Wat -/order opvalt, is dat
Roberts, de man die bekend stond om zijn lage stem geluid,
opeens over een fa lse t b lijk t te beschikken. 'D at was voor
m ij ook een verrassing, We waren aan het klooien tn onze

zes m iljoen exem plaren, van de o pvo lg ers worm's Life een
fra ctie van dat aantal, Nu is de Canadese groep rond zanger/com ponfst Brad Roberts terug m et het verrassende

oefenruim te en ik dacht; als ik nou doe alsof ik C urtis
Mayheld ben? En het klonk beter dan ik bad verw acht.' Een
derde verschil m et vroeger is dat toetseniste Ellen Reid in

Give Yourself A Hand, w aarop men experim enteert m et
alle rle i invloeden u it de zw arte m uziek. Roberts heeft b lijk-

drie num m ers de zoetgevooisde leadvocalen voor haar
rekening neem t. Een afw isseling die de m uziek ten goede

baai de isaac Hayes in zichzelf ontdekt, al m oet gezegd
worden dat de soulvolle, groovy aanpak van de lelieblanke
Dummies n ie t in alle gevallen even goed u itpa kt. De s tijl-

kom t. Roberts is h et daar roerend mee eens, 'Ai Is het alleen
m aar om dat ik dan live ook n ie t alles m eer hoef te zingen
Nee, ze heeft gewoon een prim a sten-; voor d it soort mate-

verandering b lijk t terug te voeren op tw ee gebeurtenissen.
Een: Roberts' verhuizing naar New York. 'ik woon m Hartem

riaal.' Een cynicus kan suggereren dat de Dummies een
andere weg zijn ingeslagen om dat de vorige in com m ercieel

en op stra a t hoorde ik zoveel m uziek die me Inspireerde.
d at ik daar iets mee m oest doen.' Twee; een songschrijversw orkshop in Frankrijk, w aar h ij Gregg W ells ontm oette, die
de plaat co-produceerde. 'H ij was degene die m ijn ideeën
verder kon uitw erken. Zonder zijn kennis zou de piaat nie t

opzicht was doodgelopen. Roberts denkt daar anders over.
V o o r hetzelfde geld raken w e m et deze piaat onze laatste
fans k w ijt, ik, de m eest w itte persoon die je kunt bedenken,
doe alsof ik Superfiy ben. ik vraag me a f hoeveel mensen
daarvoor va lle n / OENE KUMMER
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