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DIALECTROCK

JOS HOL
VERLANGE
EIGEN BEHEER

Het tweede album van Jos Hol is 
vaak rustig, soms rauw en afwis-
selend melancholisch en luchtig. 
Zonder afbreuk te doen aan de 
andere nummers, klinken de lied-
jes waarin BJ Baartmans met 
elektrische gitaar excelleert het 
meest bevlogen. 
John Buis

POP/ROCK

JETZ
MENSEN GEZOCHT
EIGEN BEHEER

Jetz combineert rauwe, frisse pop-
rock met teksten die tot nadenken 
stemmen. Twaalf nummers in een 
herkenbare stijl. Nu alleen nog 
hopen op een beetje airplay op 
de radio. 
Gabriëlla van Karsbergen.

POP

KNDK
ALL THAT RELATES
TRUMPTON RECORDS

Bart Knol en Barry de Kok wisselen 
zoetgevooisde, glad geprodu-
ceerde popliedjes af met experi-
mentelere werken, waarbij afsluiter 
Real Stuff Man de kroon spant. Op 
dit nummer doen stoelen, lucifers, 
aanstekers en bierflesjes als in-
strument. Mede door dit soort 
creatieve escapades voelt All That 
Relates meer aan als een probeer-
sel dan als een pakkend en sa-
menhangend geheel. 
Daniël Evers

BLUES

MISSISSIPPI MUD PIE
MUD TRACKS
EIGEN BEHEER

Dertien-in-een-dozijn-blues; zo 
zou je, heel flauw, de muziek van 

Meessen is alomtegenwoordig en 
dat moet je maar net trekken. Bij 
tijd en wijle imponeert ze met haar 
krachtige stemgeluid, maar even-
goed klinkt het voor geen meter 
of wordt het scherpe, bitse randje 
van haar stem wat veel. Door de 
epische, ongerichte en overladen 
verhaaltrant van de meeste songs 
is het niet makkelijk om geboeid 
te blijven. Evengoed is het album 
spannend en intrigerend. 
Arjan van Sorge

SINGER-SONGWRITER

MING’S PRETTY HEROES
KARMA
COAST TO COAST

Een meisje met 
rood haar… Als 
dat geen singer-
songwriter is. Zul-
len wel breekbare 

CD KORT

liedjes zijn met tekstuele vondsten 
en veel gekweel. En dat is dan weer 
het leuke van Ming’s Pretty Heroes. 
De band rond zangeres Ai Ming 
Oei pakt het anders aan. Oei kweelt 
niet, maar heeft een redelijk fijn 
stemgeluid. Stevig, in de zin van 
dat ze als frontvouw in de songs 
zonder enige moeite de kar trekt. 
Bovendien blijft ze de baas over 
haar stem. De songs hebben stuk 
voor stuk wel iets. Out At Sea is 
een goeie opener, waarin de band 
zich meteen van de beste kant laat 
horen. Karma is nog beter. Oei 
excelleert zonder alle aandacht op 
te eisen. Het nummer zit ook mu-
zikaal goed in elkaar. Het had mis-
schien wat steviger gekund, maar 
waarschijnlijk gebeurt dat al op het 
podium. Make Way komt moeilijk 
op gang, maar het nummer kent 
een fraaie twist en het einde is 

POP

SPINVIS
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EXCELSIOR

Mooi om te zien dat sommige din-
gen nooit veranderen. Net als op 
Spinvis (2002) en Dagen van Gras, 
Dagen van Stro (2005) moet Erik 
de Jong het ook op zijn derde album 
Tot Ziens, Justine Keller niet direct 
hebben van zijn stem. Gelukkig zit 
de kracht van De Jong hem nog 
steeds in het schrijven van scherpe, 
tot de verbeelding sprekende, po-
etische teksten, die, in samenwer-

king met een sfeervolle muzikale omlijsting, uiteenlopende gemoeds-
toestanden weten op te roepen. En dus is ook Tot Ziens, Justine 
Keller een emotionele achtbaanrit geworden. Opener Oostende roept 
melancholie op, maar heeft tegelijk iets opbeurends en hoopgevends 
in zich. Het vervolgnummer Kom Terug geeft levenslust: ‘reis ver, drink 
wijn, denk na, lach hard, duik diep’. Heel Goed Nieuws, Koning Alco-
hol en We Vieren Het Toch toveren op hun beurt een lach. Jij Wint en 
Overvecht een traan. Club Insomnia geeft onbehagen. Goed om te 
zien dat Ronnie is gebleven. Het liedje Ronnie Knipt Zijn Haar is zo 
lieflijk, dat je er bijna weer een traan om laat; ‘Het hoeft niet in de krant, 
maar Ronnie knipt z’n haar, het 
mocht een keer, dat vond zij ook, 
het zat ook raar’. Of er op dit al-
bum klassiekers staan als Smal-
film, Wespen Op De Appeltaart 
of Ik Wil Alleen Maar Zwemmen, 
zal de tijd ons leren. Potentie is 
er in ieder geval volop. Mooi om 
te zien dat sommige dingen nooit 
veranderen. 
Daniël Evers

Mississippi Mud Pie kunnen om-
schrijven. Met een aantal eigen 
nummers, maar vooral met bekend 
coverwerk is de cd veilig gear-
rangeerd. Wel de moeite waard is 
het aangename stemgeluid van 
Nienke de Jong. 
Ferenc Koolen

INSTRUMENTAAL

VASILE NEDEA
VASILE NEDEA
EIGEN BEHEER

Vasile Nedea brengt een ode aan 
een wat vergeten instrument, de 
cimbalom. Dit snaarinstrument is 
erg populair bij Hongaarse en 
Roemeense zigeuners. Vasile 
heeft Roemeense roots. Het re-
sultaat? Een divers album, waar-
op ook invloeden uit de klezmer 
te horen zijn. 
Rosanne de Boer

NEW WAVE

NS DANSORKEST
NATURBREIT
EIGEN BEHEER

NS Dansorkest is een samenwer-
king tussen de Nederlandse rock-
formatie Zahnfleish/Tunnelfist en 
de Keulse eighties underground-
band In Stahlgewittern. Een 
vreemde samenwerking, die een 
nihilistisch-apocalyptisch jaren-
tachtigsfeertje ademt waar je lek-
ker sombertjes van wordt. Weer 
eens wat anders én gratis te 
downloaden! 
Roland Wetzels

ZIGEUNERFLAMENCOPOP

PROYECTO MEZCLA
AMIGO
EIGEN BEHEER

Op meerdere gedachten hin-
kende flamencogitaarmuziek/-
muzak, die net niet virtuoos ge-
noeg is. Helaas klinkt de sologitaar 
meestal alsof er ijzeren snaren op 
zitten en misschien is dat ook zo, 
want de heren schuwen de ‘ex-
perimenten’ niet. Het vocale werk 
haalt het niet bij de instrumentale 
kwaliteiten, waardoor het een 
nogal wisselvallig geheel wordt. 
Mooi, maar te geprobeerd. 
Roland Wetzels


