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CDRECENSIES

INDIEPOP

APNEU
BOY PROBLEMS
EIGEN BEHEER

Waarom moeilijk 
doen als het mak-
kelijk kan? Het kan 
zo simpel zijn. Flik-
ker gewoon wat 

korte liedjes achter elkaar en je 
hebt een album. De Amsterdamse 
band Apneu propt tien van die 
liedjes in krap twintig minuten. 
Het gaat over het algemeen ner-
gens over – vrouwen, vrouwen, 
vrouwen en meer van dat soort 
jongensproblemen. Maar what 
the hell, de muziek klinkt gewoon 
vet en is bovendien enorm aan-
stekelijk. Het rammelt aan alle 
kanten, maar dat is natuurlijk pre-
cies de bedoeling. Denk aan The 
Libertines (Start A Fight en Take 
A Bow zouden zo uit de koker van 
Pete Doherty en Carl Barât kunnen 
komen) en, iets minder recent, de 
Ramones (die enorme energie!). 
Pakkend, stuiterend en opzwe-
pend; niet gek dat de band inmid-
dels een behoorlijke livereputatie 
heeft opgebouwd. 
Coert van Mourik

HIPHOP/SPOKEN WORD

BORRIEGINEEL
LAFBEKKEN & LEFBALLEN
EIGEN BEHEER

Oké, zoveel is dui-
delijk, dit album 
luister je niet voor 
je plezier.  Ook 
dient het niet als 

muzikale opvulling of feestmuziek. 
Lafbekken & Lefballen is een aan-
eenrijging van lange lappen tekst 
die door Borriegineel en enkele 
gasten met een soort verdovende 
loomheid uitgesproken worden op 
de meditatieve beats van Royal 
with Cheese. Vrolijk word je er niet 
van, daar gaan de teksten van 
Borrie gineel te diep voor. Die tek-
sten zijn spiritueel, maatschappij-
kritisch, persoonlijk, een tikkeltje 
donker, en hoopgevend. Als je je 
ogen sluit, word je al snel meege-
sleurd door het repetitieve karakter 
van de muziek en het woord new 
age dient zich dan aan. Voor som-
mige luisteraars is Lafbekken & 

Lefballen dus ongetwijfeld te  
zweverig. Het is dan ook bepaald 
geen alledaagse kost, maar wie 
zich ervoor openstelt, krijgt een 
geslaagd en origineel album. 
Coert van Mourik

HARDCORE

BRAT PACK
STUPIDITY RETURNS
SHIELD RECORDINGS

Deze Gelderse 
rockgiganten ver-
gelijken zich met 
bands als Bad  
Religion, 7 Seconds 

en Minor Threat, maar ik hoor daar 
zo goed als niets van terug op dit 
plaatje. Brat Pack is een doorge-
winterde crossovermachine die 
veel hedendaagser en origineler 
klinkt dan de Amerikaanse voor-
beelden. Technisch begaafd en 
met wagonladingen aan ideeën 
maken ze van elk nummer een 

teruggechaotiseerd megastruc-
tureel project, dat je gewoon zon-
der nadenken (Stupidity returns!) 
als een liedje over je heen moet 
laten komen, anders stink je erin. 
Daarbij vreten ze overigens wel 
van meerdere stilistische walletjes 
tegelijk, en de puriteinen zullen 
hen dat niet in dank afnemen. 
Maar fuck de puriteinen, het is 
hard en fel en melodieus en dy-
namisch en van een heel hoog 
niveau. Niets te veel van het 
goede! 
Roland Wetzels

POP/SOUL

BYENTL
PERSISTENCE
MARISTA

Marjorie Lammerts, 
die onder de naam 
BYentl haar derde 
cd Persistence op 
de markt heeft ge-

bracht, komt niet uit de lucht val-
len. Zij verzorgde al (achtergrond)
zang bij Ruth Jacott, Berget Lewis, 
Total Touch, Candy Dulfer en vele 
anderen. Ervaring genoeg dus, 
maar is dat ook voldoende om 
een volwaardig album neer te zet-
ten? Het antwoord hierop is twee-
ledig: uptempo nummers als het 
poppy Taking Back My Heart, 
niemendalletje Doopdoo en Love 
Machine, met zijn Motownklank, 
overtuigen niet echt. Maar dan 
die ballads! Die trekken mij wel 
over de streep. Let Me Rule The 
World, met zijn slepende piano-
begeleiding, en One Foot Out The 
Door blijven me achtervolgen. 
Ook het soulvol gebrachte I Do 
is een opsteker. Als bonustrack 
brengt BYentl een zinderende 
vertolking van het overbekende 
(You Make Me Feel Like A) Natural 
Woman. 
Kees de Graaff

HARDCORE

CITIZENS PATROL
2006-2011
SHIELD RECORDINGS

49 Nummertjes – 
alles wat ze de 
afgelopen vijf jaar 
gemaakt hebben 
– en een com-

plete liveshow sieren deze cd. 
Je moet stevig van leer trekken 
om dat allemaal op één schijfje 
te krijgen en dat doen deze zui-
derlingen dus ook. Ze nemen je 
terug naar de elementaire hard-
core van de vroege jaren tachtig 
en dat doen ze best goed. Alleen 
klonk het vroeger veel krakkemik-
kiger dan nu, maar dat krijg je 
met die achterlijke vooruitgang. 
De drummer spuit onvermoeibaar 
zijn tweekwartsmaten, waardoor 
je na een nummer of twaalf van-
zelf zin krijgt in bier. Eigenlijk 
vreemd dat er na dertig jaar nog 
steeds niemand de eenkwarts-
maat heeft ontdekt, want daar-
mee moet je nog snellere num-
mers kunnen maken. Maar nu 
gooi ik jonge koeien in de sloot, 
dus niks gaan proberen en ge-
woon doorstampen, nog min-
stens tien jaar! 
Roland Wetzels

POP/FOLK

AWKWARD I
EVERYTHING ON WHEELS
EXCELSIOR

Misschien ietwat clichématig, maar 
daardoor niet minder waar: Awkward I’s 
tweede album, Everything On Wheels, is 
een echte luisterplaat geworden. Eentje 
die groeit bij elke aandachtige luisterbeurt 
en tijd nodig heeft om zich helemaal bloot 
te geven. Eentje die je niet even tussen-
door opzet. Waar de liedjes op het be-
jubelde debuutalbum I Really Should 
Whisper vrij rechttoe rechtaan waren met 

vaak minimale muzikale begeleiding, lijkt het of de band van Djurre de 
Haan deze keer iets dieper wilde graven. Het geluid is rijker georkestreerd, 
voller en misschien ook wel wat volwassener geworden. Djurres stem 
doet bij tijd en wijle nog het meeste denken aan die van Patrick Watson 
en ook de muzikale invulling, vol kleine details, kent veel overeenkomsten 
met die van de Canadees. Bij een eerste luisterbeurt van Everything On 
Wheels lijken er nogal wat niemendalletjes te zijn waar even doorheen 
geworsteld moet worden. Echter, na verloop van tijd zijn de meeste dal-
letjes verdwenen en blijven er hoofdzakelijk hoogtepunten over, waarbij 
Hannah Hung Heavy extra aandacht verdient. Dit opzwepende nummer 
komt precies op het goede moment en geeft contrast aan prachtig  
ingetogen liedjes als Your Arrival, Sat 
Pretty, Lips Pursed en The Unknown 
Character. Awkward I weet met Every-
thing On Wheels een knap geheel 
neer te zetten en kiest er gelukkig niet 
voor hetzelfde trucje nog een keer te 
doen. Laat dat derde album maar 
komen. 
Daniël Evers
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