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CDreCensies

Hee Hank, ’t Is Je Vrouw, is dat 
alleen maar een meerwaarde. 
Maar als de band overgaat op 
puntigere alternatieve rock ver-
slapt de aandacht. Niet in de laat-
ste plaats dankzij de bar slechte 
vocalen. Dat is zonde, want de 
twee (instrumentale) postrocknum-
mers klinken veelbelovend! 
Coert van Mourik

POP/ROCK

seeKA
SEEKA
ROUGH TRADE

Iets kleurrijks als 
Seeka kan Neder-
land heel goed 
gebruiken. Dit Am-
sterdamse t r io 

zorgt met z’n black-boys-meet-rock 
voor frisheid en verrassing. De 
culturele achtergrond van zanger/
gitarist Alvin Lewis (Surinaams/
Guyanees), drummer Eddy Addai 
(Ghanees) en bassist Shanku Tuhu-
sula (half Moluks/half Indo), levert 
een kleurrijk geluid op. Lewis deinst 
er daarbij niet voor terug om flink 
los te gaan op z’n gitaar. Het re-
sultaat klinkt dynamisch, bij vlagen 
zelfs explosief. Op Jump On It is 
een gastrolletje weggelegd voor 
Jenny Lane; een wederdienst voor 
Lewis’ bijdrage aan Lane’s album 
Life’s Like A Chox Of Bogglets. Het 
met Prince-invloeden doorspekte 
nummer is een van uitschieters van 
een album dat toch al geen zwak-
ke momenten kent. Seeka is een 
verademing op vele fronten. 
John Buis

THRASH METAL

seiTA
ASYMMETRIC WARFARE
SAOL

Hoewel de vier le-
den van Seita af-
komstig zijn uit 
Brazilië hebben zij 
een jaar of vijf ge-

leden Amsterdam als thuisbasis 
uitgekozen. De band liet korte tijd 
later al van zich horen met een 
mini-cd die hen optredens in onder 
andere Nederland, België en Duits-
land bracht en Seita zelfs op podia 
van Aziatische metalfestivals deed 
belanden. De band maakt een 

intense vorm van thrash metal met 
invloeden uit metalcore en death 
metal. Een van de inspiratiebron-
nen is overduidelijk het eveneens 
Braziliaanse Sepultura, maar in de 
metal van de Amsterdamse band 
ontbreken de swingende ritmes 
en percussie-instrumenten waar-
mee eerstgenoemde bekendheid 
verwierf. Seita gaat liever rechttoe 
rechtaan te werk en klinkt dan ook 
meer als bijvoorbeeld Slayer. De 
band is hiermee misschien wel 
minder origineel, maar maakt dit 
ruimschoots goed middels uitvoe-
ring en intensiteit. 
Daan de Mooy

ROCK

seMisTereO
SEMISTEREO
EIGEN BEHEER

Semistereo werd 
ooit al eens de 
postrockende Tool 
van de lage lan-
den genoemd. Dat 

is misschien te veel eer, maar deze 
band heeft veel muzikale potentie. 
Semistereo’s muziek is namelijk 
een mix van alternative rock, pro-
grock en metal. De komst van 
keyboarder Aubel geeft deze een 
extra spannende dimensie. Fan-
tastische nummers zoals Dark 
Half, Mr. Mouse en het instrumen-
tale Panic Plaza kenmerken zich 
door veel tempowisselingen, 
markante hooks en riffs en heer-
lijke gitaarsolo’s. Hier hoor je in-
vloeden van Porcupine Tree, 
Oceansize en The Mars Volta. De 
single A Graceful Shutdown is een 
beetje saai, maar de rest van het 
album is dik in orde. Het album 
eindigt met het langste nummer, 
Crawling Towards Tomorrow, een 
behoorlijk donker nummer, met 
bombastische passages, veel 
zang en melancholische prog-
rock-invloeden. Met andere woor-
den: houd deze band in de smie-
zen! 
Martien Koolen

POP

seniOr CiTiZens
VERBAL CAVALRY
SOUND ACTIVITY

We leven in een 
maatschappij die 
de jeugd verheer-
lijkt en waarin rim-
pels niet als teken 

van wijsheid worden gezien. Toch 
durfden dit clubje oudere mannen, 
onder de naam Senior Citizens, 
het aan hun eerste album te wij-
den aan ouder worden. Helemaal 
nieuw zijn de grijsaards niet in 
muziekland. Eerder brachten zij 
al twee cd’s uit onder de naam 
Planet. De band zelf zegt op dit 
album een frisse sound te hebben 
gecreëerd, geschikt voor zowel 
jong als oud. Deze relatief jonge 
recensent moet hier toch een kant-
tekening bij plaatsen. Zowel de 
sound als het ritme klinken bele-
gen. Ondanks het nodige gitaar-
geweld kun je rustig vanuit je stoel 
meedeinen. De songs zitten niet-
temin goed in elkaar en slaan 
wellicht aan bij een generatie die 
zich herkent in de thematiek. 
Elly Bond

DOOM

serPenTAriUs
THE END OF LAW
EIGEN BEHEER

Serpentarius is 
opgericht door 
Tjeerd de Jong die 
in het eerste de-
cennium van deze 

eeuw diverse cd’s met stonerrock-
band Stone In Egypt uitbracht. 
Opgezet als soloproject werd de 
zanger/gitarist/bassist bij de op-
namen van deze op vinyl versche-
nen ep bijgestaan door drummer 
Ruud Danenberg. Gastsolo’s zijn 
er van Dead Head-gitarist Robbie 
Woning en studiotechnicus 
Berthus Westerhuis. Voor de spaar-
zame toekomstige optredens heeft 
De Jong driekwart van Dead Head 
om zich heen verzameld. De mu-
ziek van Serpentarius is beïnvloed 
door klassieke doombands als 
Black Sabbath en Count Raven en 
voorzien van de voor deze muziek-
stijl kenmerkende zang in de tra-
ditie van Ozzy Osbourne. Pak-

FOLK/ROCK 

WieB ZiGTeMA
THE WILLOWS WEEP
EXCELSIOR

Wieb Zigtema gaat al een tijdje mee in het 
muziekcircuit, maar zal bij lang niet iedereen 
bekend zijn. Hij was vanaf eind jaren ze-
ventig tot eind jaren negentig in drie ver-
schillende bandjes actief: The Rousers, The 
Thought en Shoot The Moon. De laatste 
tien jaar stonden in het teken van solowerk, 
maar daarvan trad niets fysiek de buiten-
wereld in. Tot nu. Dit solodebuut wordt 

opgedragen aan zijn voormalig bandlid van The Rousers en The Thought, 
die in 2011 overleed. The Willows Weep is een vrij stemmig geheel 
geworden, waarop levensvreugdevolle nummers worden afgewisseld 
met liedjes van donkerder aard. Op de fenomenale opener Priceless 
zorgt de tokkelende gitaar in combinatie met de snijdende pedal steel 
direct voor een prachtige sfeer die het midden houdt tussen blijdschap 
en verdriet. Het vervolg met Wonderful Road is duidelijk opgetogen, er 
lijkt geen vuiltje aan de lucht: ‘Woke Up This Morning And The Sun Was 
Shining’. Het Stones-achtige To See My Love Corrupted en de gospel-
song Less Of Me laten op hun beurt horen uit hoeveel verschillende 
inspiratiebronnen Zigtema put. En gelukkig gebeurt dit zonder het eigen 
smoelwerk te verliezen. Alle vijftien nummers 
op The Willows Weep kennen duidelijk kwa-
liteit. Weliswaar is niet ieder nummer even 
pakkend, soms dwalen de gedachten even 
af, maar dan komt er altijd wel een moment 
waarbij Zigtema je weer bij de lurven weet 
te grijpen. Een knappe plaat. 
Daniël Evers


