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‘KENSINGTON (BAND)’ STAAT ER VOOR DE DUIDELIJKHEID OP 
WIKIPEDIA, om mensen niet in verwarring te brengen met de handvol 
geografische plaatsaanduidingen in Canada, Australië en Engeland. 
Eloi: ‘We hebben de naam niet gekozen omdat er een persoonlijke 
achtergrond is met één van die plaatsen. Kensington vonden we ge-
woon mooi klinken. We hadden heel lang gebakkeleid over de band-
naam en op een gegeven moment waren we daar wel klaar mee.’ 
Niles: ‘Het is een beetje als het Red Hot Chili Peppers-ding. Waarom 
zullen zij die naam ooit hebben gekozen?’ 
Casper: ‘Wel grappig is het feit dat Kensington in Londen de meest 
dure en chique wijk is, maar in Liverpool de pauperbuurt die naam 
draagt. Daar kwamen we later eigenlijk pas achter, maar uiteindelijk 
moet de muziek de naam gewoon gaan maken en niet andersom.’ 
Eloi: ‘Dat zou dan ook niet kunnen.’ 
Casper: ‘Nee, inderdaad, tenzij je het Widely Enjoyable Jazz Quartet 
heet.’ 

Opgesloten
In 2007 verschijnt de ep Kensington, het eerste wapenfeit van de 
Utrechtse band. Eloi: ‘We zaten toen een paar weken op Terschelling 
wijn te zuipen en een beetje muziek te maken. Uiteindelijk twijfelden 
we of we het wel moesten uitbrengen.’
Casper: ‘Al snel werd onze muziek opgepakt door 3FM en toen kwam 
onze toenmalige drummer (Lucas Lenselink, red.) erachter dat hij het 
eigenlijk toch niet zo leuk vond om in een band te zitten. Hij zag het niet 
als zijn toekomst. Toen zijn we met Niles verdergegaan en hebben we 
een jaar later de Youth-ep uitgebracht. De komst van Niles bracht veel 
verandering met zich mee. Voordat hij er was, zaten we een beetje in 
de punk-rock-emo-hoek en hadden we nog niet echt een eigen geluid. 
Met Niles vonden we onze stijl: dansbaar en Brits. Niles had ook al veel 
ervaring met andere bands en wist ook wat meer van het zakelijke aspect, 
iets waar de rest van ons nog niet echt bedreven in was. Er kwam iemand 
in de band die het plaatje van veraf kon bekijken en die ook kon zien 
welke stappen er genomen moesten worden om verder te gaan.’
Die stappen werden gezet met als resultaat het in Leeds opgenomen 
debuutalbum Borders uit 2010.
Niles: ‘We wilden sowieso heel graag een plaat opnemen in Engeland, 
omdat we natuurlijk Engels gerelateerde muziek maken. We wilden 
die vibe van daar meenemen in onze muziek in plaats van in Nederland 
te blijven hangen en de volgende dag weer thuis te zijn. We wilden 
opgesloten zitten in de studio. Op dat moment had producer James 
Kenosha een plaat geproduceerd van Grammatics. Die sound vonden 
wij vet, dus hebben we een mailtje gestuurd en wat demo’s opgestuurd. 
Er kwam reactie en we mochten wat gaan maken.’ 
Eloi: ‘De helft van de liedjes hadden we al af en de andere helft hebben 
we daar geschreven. Het is moeilijk te zeggen welke uitwerking Leeds 
heeft gehad op het schrijfproces. Je weet namelijk niet hoe het zou 
zijn geworden als we daar niet hadden gezeten. Wel was het prettig 
dat we daar een hele grote studio hadden waar ieder zijn eigen plek-
je had. We konden meteen horen hoe de nummers klonken. Dat was 
fijn.’

Organischer
Casper: ‘Bij Borders wisten we nog niet zo heel goed wat we wilden. 
Het was meer het moment pakken en het gewoon laten gebeuren in 
de studio. Dat was goed gelukt, maar als ik het nu terughoor, heb ik 
wel het gevoel dat we over sommige dingen wel twee keer langer 
hadden kunnen nadenken. Zoiets als ‘Is die bridge niet te lang?’, of 
‘Is dat couplet niet te kort?’ Bij de nieuwe plaat hebben we de tijd 

genomen om de arrangementen en de liedjes helemaal spot-on te 
krijgen voordat we gingen opnemen. De manier van schrijven zijn we 
dus anders gaan benaderen. Iets minder naïef misschien.’ 
Eloi: ‘Omdat we in een goede studio opnamen, hadden we ook het 
gevoel dat het meteen goed zou klinken. Met Vultures zijn we dat an-
dersom gaan benaderen. Je hoeft niet per se een hele goede studio te 
hebben, als je maar wel de tijd neemt om de liedjes goed uit te werken.’
Let Go was hét succesnummer op de eerste plaat, die weliswaar pas 
op een re-issue terechtkwam na een schrijfperiode in Berlijn. Moest 
er ook weer zo’n soort nummer op Vultures staan? Eloi: ‘Juist niet. Dat 
was een wat commerciëler uitstapje van ons dat goed uitpakte, maar 
waarbij we ook gingen nadenken of dat wel was wat we wilden. Toen 
hebben we besloten om het op het nieuwe album wat organischer te 
maken, een iets authentiekere bandsound neer te zetten. Maar nog 
steeds wel catchy.’ 
Casper: ‘Let Go was bijna een echt dancenummer. We merkten dat 
dit niet de creativiteit van ieder bandlid optimaal benutte. We hebben 
geprobeerd delen ervan mee te nemen, maar het niet per se de bo-
ventoon te laten voeren.’

Aasgieren
Harmonieën spelen een grote rol op Vultures, iets waar Eloi naar eigen 
zeggen verslaafd aan is. ‘Al van kinds af aan zit dat er in. Als er ergens 
een vijfde of zesde stem bij kan, dan moet dat. Het was wel een hel 
voor de mixer.’ 
Casper: ‘Ik denk dat het ons ook onderscheidt. De harmonieën zijn 
als een soort muur die op je af komt. Cenzo Townshend (mixer van 
Vultures, red.) benaderde het ook zo: als een grote koek die in je 
gezicht wordt gegooid.’ 
Voor Townshend, die eerder werkte met artiesten als U2, Kaiser Chiefs 
en Snow Patrol, was Kensington de eerste Nederlandse band waarmee 
hij werkte. Casper: ‘Hij zocht denk ik gewoon een nieuw en fris project 
om te gaan doen. Wij waren daarop het perfecte antwoord. De timing 
was in die zin perfect.’
De naam van het nieuwe album is een subtiele verwijzing naar het feit 
dat er overal mensen zijn die wel iets van je willen wanneer je succes 
hebt, zo weten de jongens te vertellen. Eloi: ‘Het proces waar we door-
heen zijn gegaan heeft ons doen beseffen dat er altijd aasgieren zijn.’ 
Niles: ‘Met al die positieve aandacht willen steeds meer mensen een 
stuk van de taart hebben. Daarin hebben we wel wat dieptepunten 
meegemaakt met platenmaatschappijen en rechtszaken, maar we zijn 
er uiteindelijk uitgekomen.’ 
Casper: ‘Door het afgelopen half jaar zijn we een hoop naïviteit kwijt-
geraakt. We zijn wat harder geworden en ons meer bewust van de 
gieren die altijd boven je cirkelen, wachtend tot ze kunnen toeslaan. 
Daartegen kunnen we ons nu beter wapenen.’  
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‘We zijn ons meer bewust 
van de gieren die  
altijd boven je cirkelen’ K


