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alweer derde album opgenomen 
met begeleidingsband The Secret. 
Voerde op het vorige album nog 
americana de boventoon, Final 
Desire klinkt meer als een rock-
album. Dat is het leuke van Klerkx 
And The Secret: dat je met elk 
album weer iets anders kunt ver-
wachten. Final Desire klinkt nog-
al donker en soms zelfs wat on-
heilspellend. Luister maar eens 
naar nummers als Pale Blue Hand 
of Mud die de sfeer van begin 
jaren tachtig oproepen. Met Final 
Desire zijn Klerkx And The Secret 
er wederom in geslaagd een ge-
degen plaat af te leveren.  
Gabriëlla van Karsbergen.

POP/ROCK

LABAsHeeDA
CASTFAT SHADOWS
PRESTO CHANGO RECORDS

Het Amsterdamse 
drietal Labashee-
da is al een jaar of 
acht  act ie f  en 
heeft diverse re-

leases op zijn naam staan. Cast-
fat Shadows is inmiddels de 
derde full-length en is uitsluitend 

op groen, transparant vinyl en als 
download via Bandcamp verkrijg-
baar. De band rond zangeres 
Saskia van der Giessen heeft een 
typische stijl die vooral door de 
gitaarbands van eind jaren tach-
tig en begin jaren negentig lijkt te 
zijn beïnvloed. Bands als Sonic 
Youth en Bettie Serveert hebben 
hun sporen achtergelaten in het 
geluid. In tegenstelling tot deze 
bands beschikt Labasheeda tij-
dens optredens niet over een 
bassist, maar voor de albumnum-
mers is de basgitaar wel opge-
nomen. Hoewel de nummers vaak 
redelijk ingetogen blijven, komt 
de band af en toe ruiger uit de 
hoek, met name in Cars en On 
Tippy Toes. 
Daan de Mooy

ROCK

MAnseLL
MANSELL
EIGEN BEHEER

Als dit t itelloze  
debuutalbum van 
Mansell iets be-
werkstelligt, dan is 
het een geslaagde 

herbeleving van de jaren negen-
tig. Van de alternatieve rock uit 
die tijd welteverstaan. Dinosaur 
Jr. dus, en Afghan Whigs en Yo 
La Tengo. Spannende rockmuziek 
die regelmatig traag en zwaar 
wordt opgebouwd en hier en daar 
lekker ontspoort (zoals in Don’t 
Suppose en Sophie). Niets nieuws 
onder de zon, maar het klinkt wel 
verdomd lekker. Bovendien hoeft 
muziek niet origineel te zijn om te 
raken of te boeien. En de rauwe 
stem van Bert Volmer raakt. Dat 
blijkt direct uit opener Common 
Sense, waar hij klinkt als een light-
versie van Mark Lanegan. Wel erg 
origineel en bovendien buitenge-
woon mooi is het artwork – van 
de zwarte kartonnen doos tot de 
schitterende foto’s die er los in 
zitten. Totaalpakket: een dikke 
voldoende. 
Coert van Mourik

FOLK

siDO MArTens 
SUIKERHARD & BITTER-
ZOET
MUSIC&WORDS

Friesland kent een 
lange traditie als 
het om folkmuziek 
gaat; soms in de 
eigen taal, soms 

heel vernieuwend of juist heel 
authentiek. Sido Martens valt met 
zijn nieuwe album Suikerhard & 
Bitterzoet overal buiten. De tek-
sten zijn niet Fries-, maar Neder-
landstalig, de uitvoering is bijzon-
der braaf en veel te gewoontjes. 
De nummers drentelen in een 
uitermate saai tempo voort. In het 
toepasselijk getitelde Mannenhart 
weet de voormalige gitarist/zanger 
van folkrockgroep Fungus wel een 
gevoelige snaar te raken, evenals 
in het daaropvolgende Moeder-
tekens. Daarna is het wederom 
lamlendigheid troef met traag 
voortslepende nummers als 7 
Zonden en Tangobenen. Door het 
gebrek aan variatie, spanning en 
inspiratie is Suikerhard & Bitter-
zoet geen album om een feestje 
mee op te vrolijken. 
John Buis

FILMISCH

Me
RESERVOIRS
VOLKOREN

Stel je voor dat je 
je nog in de afge-
sloten ruimte van 
de baarmoeder 
zou bev inden. 

Hoe zou muziek daar klinken? ME 
heeft het antwoord. Het vijfde 
soloalbum van Minco Eggersman 
is opgenomen in de watertoren 
van Oostburg in Zeeland. Een 
betonnen reservoir, waarin je 
wordt teruggeworpen op je eigen 
gedachten, dromen en nachtmer-
ries. Denkend aan de wereld 
daarbuiten, maar tegelijkertijd 
zwevend in een tijdloze, galmen-
de ruimte. In dit geval een koude 
toren. Deze kou is voelbaar als 
een laaghangende mist. De stem-
men van Eggersman en Mariecke 
Borger fluisteren hun gedachten 
erin vrij, terwijl de hammond, syn-
tesizer en elektrische gitaren het 
filmische landschap een jaren-
tachtig-gevoel mee geven. En laat 
dat nou precies het decennium 
zijn waarin ik mij nog in de buik 
bevond. Cirkeltje rond. 
Elly Bond

SINGER-SONGWRITER
neVADA DriVe
HIGH RESOLUTION BLUES
EIGEN BEHEER

Neem de fluiste-
rende stem van 
Christine Oele en 
de akoestische 
gitaar van René 

Ahoud op een tapijtje van key-
boards, bas en drums en je komt 
uit bij Nevada Drive. Het singer- 
songwritersduo klinkt in de eerste 
twee stukken een beetje als The 
Velvet Underground, maar dat is 
tijdelijk. Opvallend is het gebruik 
van meerstemmige vocalen (over-
dubs) in meerdere stukken. Grap-
pig is de combinatie van zwoele 
stem met punky baspartij in Rage 
On. Bij het draaien van Morning 
Sunrise zie ik in gedachten Mi-
chelle Pfeiffer in de film The Fa-
bulous Baker Boys al op de piano 
klimmen. De cd wordt stemmig 
afgesloten met No Wind On The 

FOLK/INDIE   

i AM OAK
NOWHERE OR TAMMENSAARI 
SNOWSTAR

Het derde album van I Am Oak kwam tot 
stand in een besneeuwd landhuis in het 
zuiden van Finland. Thijs Kuijken, zanger 
van de band, dacht dat deze tot de ver-
beelding sprekende locatie wel eens tot 
een nog betere plaat zou kunnen leiden. 
Die gedachte bleek helemaal juist. Nowhere 
Or Tammensaari is van begin tot eind een 
prachtige gewaarwording en bovenal span-

nender dan zijn toch al niet onaardige voorgangers. Dat is vooral te 
danken aan het feit dat voor dit album beroep werd gedaan op de 
gehele band, wat voor de nodige dynamiek zorgt. Kenmerkend aan de 
meeste nummers op dit album zijn dan ook de overgangen van stukken 
met louter een gitaar en stem van Kuijken naar een vol bandgeluid met 
harmonieën. Tegelijkertijd heb je nog steeds het gevoel naar de ver-
trouwde I Am Oak van weleer te luisteren. De band dringt zich nooit te 
veel op en blijft over het algemeen een ingehouden karakter houden. 
Precies op de juiste momenten wordt er even uit de bocht geschoten 
en doordat die momenten spaarzaam zijn, blijven ze ook bijzonder. 
Nowhere Or Tammensaari is een plaat die ontdekt moet worden, een 
vluchtige luisterbeurt doet het album geen eer aan. En dat pleit alleen 
maar voor de Utrechters. Voor zover het niet al lang duidelijk was: we 
mogen ons in onze handjes knijpen met I Am Oak. 
Daniël Evers


