
THE SOULDIERS
THESE TIMES
Coolhouse Records / www.thesouldiers.com

Productie en mix: JB Meijers

Opname: Ardent Studios

Master: Frans Hendriks

TjEERD van ERvE: Ineens waren ze daar, gezusters en 
broeder Van Dijck met band. Ze stonden in De Wereld 
Draait Door als huisband, opgepikt door Leo Blokhuis, die 
de band ook meteen een plaats op zijn eigen label schonk. 
Een grote sprong voor The Souldiers, maar evengoed een 
groot vraagteken voor ondergetekende. Een vraagteken 
dat wordt bevestigd door de debuut-cd These Times. 
Hoewel deze technisch goed uitgevoerd is - goede sa-
menzang en zeer fijne productie door JB Meijers - blijft de 
band hangen in twaalf nogal obligate ‘soulnummers’. De 
arrangementen bevatten weinig avontuur en zijn ingevuld 
als een Iedereen Kan Schilderen-kleurplaat. Het enige 
wat karakter biedt, is de samenzang tussen de dames. 
Maar ook daarin zijn de kraakjes en overslaande stemmen 
zo afgemeten dat het weinig momenten van positief kip-
penvel oplevert. Inwisselbaar met vrijwel elke vergeten 
southern soul-plaat uit de jaren ’80 ontbeert These Times 
vooral een eigen gezicht en daarmee ziel. Het enige wat 
eigenlijk echt noemenswaardig is aan deze plaat is de 
heldere productie, waardoor de sporadische, enigszins 
eigenwijze uitbarstingen op gitaar ook sterk naar voren 
komen. 

aLEx van DER LUgT: Ineens stonden ze vorig jaar 
aan de frontlinie bij De Wereld Draait Door: The Soul-
diers. De Amsterdamse formatie rond de familie Van 
Dijck brengt een eigentijdse mengeling van soul, funk 
en blues. Er was nog geen volwaardig album, maar wel 
de ep Fuel To Fire, die de persoonlijke goedkeuring 
draagt van Leo Blokhuis. De verwachtingen voor de 
eerste langspeler zijn daardoor hooggespannen. Voor-
opgesteld: het is dapper om je als Nederlandse band te 
wagen aan het Amerikaanse roots-geluid. These Times 
is echter een gemêleerd debuut geworden zonder echte 
hoogte- of dieptepunten. Dat is meteen ook de makke 
van dit album. Nergens wordt uit de bocht gevlogen, 
terwijl de stijlen die The Souldiers bestrijken juist be-
kendstaan om hun energieke beleving. De zang van de 
zusjes Sofie en Cato is ook te clean cut om het reper-
toire naar een hoger plan te tillen. Vooral groovy num-
mers als Let Me Take You Away en Sarah missen karak-
ter en bravoure, die juist de soul en funk ooit zo groot 
hebben gemaakt. De doorgewinterde muziekliefhebber 
zal daarom niet warm of koud worden bij dit voor de rest 
netjes geproduceerde debuut. Voor Viva-lezeressen die 
hun muzikale horizon willen verbreden met roots-klan-
ken is These Times echter een alleraardigste eerste 
kennismaking. 

Je ook wel eens afgevraagd wat een recensie nou 
waard is? Gewoon een mening van één persoon? Of 
toch meer? Musicmaker is ook benieuwd en legt maan-
delijks vijf cd‘s voor aan twee experts. Een ‘prof‘-re-
censent en iemand die vanuit ‘het vak‘ veel met  
muziek te maken heeft, geven onafhankelijk van elkaar 
hun deskundige mening.

nIEUwE cD UIT? STUUR ‘M naaR MUSIcMakER!      

HanDSOME POETS
HanDSOME POETS
Rough Trade / www.handsomepoets.nl

Productie, opname, mix en master: Erik Schurman

TjEERD van ERvE: Met de eerste twee singles, 
Blinded en Dance (The War Is Over), en de stempel 3FM 
Serious Talent heeft Handsome Poets in 2010 al een 
aardige fanbasis op weten te bouwen. Zo bleek ook bij 
de afgelopen Popronde, waar de band steeds voor goed 
gevulde zalen speelde. Dit jaar zal het kwintet dat door 
willen zetten. De eerste tekenen zijn daarbij goed. Zo zal 
de band bij BLØF gedurende de hele tour als voorpro-
gramma dienen en komt het debuut uit. Of dit echter het 
grote succes zal brengen, is nog maar de vraag. Op de 
achtergrond doen de tien nummers het nog goed. Fijne 
discopop met een knipoog naar Duran Duran en af en 
toe een oor lichtjes gericht op Editors. Duik je echter 
iets dieper de plaat in, dan blijft er weinig over. De over-
redingskracht van de twee eerste singles vind je in de 
rest nauwelijks terug, zeker in de rustigere nummers. 
Be Where You Are heeft weliswaar een catchy refrein-
tje en werkt aanstekelijk en ook Call Back Tomorrow kan 
nog potten breken. Maar de oppervlakkigheid wordt 
evident wanneer je je op de teksten focust. Daar maakt 
de band zijn naam maar gedeeltelijk waar. Makkelijk 
mee te zingen, maar meer ‘poesie’ dan poëzie. Handso-
me, als in commercieel, ja, maar Poets, als in diepgang, 
nee.

aLEx van DER LUgT: De Handsome Poets zijn met 
hun dansbare indiepop omarmd door 3FM met veel air-
play en het predikaat Serious Talent. Na de radiohits ligt 
nu het titelloze debuutalbum in de schappen. Grote 
vraag: wat heeft het Goudse vijftal de luisteraar nog 
meer te bieden? We komen erachter nadat we eerst de 
dampende kneiters Dance (The War Is Over) en (We 
Can’t Be) Saints voor de kiezen hebben gekregen. Call 
Back Tomorrow maakt daarna gebruik van dezelfde re-
ceptuur: uptempo indietronica met guitige oldschool 
synths. Het meer bedaarde Silence Is Sexy en Queens & 
Kings missen vervolgens overtuiging en klinken zelfs 
wat repetitief. Dat laatste is kenmerkend voor de rest 
van het album. Het allereerste radiohitje Blinded haalt je 
weer bij de les, maar dan is het slotakkoord van de cd al 
ingezet. Het laatste nummer Out Of Your League heeft 
overduidelijk de blauwdruk van The Doors-klassieker 
Riders On The Storm en laat je ietwat vertwijfeld achter. 
Al met al luistert het debuut van de Handsome Poets 
weg als een veilige impulsaankoop, die je over een jaar 
nog eens opzet voor de leuke hitjes die erop staan. Over 
de gehele linie frisse, toegankelijke indiepop met een 
lage spanningsboog en een apart einde.
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