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daLeX van deR LUGT is een freelance 

radiomaker die onder andere heeft gewerkt 

voor 3FM, AVRO, VPRO en KX Radio. Hij  

doet promotie- en managementwerk voor 

verschillende Nederlandse acts als Eefje de 

Visser en Joast.

BasTian
TheRe’s nO sUch PLace
Excelsior / www.bastianmusic.com

Productie: Bastian, Studio Sound Enterprise 

Opname: Frans Hagenaars & Jan Schenk, Studio Sound 

Enterprise / Mix: Rimer Veeman & Caspar Wijnberg (Do The 

Undo) / Master: Mark den Hartog, ZOWND

TjeeRd van eRve: Strikt genomen moet deze 
recensie beginnen met een verwijzing naar een 
tietenclip uit 2001 en De Jeugd Van Tegenwoordig, 
waar Bas Bron de vaste producer van is. Maar uit-
eindelijk gaat het over die ene avond dat Phil Lynott, 
Lenny Kravitz en Prince hebben liggen rollebollen 
met dezelfde muze. Hieruit is een funkkindje met de 
rockballen van Danko Jones geboren, genaamd 
Bastian. Het vierde studioalbum van dat go-
denkroost - There’s No Such Place - is bevolkt met 
seks zwetende electrofunk. Dit aangevuld met ron-
kende bassen en rockriffs die de betere stonerrock 
niet zouden misstaan. Vanaf Gettit  Straight is het 
dan ook raak. De plaat scheurt open met ruige rock-
gitaar om vervolgens moeiteloos over te vloeien in 
aanstekelijk funk, terwijl de gitaar blijft scheuren. 
Een lijn die wordt doorgezet in Pomermove en alle 
negen daaropvolgende nummers. Op machtige wij-
ze brengt Bastian de rechthoekige stonerriff samen 
met de swing van de funk. Niet overal is de mix van 
die twee evident, maar wel overal sexy, vuig en 
enorm vattend. Er staat geen gemiste kans op deze 
plaat en met nummers als Undo The Undo en Mixed 
Messages liggen de hitlijsten op de loer. 

aLeX van deR LUGT: Onder de noemer Bastian 
maakte de wereld in 2001 voor het eerst kennis met 
de electrofunk van toetsenist-zanger Bas Bron. Tien 
jaar later verdient de Amsterdammer dikke boterham-
men als het muzikale brein achter De Jeugd Van Te-
genwoordig. Daarnaast blijft er genoeg tijd over voor 
andere (solo)projecten als Seymour Bits, Comtron en 
dus ook zijn eigen band Bastian. Het vierde album 
There’s No Such Place opent als een stomende rock-
plaat uit midden jaren ’80, compleet met getoupeerde 
haardos en strakke spandexbroeken. Wanneer het 
aanstekelijke Mixed Messages feilloos de paarse 
periode van Prince benadert, is duidelijk dat Bastian 
bezig is om de muziekgeschiedenis op geheel eigen 
wijze te herschrijven. Dat gebeurt met veel variatie, 
zodat je de cd bij een tweede luisterbeurt al flink 
deinend en wiegend tot je neemt. De eerste keer is 
vooral acclimatiseren aan de excentrieke sfeer van 
het album. Er zijn geen muzikale pretenties te bespeu-
ren. Het plezier van het maken en het spelen voert 
letterlijk de boventoon. There’s No Such Place doet 
aan als een eigentijdse trip down memory lane vol 
funk en brullende gitaren. Een sexy eclectisch feestje 
waar de geest van Prince, Cameo, Van Halen, George 
Clinton en zelfs ZZ Top weelderig rondwaart. Lekker! 

deaTh LeTTeRs
POsT-hisTORic
PIAS / Silent Voice Records / www.deathletters.net

Productie en opname: Chris ‘Frenchie’ Smith, The Bubble

Mix: Chris ‘Frenchie’ Smith & Alex Lyon

TjeeRd van eRve: Dat de naam van het Dordtse duo 
een eerbetoon aan blueslegende Son House is, daar 
heb je geen bio voor nodig. Luisteren naar het debuut uit 
2009 is dan uitleg genoeg. De vuige bluesrock met punk-
rand is op Post-Historic echter ingewisseld voor post- 
en indierock. Aan energie is echter niets ingeboet. 
Meer nog dan op het debuut walst Death Letters over de 
luisteraar heen, maar ook zijn er momenten van - ge-
spannen - rust. Zo wordt in A Silent Voice Destroys en A 
Room A Story A Beautiful Memory geraakt aan Death 
Cab For Cutie, waarin vooral de subtiele toevoeging van 
piano voor kleur zorgt. Op andere momenten wordt uit-
geweken naar de melodische indierock van Appleseed 
Cast en ...And You Will Know Us By The Trail Of Dead. Of 
de verandering in geluid die de heren op hun tweede 
album maken, goed zal vallen bij alle The Black Keys- en 
White Stripes-fans die zij met het eerste album bereik-
ten is niet te zeggen. Maar die indie- en postrock-kids 
zullen dit juweeltje met liefde omarmen. En ook Son 
House zal deze pure energie kunnen waarderen. Net als 
bij de blues komt ook dit bij Death Letters uit het hart. En 
dat knalt van Post-Historic af. 

aLeX van deR LUGT: Duende Ariza Lora (zang, gi-
taar) en Victor Brandt (drums) zijn twee jonge honden 
uit Dordrecht die compromisloze noiserock uit de grond 
stampen. Het duo beschikt over energie, talent en ambi-
tie, want hoe krijg je het anders voor elkaar om als tie-
ners je tweede album in Austin, Texas op te nemen met 
een gerenommeerde producer? Post-Historic opent 
vuig en meedogenloos met Your Heart Upside Down. 
Ook daarna blijft het gas erop en wordt er een fikse la-
ding testosteronrock door je speakers gepompt. Net op 
het moment dat er een overdaad aan geluid ontstaat, is 
er een abrupte wending in Death Of The Sincere. Vanuit 
het niets wordt een instrumentale oase van rust gecre-
eerd. Een welkom intermezzo. Meer melodieuze compo-
sities als A Room A Story A Beautiful Memory en A Si-
lent Voice Destroys worden overspoeld met een dub-
bele golf aan geluid. Door die verscheidenheid blijft de 
luisteraar tot het eind op de been. Wie een voorliefde 
heeft voor stevige postpunk en rauwe prog-rock, en een 
ingetogen melodielijn hier en daar niet schuwt, zal Post-
Historic zeker op waarde schatten.

TjeeRd van eRve schrijft het liefst de 

hele dag cd-recensies. Hij doet dat vaak 

voor Nu.nl en GonzoCircus.com. Daarnaast 

probeert hij zijn leerlingen een geschiede-

nislesje te leren. 

eins, ZWei 
ORchesTRa
100 cOLORs
Eigen beheer / www.einszweiorchestra.com

Opname: Rene de Vries, Dufry Music Studios

Productie: Stefan van Maurik

Mix: Martijn Groeneveld, Mailmen Studios

Master: Paul Hammond, Fat Cat Studio

TjeeRd van eRve: In de huidige shoegaze- en noise-
popgolf is Nederland gezegend. Het Eindhovense Nikoo, 
dat een brug slaat tussen de geluidsmuur van A Place To 
Bury Strangers en de indiepop van Sloan, wist met de 
debuut-ep vorig jaar al internationale aandacht te trek-
ken. Nu is het Eins, Zwei Orchestra, de Utrechtse band 
rond het echtpaar Lydia en Stefan van Maurik-Wever, dat 
ons op gruizige golven terugbrengt naar de begindagen 
van de shoegaze. My Bloody Valentine, Medicine, de 
vroege His Name Is Alive zijn namen die in het geluid 
rondspoken. Maar fris, meer gericht op popmelodieën dan 
enkel de tsunami aan lagen fluitende ruis en feedback. 100 
Colors is een voortdurend spel van verschillende conflic-
terende en aanvullende melodielijnen die op geheel orga-
nische wijze een nieuwe melodie vormen. Een opeensta-
peling van details, waaruit de luisteraar het eindresultaat 
welhaast zelf vormt. In werkwijze een geluid dat aansluit 
bij het levensverhaal en levenswerk van architect en 
kunstenaar Friedensreich Hundertwasser, rond wie Van 
Maurik deze conceptplaat schreef. De afkeer van rechte 
lijnen, voorkeur voor vele kleuren. Zelfs wanneer je niets 
van deze markante persoon weet - zo opgelost met het 
bijgeleverde essay - hoor je dat alles terug in de shoegaze 
van Eins, Zwei Orchestra.

aLeX van deR LUGT: Shoegaze blijft een lastig genre 
in den Lage Landen. Dat ondervond ook het echtpaar Ly-
dia en Stefan van Maurik toen ze het debuutalbum van 
Eins, Zwei Orchestra probeerden te slijten aan de vader-
landse platenbonzen. Dromerige indierock blijkt eenvou-
digweg lastig te verkopen in Nederland, maar misschien 
kan 100 Colors als een baken voor het genre dienen? De 
inspiratie voor het in eigen beheer uitgebrachte concep-
talbum werd ingegeven door de fascinatie voor de Oos-
tenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser. Een 
wetenschap waar je niet per se mee aan de slag hoeft om 
de elf nummers in context te plaatsen. De singles Spiral 
en 100 Colors staan op zichzelf en worden omringd door 
andere fraaie stukken als Ecologically Naked, Vienna 
Acoustics en Tonight. Het hardere Self Taught/Non Tradi-
tionally Educated en Schnell raken de snaar wat minder 
en zullen vooral live meer indruk maken. Eins, Zwei Or-
chestra levert een boeiend en sferisch debuutalbum af, 
waar mooie melodielijnen en zwierige refreinen worden 
verpakt in een muur van geluid. Voor het ongetrainde oor 
kan dat snel vervallen in een wat wollige en onpersoon-
lijke luistertrip. Wie durft te ontdekken heeft aan 100 Co-
lors een bijzonder fijne kluif.
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