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AmsterdamDance Event

Inhet boekMaryGoWild
wordt 25 jaar dancemuziek
inkaart gebracht. Co-auteur
Gert vanVeenwas er vanaf
het beginbij. De ‘housepaus’
zag in 1988wat collega-
journalistennogniet zagen:
het ontstaanvan eennieuw
muziekuniversum.

Een housefeest in een loods in het AmsterdamseOostelijk Havengebied (1989).

V
rijdagochtend 2 sep-
tember 1988.Meteen
groep popjournalis-
ten stappen we op
het vliegtuig naar
Londen, waar we
later die dag een

concert in het Wembley Stadium
zullen bijwonen. Bij binnenkomst
delen stewardessen de ochtendkran-
ten uit, De Telegraaf en de Volkskrant.
Altijd spannend omde nieuwe krant
open te slaan. Zeker vandaag,want de
opening van het kunstkatern is een
paginagroot verhaal van mijn hand
over de nieuwe revolutie in muziek-
land, (acid)house:ACID!
Het artikel beschrijft de manier

waarop de nieuwe elektronische
muziekvanuitdeAmerikaanseunder-
groundinstedenalsChicagoisoverge-
waaid naar Londen, dat zojuist ‘the
summer of love’ heeft gevierd. House
begintnuook voorzichtig voet aande
grondtekrijgeninAmsterdam,vooral
dankzij het pionierswerk van de van
oorsprongBelgischedjEddydeClercq,
dieelkevrijdag indeRoXYdraait.

In de vier weken na mijn eerste
houseparty – Disco Hippies On Acid,
beginaugustus inTheBankinAmster-
dam–benikelkeweekopexpeditiege-
weest. Mijn vriend Corné Bos van
platenmaatschappijMegadischadme
opdenieuwemuziek attent gemaakt
en stelde voor ook eens te gaankijken
opzo’nfeest.Zogingenwe,metcollega
Peter van Brummelen vanHet Parool,
op een zondagnaar de Belgische club
Boccaccio in de buurt van Gent. Een
onvergetelijke nacht, omdat ik com-
pleetwerd opgeslokt door de sfeer in
dedampendeclubendezwareelektro-
nischebeatsdieuithetgeluidssysteem
denderden.
In de weken daarna gaan we elke

vrijdagnaardeRoXY,waarwegetuige
zijn van eenwaremuzikale revolutie.
Dezinderendeenergievanhetpubliek
opdedansvloer,dedwingendehouse-
groove, de extatischepieken endalen
van De Clercqs soundscapes. Ik snap
het helemaal en ik voel het ook. Niet
alleeninmijnmiddenrif,waardebeat
snoeihard doorheen dendert, maar
ook in mijn hart. House treft je heel

direct, het doet geen beroep op het
intellect, maar raakt je in je lijf. De
house-ervaringvoeltals ietsprimitiefs:
Afrika, de oertijd, trance-dance. Jezelf
losschudden, jezelf bevrijden van alle
huis-tuin-en-keukengedachten enhe-
lemaal ‘los’ gaan. Shake, rattle& roll.
Iedereendiedezekickheeftgevoeld,

is om. Je begrijpt het of je begrijpt het
niet.Wie aan de kant blijft toekijken,
nietopgaatindekolkendemassaopde
dansvloer, snapt er niets van. Zoals de
meestenvanmijncollega-journalisten,
die hun oordeel al klaar hebben en
stellen dat de nieuwe dansmuziek
‘inhoudsloos’ is, een kortstondige
trend die hopelijk zo snel mogelijk
weervoorbij is. ‘Dansenopdevulkaan’,
‘de terreur van het niets’ zijn in die
weken enkele van de calvinistische
veroordelingen indemedia.

En vandaag, in het vliegtuig naar
Londen, houdende reacties vanmijn
collega’sooknietover. JipGolsteijnvan
DeTelegraafwordtzelfskwaadenblaft
mebestraffend toe: ‘Hoezo revolutie?
Waarjijoverschrijftsteltnietsvoor,het

speelt zichaf opeenpostzegel!’
Oké,hijheefteenpunt.DeRoXYisop

dat moment niet veel meer dan een
postzegel, een club waar slechts
750maninpassen.Maarmijn intuïtie
zegtdatdeClercqopvrijdagnachteen
eersteglimplaatzienvandetoekomst.
Dit isnogmaarhetbegin.

Dat wordt in de maanden daarna
steedsduidelijker.Houseexplodeert in
Amsterdam en de energie van de
nieuwe scene geeftmehet gevoel dat
ikgetuigebenvaneenkantelpunt,het
beginvaneennieuwtijdperk.

Voormij persoonlijk geldt dat ook.
Na vanaf mijn 16de in rockbandjes te
hebben gespeeld, zoals in de jaren
tachtig met muzikanten die later te-
rechtkomenbijUrbanDanceSquaden
Spinvis, loopik,muzikaalgezien,aleen
aantal jaar met mijn ziel onder mijn
arm.Maarnuweetikopeenswatikwil.
De abstracte elektronische beats zijn
het ideale raamwerk voormijn eigen
muziek.ZomaakikmetEddydeClercq
en Corné Bos in de lente van 1989 de
eerste Amsterdamse houseplaat: Pay
the Piper,onderdenaamA-men.Het is

het begin van een nieuwe muzikale
carrièreenlatereprojectenalsQuazar.

En ik ben niet de enige voorwie de
house-explosieeenlevensveranderend
moment is. Degeweldigegolf energie
vandieoerknalcreëerteennieuwmu-
zikaaluniversum,dat indedaaropvol-
gende 25 jaar alleenmaar verder uit-
dijt,duizendendj’senproducersople-
verteneenbloeiendemuziekindustrie
doet latenontstaan.

Het is een geweldige kick daar als
een vande eersten verslag van te kun-
nen doen en te beschrijven hoe deze
jonge scene alle kenmerkenheeft van

‘Wie aande kant blijft
toekijken, niet opgaat in
de kolkendemassa op
dedansvloer, snapt er

niets van’

Oerknal

van ’88

Sterac – Secret Life OfMachines
Misschien wat minder opvallend in de hitlijsten, maar minstens zo bijzonder
is de kwalitatief zeer hoogstaande Detroit-techno van Sterac, oftewel Steve
Rachmad. Op de fabuleuze plaat Secret Life Of Machines uit 1995maakt
Rachmad ultiem dansbare, zinneprikkelende en soulvolle techno, alsof die
is gemaakt in een conservenfabriek: overal heerlijk geratel, gesis en ge-
stamp. Vorig jaar verscheen een geremasterde en geremixte versie van het
klassieke Nederlandse techno-album. Nog altijd ongeëvenaard.
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Speedy J – G-Spot
De Rotterdammer Jochem Paap, alias Speedy J, kunnen wewel beschou-
wen als de technoprofessor van Nederland. Altijd vernieuwend, altijd op
zoek naar nieuwe technieken enmanieren om geluid te (re)produceren.
Zijn albumG-Spot uit 1995 is zijn meest toegankelijke. Soepel in het gehoor
liggende, soms ook hypnotiserende techno, zoals bijvoorbeeld in het duis-
tere dansnummer The Oil Zone: stroperig maar gelikt en een klassieker in
het Nederlandse dancerepertoire.

eerdere revoluties in de popwereld –
hetbeginvanderock ’n’rollof debeat-
explosie van de jaren zestig. Het
patroon is altijd hetzelfde: de oudere
generatie/gevestigde muzikale orde
moeternietsvanwetenenwimpeltde
bedreigendenieuwelichtingafmetde
dooddoener:dat isgeenmuziekmeer.
Terwijl de nieuwegeneratie zich juist
verbonden voelt door het idee:wij te-
genderest vandewereld.
Enhet is helemaal eenkick over die

spannendenieuwewereld te kunnen
berichtenindeVolkskrant.Eerlijk iseer-
lijk:niemandopdetoenmalige,vooral
aandehogerekunstengewijdekunst-
redactie heeft veel verstand van pop-
muziek.Maar iedereen, van chef mu-
ziekRolanddeBeertotdeeindredactie
van het kunstkatern, wordt mee-
gesleeptdoormijnenthousiasmeenik
krijgalleruimteomdehouse-revolutie
in een reeks grote stukken in beeld te
brengen.
Pas een kleine tien jaar later, ophet

moment dat andere grote kranten
maar blijven zwijgen over de dance-
scene endie eigenlijk compleet nege-

ren, begint onder het regime van een
nieuwechef-kunsthet ideetelevendat
dance – als het al ooitwat had voorge-
steld –nuin iedergevalweervoorbij is
endat ik inmijneentjeeenzieltogend
genreaanhetpropagerenben.
Betitelingenals ‘housepaus’ (HetPa-

rool) of ‘housegoeroe Gert van Veen’
(NRC) slaan daarom de plank mis,
omdatmijn rol daarmee zwaarwordt
overschat. Infeitebeniknietmeerdan
demessenger: de berichtgever die ver-
slag doet, slechts eenklein radertje in
eenimmenseorganischemachine,die
alleenmaargrotergroeit.

In 1997 stonden we eigenlijk nog
maar aanhet begin. House bleek niet
een korte trend van eenpaar jaar, een
hoofdstuk in de geschiedenis van de
pop. Nee, de house-explosie in het
najaar van 1988washet begin van een
compleet nieuw boek, een geschie-
denis vol interne revoluties, waarbij
steeds nieuwe stijlen en richtingen
ontstonden.Demuziekbleef zich ver-
nieuwen en won daarmee nieuwe
generaties voorzich.

Het zegt genoegdat er nu een lijvig
boekwerk van zeshonderd pagina’s
nodigisom25jaardanceinNederland
inkaart te brengen.MaryGoWilddoet
recht aan de geschiedenis en presen-
teert niet alleende grote lijnen,maar
laat vooral ook ziendatdegrote inter-
nationale sterren vannuopde schou-
ders staan van een leger aan creatieve
geesten. Ieder van hen heeft met de-
zelfdepassie en tomeloze energie een
essentiële bijdrage geleverd aan het
doenopbloeienvande internationale
dancewereldzoalswedienukennen.

Gert vanVeen (58) is sinds 2008
creatief directeur van Studio 80,
eenAmsterdamse stichting die
zich bezighoudtmet de ontwik-
keling en begeleiding van talent
in de dancemuziek. Hij organi-
seert sinds 1993 zijn eigen club-
avondWelcome To The Future in
Paradiso, dat uitgroeide tot een
festival. Met zijn bandQuazar
staat hij vanavond op het podium
bij het AmsterdamDance Event
in deMelkweg.
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MARY GOWILD

Mary Go Wild: 25 jaar dance in Nederland, op initiatief van
Arne van Terphoven.
Maslow € 25,-

Losvanalledetailkritiek ishetgeluktom25 jaarmuziekgeschiede-
nis ineenprachtig,belangwekkendboektebundelen.

Gekeigenlijk.Nederlandspeeltaleenkwarteeuweencrucialerol indewereld
vandedance,maar eenboekdat degeschiedenis vanaf de eerste acidhouse-
feesten (in 1988) tot aandubstepenAfrojack inkaartbrengt,wasernogniet.
Nu wel, en het oogt alleen al monumentaal.Mary GoWild: 25 jaar dance in
Nederlandheefthetformaatvaneentelefoonboekendannogverontschuldigt
deredactiezichdathetonmogelijkcompleetkanzijn–danhadhetboekeen
een ‘tiendeligeencyclopedie’moetenworden.

Tochhebjenazeshonderdpagina’s tekst –verluchtigdmetveelgoedgeko-
zen foto’s enafbeeldingenvan flyers, posters enplatenhoezen –niethet idee
iets gemist tehebben. Sterkernog, jewordtherinnerdaangenres ennamen
diejeeigenlijkalweervergetenwas.Lounge?Eclectic?Nietdemeestgelukkige
toevoegingen inhet boek. Redacteur Alfred Bos interviewt zichzelf omhet
genreteduiden, ‘waarinonthaasten,kwaliteit van levenensmaakvoldesign
centraal staan.’Wat er nubijzonder is aanhet draaien van eengrote rockhit
van TheWhite Stripeswordt inhet hoofdstuk Eclectic niet duidelijk, alwekt
djWixde indrukermeeeenrevolutie tehebbenontketend.

Nietdeenigerevolutieoverigens.Zevolgenelkaar inraptempoop.Erslaat
vanaf de eerste pagina’s in danceminnendNederland veel ‘in als eenbom.’
Het is velenwellicht ontgaan,maar: ‘Een vandeheftigste interne revoluties
vindt plaatsmet de komst vanminimal en eennieuwedance-underground,
die vanDuitsland overwaait naar ons land.’ Hoofdzaak enbijzaak zijn niet
altijdevengoedgescheidenenwatsomsnietmeerdaneenvoetnoothoeft te
zijn,wordtuitvergroot tot ietsheelbelangrijks.

Maardat laatonverletdatMaryGoWild, vernoemdnaareenhitvanGroove-
yard(JeroenVerheij)uit 1996,eenbelangwekkendboekmagheten.Deeerste
houseparty’s, de AmsterdamseRoXY, dehardereRotterdamse variant, de te-
genstellingen tussenunderground en commercie die in de jarennegentig
opdoken: 2 Unlimited, gabber, Poing, big beat, drum ’n bass, trance. Al
bladerendwordtsteedsduidelijkerdatdewereldwijdesuccessenvanTiësto,
Armin vanBuuren enAfrojack (allen goedneergezet) niet uit het niets zijn
ontstaan. Dan zijn er nogde feesten en festivals (Dance Valley, Awakenings,
Sensations),hunorganisatoren(ID&T)dieterechtaandachtkrijgen.Debeeld-
redactie isvoortreffelijkenwanneerhetzichtopallegenre’senlabelswatdif-
fuuswordt, iser steedsGertvanVeendiehetoverzichtheeftende lezerbijde
handneemt. Sommigehoofdstukken verdienen inmiddels een eigenboek.
De geschiedenis vandeRoXY is in 2008 al uitstekendgeboekstaafddoor Job
deWit (ook een vande auteurs vanMaryGoWild). Maar gabber enhardcore,
inde jarennegentig immenspopulair, verdienenookmeeraandacht.

Dance kent zo veel facetten en spelers inwat een immense industriemag
heten,dathethaastonmogelijk isomalles inéénboektevatten,watderedac-
tiezelf al stelde. Toch ishetmetMaryGoWildgelukt. Losvanalledetailkritiek
is het gelukt om 25 jaar muziekgeschiedenis in een
prachtig boek te bundelen. Wat is het geestig om de
reacties ophet toennognieuwe fenomeenhouse een
kwart eeuwlater terug te lezen.Het zounooitwatwor-
denmetdezemuziek, die zich volgens JipGolsteijn op
een postzegel afspeelde. Hetwerdwelwat. EnNeder-
landheeft totopdedagvanvandaagvooropgelopen.
Gijsbert Kamer
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