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Generische house naast trendy reggaeton, een opwindende paniekaanval en
Stef Kamil Carlens’ visie op oorlog. Dit zijn de beste albums van de week.

SASHA VAN
DER SPEETEN
zet deze week de blik
op oneindig. Vandaag:
de Netflix-docu Hello
Privilege, It’s Me, Chelsea.

Eerst kruipen,
dan lopen
en vis in het water weet niet wat water is, zelfs al
zou je hem erop wijzen. Dat is precies hoe wit
privilege werkt bij witte mensen.” Dat zegt schrijver Tim Wise in de documentaire Hello Privilege,
It’s Me, Chelsea. Daarin onderzoekt de Amerikaanse, witte comedian Chelsea Handler hoe wit
privilege de Amerikaanse maatschappij beïnvloedt. Dat ze de luxe heeft om een Netﬂix-docu
over dit onderwerp te draaien, is eigenlijk al een
wit privilege. Zo begrijpt u meteen het scepticisme waar ik dit stuk mee begon.
Maar kijk, Handler zet zichzelf nagenoeg onmiddellijk te
kijk door een open mic night van een studentengroep te bezoeken waar over het onderwerp wordt gepraat en waar ze
in een mum van tijd de wind van voren krijgt. “We hebben
beperkte rechten op socio-economisch niveau door ons ras”,
zegt een Afro-Amerikaanse studente in het publiek. “Praten
is leuk, want je moet ergens beginnen, maar wanneer wordt
er actie ondernomen? Dit konijnenhol is veel dieper dan een
documentaire kan beslaan.” Een andere studente is barser:
“Je komt hier gewoon je wit privilege gebruiken. Wat kom je
eigenlijk doen behalve de show stelen?”
Handlers uitgangspunt? Wit privilege is een probleem van
witte mensen, niet van gekleurde mensen. Net daarom bezoekt ze rednecks uit Tennessee, maar lult ze zich in Orange
County ook binnen op een
theekransje van RepubliWitte comedian keinse vrouwen die hun vermeende privileges relativeren
Handler
en langs hun neus weg het
stelt vast:
rassenprobleem in de VS minimaliseren.
“Ik zie het niet”,
raak het thema
klinkt het doodleuk.
‘wit privilege’
Handler stelt vast wat reacties
op onlinekrantenfora daaan en een
gelijks bevestigen: raak het
heleboel (witte) onderwerp ‘wit privilege’ aan
en een heleboel (witte) menmensen
sen voelt zich aangevallen of
voelt zich
geschoffeerd. “Je deelt niet alleen de algemene geschiedeaangevallen
nis opnieuw in, maar ook de
persoonlijke geschiedenis van
iemand”, analyseert de geschiedkundige Carol Anderson die
reactie. “Dat is alsof je iemand in de kern raakt. Daar komt de
backlash vandaan. Het is een defensiemechanisme.” Of: een
emotionele reﬂex die voortvloeit uit het misinterpreteren van
racisme? “Racisme is geen gevoel”, zegt de zwarte komiek W.
Kamau Bell, “maar een structuur in een maatschappij die geschiedkundig te traceren is. Kijk naar de slecht geﬁnancierde
zwarte scholen, naar de inkomensverschillen tussen blanken
en zwarten of de klassenongelijkheid tout court.”
In het gebrek aan geschiedkundige kennis en in de onwil
of de onmogelijkheid om je behoorlijk te informeren, ligt
kennelijk een groot deel van het probleem. Dat is waar Hello
Privilege uiteindelijk op neerkomt. Educatie en dialoog zijn
cruciaal. En toch blijft het dansen op een slappe koord voor
witte mensen die het fenomeen willen aankaarten zonder
voor opportunist te worden versleten. Nu, zwijgen helpt niemand vooruit, weet Handler. Op dat vlak is haar erg persoonlijke ﬁlm een nobele, zij het wat onhandige poging. Zij weet
hoe dan ook dit: je moet eerst kruipen vooraleer je leert
lopen.
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Fabuleus gitaarspel
tegen de demonen
Stef Kamil Carlens
Making Sense of
HHHHH

Zijn demonen zijn niet allemaal weg, maar ze zitten wel in de juiste vakjes, liet Stef Kamil Carlens
onlangs optekenen. Op zijn tweede soloalbum
lijken vooral externe duivels zich te weren in verschillende wijwatervaatjes. Met een bedrieglijk
zachte, lichtjes hese voordracht biedt Carlens
zijn eigen visie op venijn, machtsmisbruik, onzekerheid en oorlog. Soms klinkt die grauw en
proef je onderhuidse woede, een andere keer
schemert er hoop door, als priemend zonlicht.
Een behoorlijk funky cover van Phil Ochs’ ‘New
Town’ haalt de protestzanger in Carlens naar boven, en is een hommage aan iedere migrant die
uit noodzaak andere oorden opzoekt. Elders
hoor je hem dan weer strijdvaardig plannen smeden voor een rechtvaardigere wereld (‘Fresco’)
of een anti-oorlogspamﬂet brengen (‘Lament On
General Smedley D. Butler’).
Muzikaal is deze tweede soloplaat evenwel
nog intrigerender en gevarieerder dan de thema’s
die Carlens aansnijdt. De songs zijn net zo rijk
als subtiel gearrangeerd, met analoge synths, sax
en etnische blazers. Naast het fabuleuze gitaarspel van Carlens zelf, that is. Nooit gedacht na al
zijn muzikale omzwervingen, maar opnieuw verrast en verbaast uw jeugdheld uit de nineties.
Stef Kamil Carlens op het festival Wild in ‘t Park, eerder dit jaar. © VERTOMMEN

Girl Band
The Talkies
HHHHH

Nog meer dan op zijn uitstekende debuut Holding
Hands With Jamie (uit 2015) wendt het Ierse combo
Girl Band op de opvolger analoge en elektronische
noise aan om te verontrusten, te verwarren en –
uiteindelijk – de opwinding in rotten van tien over
de ruggengraat te sturen. De manische songs herbergen een digitale productie en industriële percussie die soms doen denken aan Liars of de vroegste experimenten van HEALTH. Frontman Dara
Kiely klinkt niet zelden als Mark E.Smith van The
Fall die op tilt slaat. Teksten over psychologische
stoornissen vormen de kers op de taart – Kiely leed
in het verleden aan ernstige psychoses, wat bijna
het einde van de band betekende. Ook vormelijk
zoekt de zang de bevreemding op. Kiely mijdt voornaamwoorden of hij houdt het simpelweg op zwaar
gehijg of nonsensicale klanken. The Talkies is een
verklankte paniekaanval. U weze gewaarschuwd.

tove lo
Sunshine Kitty

John Ghost
Airships are Organisms
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U kent Tove Lo van haar hitje ‘Habits (Stay High)’,
uit 2015. Die lichtjes grillige elektropopsound is
amper nog te bespeuren op haar vierde album,
Sunshine Kitty, waar generische house en trendy
reggaeton de plak zwaaien. De Zweedse zangeres
komt er minder vindingrijk uit de hoek dan Charli
XCX, minder sprankelend dan Dua Lipa maar
spannender dan Carly Rae Jepsen en meer tot de
verbeelding sprekend dan pakweg Anne-Marie.
Haar geschipper tussen dionysische partytracks
en introspectieve songs over hartzeer en over haar
op de klippen gelopen biseksuele relaties is interessant, maar je vraagt je af waarom ze niet vaker
het hart op de tong draagt. Een onnozele clubbanger als ‘Jacques’ steekt schril af tegen de confessionele r&b van ‘Glad He’s Gone’ of het fraaie
‘Really don’t like u’, een duet met Kylie Minogue.
Soms fris, maar er is nog werk aan de winkel.

Een plaat die je afwisselend aan Nils Frahm,
Frank Zappa, Steve Reich en Jaga Jazzist doet
denken? Faut le faire. Eigenlijk hielden we ons
hart vast toen we Airships are Organisms onder de naald schoven. Om variatie hoeft een
album nooit verlegen te zitten, maar een
beetje coherentie mag wel. Vreemd genoeg
slaagt componist-gitarist Jo De Geest (meteen
zijn nom de plume verklaard) daarin met dit
sextet. Ze houden een instrumentaal onderonsje van speelse en dansbare jazz, dwingende tot sinistere postrock en ﬁlmisch minimalisme.
Nu eens zie je nauwelijks nog de bomen door
het bos in deze geluidslandschappen, dan weer
drijf je haast dromend weg op wolkjes. De Geest
is uit de ﬂes, met deze plaat. Nu moet u nog
gewoon de ﬂes de nek breken.

StuBru-dj heeft tinnitus, ondanks oordopjes

eén Vlaming
op shortlist
BookSpot-prijs

Noena Eze, beter bekend
als dj Black Mamba, heeft al
haar opdrachten voor de
komende maand afgezegd.
De muzikante heeft last van
hevige oorsuizingen, ook al
draagt ze altijd oordopjes.

De shortlists van twee BookSpot-prijzen, voor ﬁctie en
non-ﬁctie, zijn bekend. enige
Vlaamse naam op de lijst is die
van lieve Joris, die met Terug
naar Neerpelt meedingt naar de
prijs voor non-ﬁctie. Ze neemt
het op tegen Mirjam van hengel
met Een knipperend ogenblik,
Maaike Meijers Hemelse mevrouw Frederike, Thomas Rueb
met Laura H. en Sjeng Scheijen
met De avant-gardisten.
De Bookspot Literatuurprijs, de
opvolger van de ECI Literatuurprijs en van de AKO Literatuurprijs, is een van de belangrijkste
literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied. De prijsuitreiking is op 14 november. (BELGA)

“Een week geleden stond ik op
met een heel luide tuut in mijn
linkeroor”, vertelde Eze op StuBru. “Je slaat in paniek en
denkt: is dit voor de rest van
mijn leven? Ik ben meteen naar
de neus-, keel- en oorarts gegaan en daar kreeg ik het verdict.”
De muzikante kampt met
acute tinnitus, een aandoening
waarbij het gehoororgaan aan

je hersenen het signaal geeft dat
er een geluid is, terwijl dat er
in werkelijkheid niet is.
“Ik gebruik altijd op maat gemaakte oordoppen tijdens het
draaien en bij een bezoek aan
concerten en festivals. Ik houd
ook het volume in de gaten en
geef mijn oren genoeg rust. Bijvoorbeeld niet na een set van
twee uur nog in een luide auto
stappen. Maar toch is het mij
overkomen. Blijkbaar heb ik
een heel goed gehoor, wat goed
is voor mij, maar het is ook heel
gevoelig”, zegt de dj.
In totaal heeft minstens een
op de tien Belgen enige tijd of
voortdurend last van tinnitus.
Bij een op de zes is dat oorsui-

‘een week geleden
stond ik op
met een heel
luide tuut in
mijn linkeroor’
DJ BLACK MAMBA

zen zo hinderlijk dat ze niet
kunnen slapen of zich concentreren.
Helpen oordoppen dan niet?
“Hoe schadelijk lawaai is, hangt
af van de duur en intensiteit”,
zegt
professor
Ingeborg
Dhooge, diensthoofd Neus-,
keel- en oorheelkunde van het
UZ Gent. “Geluiden onder de
75 decibel (dB) zijn veilig, 80 dB
kun je gedurende acht uur verdragen, maar daarna kunnen je
trilharen beschadigd raken.”

Hoofdtelefoon
80 dB is te vergelijken met het
geluid van een zware vrachtwagen. Maar ook muziek uit een
hoofdtelefoon – die door een dj

wordt gebruikt – bereikt makkelijk die grens. Oordoppen helpen, maar houden niet alles tegen. Zachte oordoppen om na
gebruik weg te gooien zijn goed
voor een demping van 5 à 10
dB.
“Oordopjes op maat zijn uiteraard beter, omdat die gecontroleerd zijn op lekdichtheid en
de garantie bieden dat ze het
aantal decibel dempen dat ze
beloven”, zegt Dhooge. “Afhankelijk van het model bieden ze
15 tot 22 dB bescherming. Zulke
oordoppen zijn duurder, maar
ze zijn een must voor mensen
die vaak blootgesteld worden
aan lawaai, zoals muzikanten.”
(PhG/NA)

