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GUMMBAH

U DRAAIT, WIJ VRAGEN

SPINAL SERGE

Elke week buigt Serge Simonart, Humo’s eminentste popkenner  
ten westen van Clement Peerens, zich over muziek van vroeger en nu.

HUMO Waar luister je 
momenteel het vaakst naar?
SENNE GUNS «‘Tình Yêu Còn 
Đâu’ van Dam Vinh Hung. Ik 
ben net terug van zes maanden 
trekken in Zuidoost-Azië, en 
heb me daar suf geshazamd.»
HUMO Wat is je favoriete plaat 
aller tijden?
GUNS «‘Sky Blue Sky’ van 
 Wilco.»
HUMO Welke muzikant wilde 
je vroeger worden?
GUNS «Eerst Mozart, daarna 
Billy Joel.»
HUMO Wat is je favoriete 
zaterdagavondmuziek?
GUNS «‘Rechoque’ van 
 Shameboy.»
HUMO Wat kies je op 
zondagochtend?
GUNS «‘Maraba Blue’ van 
 pianist Abdullah Ibrahim.»

HUMO Welke muzikant zou je 
willen ontmoeten?
GUNS «Wendy Carlos, om te 
kletsen over  ‘Switched-On 
Bach’, de plaat waarmee ze 
de Moog-synthesizer populair 
gemaakt heeft.»
HUMO Welk concert heeft je 
getekend voor het leven?
GUNS «Radiohead op  Werchter 
2003.»
HUMO Wie is live beduidend 
beter dan op plaat?

GUNS «Wat Lander Gyselinck 
doet, krijgt live nog veel meer 
energie dan op plaat.»
HUMO Wie vind je zwaar 
overschat?
GUNS «Pearl Jam. Placebo. En 
Dylan.»
HUMO Wie vind je zwaar 
onderschat?
GUNS «Frank  Deruytter.»
HUMO Welke plaat heeft je kijk 
op muziek ooit veranderd?
GUNS «Ik ben jazz gaan begrij-
pen door ‘Relaxin’ with the 
Miles Davis Quintet’.»
HUMO Waarvan moet iedereen 
de best of in huis hebben?
GUNS «Als mensen meer naar 
italodisco zouden luisteren, 
was er minder verzuring.»
HUMO Welke artiest zou je uit 
de doden willen opwekken?
GUNS «Luc De Vos.» (mvst)

Senne Guns: ‘Kletsen met Wendy Carlos’
‘Senne en Lokko’, de nieuwe voorstelling van de ‘Popquiz’-pianist, tourt in februari en maart door 
Vlaanderen.

D
e Roma rolt de rode loper uit 
voor muzikale royalty: 
 niemand minder dan  Suzanne 
 Vega, 63 lentes inmiddels, 
komt drie avonden op rij een 

selectie uit haar oeuvre voor het voet-
licht brengen. Eén parel die al zeker in 
de setlist zal worden opgenomen (we 
hebben het op band: ‘Ik beloof het je’) is 
het van ‘Solitude Standing’ (’87) 
 afkomstige ‘Gypsy’. Daar is minstens 
één iemand erg blij mee.

HUMO Ik weet niet of het verstandig is om 
u dit te zeggen, maar toen ik ‘Gypsy’ op 
mijn 15de voor het eerst hoorde, werd ik 
meteen verliefd op u.
SUZANNE VEGA (schaterlacht) «Dat is leuk 
om te horen. En ook wel toepasselijk, 
want het is een liefdesliedje. Ik schreef 
het op mijn 18de voor een jongen die ik 
op een zomerkamp had leren kennen, en 
die me de bandana schonk die hij altijd 
droeg wanneer hij aan het schilderen 
was, om me te bedanken. Ik heb ’m  

nog altijd: er zitten verfspatten op, en 
zwarte vlekjes van de as van zijn sigaret-
ten.»
HUMO ‘Gypsy’ is, net net als ‘Cracking’ en 
‘Tired of Sleeping’, één van de nummers 
die ik altijd zal opzetten wanneer ik zin 
heb in uw muziek. ‘Luka’, uw grootste hit, 
nooit: die heb ik te vaak gehoord.
VEGA «Dat begrijp ik.»
HUMO Zingt u ‘Luka’ zelf nog altijd met 
evenveel plezier?
VEGA «Met meer plezier, zelfs. Omdat het 
mooie herinneringen oproept, en omdat 
het publiek er gek op is.»
HUMO Ik ben er pas onlangs achter 
gekomen dat ‘Luka’ over u gaat.
VEGA (knikt) «Dat is dan ook nog niet zo 
lang geweten.

»Een schrandere historicus inter-
viewde me een tijdje geleden voor een 
New Yorks museum. In zijn research 
was hij op een YouTube-filmpje ge -
stoten van de herdenkingsdienst voor 
mijn stiefvader, de schrijver  Ed  Vega. 
Uit de speech van mijn zus had hij 
opgemaakt dat ik en niemand anders 

Luka was. Toen hij me dat 
voor de voeten wierp, heb ik 
het maar toegegeven.»
HUMO U bent dus misbruikt in 
uw jeugd?
VEGA «Ja, mijn stiefvader was 
erg gewelddadig. Het punt is: 
ik wilde niet dat hij erachter 
zou komen dat ‘Luka’ over 
hem en mij ging, en dus nam 
ik de rol aan van de mee-
levende buur.

»Het spel met verschil-
lende identiteiten was niet 
nieuw voor mij: op mijn 9de 
was ik erachter gekomen dat 
ik niet geboren was als 
Suzanne Vega, zoals ik altijd 
had gedacht, maar als 
Suzanne Peck. Voor mij 
voelde het natuurlijk om een 
liedje te openen met de 
woorden ‘My name is Luka’.»
HUMO U bent lang versleten 
voor een folkmeisje, maar  
ik ken geen folkmeisjes  
die liedjes zingen over 
kindermisbruik.

Suzanne Vega, dra in De Roma: ‘Lou Reed 
op een fiets: ik kon er niet aan wennen’

VEGA «Dat mag je op het conto schrijven 
van mijn dierbare vriend  Lou  Reed.

»Het eerste rockoptreden dat ik ooit 
bijwoonde, in ’79, was er eentje van 
Lou: ’t zette mijn wereld op zijn kop. De 
volgende middag ben ik naar de platen-
winkel gegaan en kocht ik op goed 
geluk ‘Berlin’. ’t Was folkmuziek, of het 
leek er toch op, maar ik had nog nooit 
zulke donkere folksongs als ‘Caroline 
Says’ gehoord. Dat gaf me de moed om 
te schrijven over de ruige buurt in New 
York waar ik was opgegroeid.»
HUMO Hoe dik was u met Lou Reed?
VEGA «Vooral op het einde van zijn leven 
waren we close, omdat we dicht bij 
elkaar woonden, op Long Island. Heel 
vreemd: ik heb Lou altijd geassocieerd 
met downtown New York, en met zwarte 
zonnebrillen en zwartleren jassen, maar 
in die fase van zijn leven leefde hij  in een 
landelijke setting. Lou Reed op een fiets: 
’t was een zicht waar ik nooit echt aan 
heb kunnen wennen.»
HUMO Veel succes in Antwerpen. En 
speel alstublieft ‘Gypsy’.
VEGA «Haha, ik beloof het je.» (nj)

Suzanne Vega speelt op maandag 6, dinsdag 7  
en woensdag 8 maart in De Roma, Antwerpen. 

Mysterieuze verdwijningen

H
eel wat muzi-
kanten hebben 
op het hoogte-
punt van hun 
carrière iets 

gelanceerd dat toen een 
absolute must leek, 
omdat het de kassa deed 
rinkelen of omdat het 
hun status van Ultieme 
Ongenaakbare Super-
ster bevestigde. Zo liet 
Prince met veel bom-
barie een tijdcapsule 
ingraven in de vloer van 
zijn NPG-winkel in 
Londen: die bevatte 
nooit uitgegeven songs 
en intieme parafernalia, 
die pas over honderd 
jaar mochten worden 
opgegraven. Er waren 
ook kaarsen te koop, 
kopieën van zijn 

knalgele uniseks-
symboolgitaar, en nep-
backstagepasjes voor 
concerten die al lang 
voorbij waren – je moet 
het stalkers niet té 
 makkelijk maken.

Maar lang vóór Prince 
stierf, werd die winkel, 
die was bedoeld als 
bedevaartsoord voor 
Europeanen die niet tot 
in Minneapolis raakten, 

wegens gebrek aan 
belangstelling opge-
doekt. In alle stilte en 
zonder dat Prince er ooit 
nog een woord over rep-
te – als supersterren íéts 
te allen prijze willen 
vermijden, dan is het 
wel gezichtsverlies.

Ook David Bowie, de 
eerste superster die het 
potentieel van het inter-
net ten volle besefte, de 
eerste met een concert-
registratie als cybercast 
en de eerste die een song 
éérst en uitsluitend on -
line uitbracht, had in 
1999 het onzalige idee 
om via zijn bedrijf 
UltraStar een online-
bank te beginnen. 

BowieBanc was niet 
gelinkt aan een bestaan-
de bank met lokale 

filialen zoals KBC of 
BNP Fortis Paribas, 
maar aan een apart en 
wereldwijd want enkel 
digitaal opererend 
banksysteem. Je ontving 
een creditcard met daar-
op jouw naam en zijn 
foto.

Dat megalomane plan 
was gedoemd om te mis-
lukken, nog voor het 
goed en wel operationeel 

was. Was het Bowies 
eigen idee of heeft hij het 
zich laten aanpraten? Ik 
vermoed het tweede. Ik 
heb het er nooit met hem 
over gehad, maar ik 
denk dat ik ook weet 
waarom. Ook al was 
David Bowie in de ogen 
van iedereen die pas 
vanaf ‘Let’s Dance’ naar 
hem begon te luisteren 
een onmetelijk rijke 
superster, toch was hij 
zelf niet vergeten hoe hij 
jarenlang was opgelicht 
en uitgebuit, noch dat 
hij pas vanaf ‘Heroes’ 
een béétje poen op z’n 
bankrekening zag ver-
schijnen.

Ik googelde onlangs 
www.bowiebanc.com en 
belandde op een Thaise 
website.

Als supersterren  
íéts willen  
ver   mijden, is het  
wel gezichtsverlies

AU
R

ÉL
IE

 G
EU

R
TS

G
ET

TY


