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‘Bij mij is het altijd een beetje op leven en dood’

De potige punkjazz 
van Karen Willems

DE STANDAARD Vrijdag 9 December 2022  



‘Wat ik zing, zijn vaak niet eens woorden, maar gewoon lekker bekkende fonetische klanken.’ © Fred Debrock

‘Tsjien tsjan’, zo heet een track op 
Grichte, de plaat waarmee drum-
ster Karen Willems (43) dit jaar 
indruk maakte. Dat klinkt mis-
schien oosters, maar het is 
gewoon hoe de inwoners van Sint-
Jan-in-Eremo hun dorpsnaam uit-
spreken. ‘Het is een ode aan mijn 
geboortedorp en aan Bentille, de 
plek waar ik opgroeide en die er 
deel van uitmaakt’, vertelt Wil-
lems, die ook vandaag nog in het 
Meetjesland woont.

Als klein meisje al ontdekte ze 
de liefde voor percussie. ‘Ik was 
majorette bij de fanfare Nooit 
gedacht, maar ik vond het trom-
melkorps dat achter ons aanliep 
veel interessanter’, vertelt ze. ‘Dat 
opzwepende van die percussie 
trok mij aan, en zo ben ik bij de 
trommelaars beland.’

Nieuwe texturen
Met drummen is ze nooit meer 
opgehouden. Vandaag is Willems 

een van de veelzijdigste muzikan-
ten in de Belgische scene. Ze 
begon bij de Gentse band Yuko, 
speelde bij Zita Swoon van Stef 
Kamil Carlens, werkte met Nova-
star, Mauro Pawlowski en Arno, 
had met Inwolves een eigen band, 
schreef de muziek voor Buzz (de 
theatervoorstelling van Charlotte 
Vandermeersch), drumt op Great 
expectations (de jongste plaat van 
het avontuurlijke gitaarkwartet 
Zwerm), en speelde al mee op 

concerten van Fred Frith (groot-
meester van de impro) en rijzen-
de ster Alabaster dePlume. En nu 
is ze bezig aan een Jazzlab-tour-
nee met haar project Terre sol 
four, waarmee ze afgelopen zomer 
op Jazz Middelheim stond.

Dit keer zijn de concerten in 
twee delen opgesplitst, met 
Willems die eerst helemaal alleen 
speelt, en in het tweede deel haar 
band erbij haalt. Net als op Grichte 
dus. ‘Al speel ik in het solodeel 
niet zomaar hetzelfde als op de 
plaat’, zegt ze. ‘Ik ben voortdurend 
met nieuwe geluiden aan de slag, 
texturen waarmee je een andere 
wereld kunt oproepen.’

Op de plaat leidt dat tot boei-
ende, diverse stukken, met poëti-
sche titels als ‘Zingende winden 
vergaan’, ‘Letterkouter’ en ‘De 
lichte in Zottegemse velden’. ‘Dat 
is de naam van een wandelpad in 
Zottegem, waar de plaat is opge-
nomen’, vertelt Willems. ‘Ik ging 
er vaak wandelen. Ik kon er 
zwierig ronddwalen en voelde me 
zo licht.’

Tijdens haar wandelingen 
neemt ze vaak geluiden op, en 
met haar ‘field recordings’ gaat ze 
aan de slag. Zo kun je op Grichte 
(een dialectwoord dat staat voor 
geluid, groot of klein) een schaap 
of een koe horen, de echo uit een 
waterput, de kinderen van haar 
zus, of het geluid van de Zotte-
gemse vinylperserij waar Grichte 
is geperst.

De kat ronkt mee
Ook live gebruikt Willems zulke 
klanken, met samples van allerlei 
slag – tot het gespin van kat 
Fritske toe in ‘Fritske friemelt’. 

‘Helemaal alleen 
optreden kan ook 
eng zijn. Soms 
kunnen mensen niet 
goed inschatten waar 
ik mee bezig ben’

‘Helemaal alleen optreden kan 
ook eng zijn’, zegt Willems. ‘Soms 
kunnen mensen niet goed in-
schatten waar ik mee bezig ben. 
Als er op een vrijdagavond tijdens 
je optreden veel mensen aan de 
toog pinten staan te drinken en 
lawaai maken, voel je je heel 
klein. Terwijl ik het net belangrijk 
vind om je publiek iets anders te 
geven, ook al door het feit dat je je 
zo kwetsbaar opstelt. Bij mij is 
het altijd een beetje op leven en 
dood.’

Met haar groep erbij klinkt de 
muziek veel steviger, zeker door 
de bijzondere bezetting, met drie 
saxofonisten (John Snauwaert, 
Marc De Maeseneer en Vincent 
Brijs), van wie er twee exclusief 
baritonsax spelen. Dat geeft een 
erg potige sound, die je als punk-
jazz zou kunnen omschrijven. 
‘Fijn! Want er zit zeker wat punk 
in’, zegt Willems, die zelf de term 
‘polderjazz’ gebruikt, ‘omdat ik 
nu eenmaal van het Meetjesland 
ben’. Die prominente bariton-
saxen roepen ook herinneringen 
op aan Morphine, een succesvolle 
Amerikaanse rockband uit de 
jaren 90 met Dana Colley op 
 baritonsax. ‘Ik heb ook veel naar 
Charlie Mingus en Sun Ra geluis-
terd, hun speelsheid zit er bij mij 
in. En naar Goat, de Zweedse 
band die erg repetitieve muziek 
speelt, met veel stemmen.’

Ook Willems gebruikt haar 
stem, zacht in de solostukken, en 
hard, soms bijna roepend, met 
haar band. En toch vindt ze dat 
evengoed een uiting van kwets-
baarheid. ‘Als je een stuk de titel 
“Honking for love” geeft, maak je 
toch veel duidelijk, niet? De bood-
schap is liefde. Wat ik zing, zijn 
vaak niet eens woorden, maar 
gewoon lekker bekkende foneti-
sche klanken. “Hafetaghi hafeta-
ghi loco”, bijvoorbeeld, en in dat 
laatste woord zullen velen wel iets 
herkennen. Laten we iets geks 
doen. Voor mij betekent dat veel.’

Karen Willems speelt met Terre sol 
four nog in Sint-Niklaas (11/12), 
Gent (13/12) en Mechelen (17/12).

Peter De Backer

Van majorettekorps 
tot punkjazzband

Als ze helemaal alleen achter haar drumstel optreedt, durft 
Karen Willems zich kwetsbaar op te stellen. Met haar band erbij, haalt ze net erg 
fors uit. ‘Het is van groot belang om je publiek iets te brengen dat het nog niet kent.’

interview Karen Willems
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