
E
r is niks leukers dan tot in de late avonduren 
plaatjes draaien. En met plaatjes bedoel 
ik natuurlijk vinyl. Dat zwarte goud dat 
ronddraait op een oude pick-up. Heerlijk. 
Als ik de rest van mijn dagen zo zou kunnen 
slijten, zou ik er onmiddellijk voor tekenen. 

Nu ben ik niet de enige muzieklie� ebber in mijn 
vriendenkring. Er is zelfs een vriend die een nog gro-
tere vinylhonger heeft dan ik. Eens in de zoveel tijd 
komen we samen en laten we elkaar onze nieuwste 
ontdekkingen horen. Het strijdtoneel is zijn huis. Dat 
heeft er vooral mee te maken dat hij een fantastische 
kok is. Zijn specialiteit is de Israëlische keuken en 
aangezien ik niet meer dan drie gerechten kan maken 
– een aandenken uit mijn studententijd – laat ik me 
graag verwennen.

Elke keer als ik langsga, voel ik een soort drang me-
zelf te bewijzen. Want als ik hem iets kan laten horen 
dat hij nog niet kent, dan is dat een noviteit. Hij is een 
muzikale encyclopedie. Nu was ik in de krochten van 
het internet gestuit op de plaat American Water van 
de Amerikaanse band ‘Silver Jews’. Een schot in de 
roos, volgens mij. De plaat begon met de tekst: In 1984 
I was hospitalized for approaching perfection. Slowly 
screwing my way across Europe, they had to make a 
correction. Van deze jongens zou mijn maat absoluut 
nog nooit gehoord hebben.

Afgelopen week was ik weer bij hem. Terwijl hij iets 
aan het klussen was op het aanrecht, zette ik zijn ste-
reo aan. Tien seconden later hoor ik vanuit de keuken: 
“Hé, de Silver Jews, die ken ik. Dat is een sideproject 
van de band Pavement.”

Waanzinnige mix
Nu had ik nog twee troeven achter de hand. Zo was 
mijn vriendin net in Israël geweest en had speciaal 
voor mij de beste platenzaak in het Midden-Oosten 
bezocht: Ha’Ozen Hasjlisjiet, oftewel ‘Het Derde Oor’, 
op King George in Tel Aviv. Mocht u in de buurt zijn, 
dan moet u daar echt even langs. Ik heb nog wel een 
verlanglijstje voor u liggen. Maar goed, mijn lieftallige 
eega had de plaat Can’t stop running van bassist Adam 
Ben Ezra voor me meegenomen. Een waanzinnige 
mix van jazz, rock en wereldmuziek, de debuutplaat 
van deze Israëli, daar kon mijn vriend nooit van 

Plaatjes draaien

hebben gehoord. Ik haalde de plaat uit de prachtige 
hoes en liep richting pick-up. U raadt het al. De naald 
had het vinyl amper beroerd of ik hoorde zijn stem al 
schallen: “Jaaaa, die ken ik.”

De verlossing moest komen van Meir Banai, de vo-
rige maand op 55-jarige leeftijd overleden Israëlische 
zanger. Maar de kans dat hij deze waanzinnige artiest 
niet kende, was miniem. Meir, uit het geslacht Banai, 
dat al veel artiesten en acteurs heeft grootgebracht. 
Zijn mooiste album was ook meteen zijn laatste, Shma 
Koli (‘Hoor mijn stem’) uit 2007. Een plaat vol bijbelse 
en spirituele teksten. Luister naar het fantastische 
‘Lecha Eli’ (Aan u, mijn G’d) en de tijd staat even stil.

Ik liet de cd van Banai in de speler glijden – niet 
alles is op vinyl verkrijgbaar – en drukte op start. Ter-
wijl de eerste klanken uit de speakers zweefden, bleef 
het opvallend stil van achter het aanrecht. Ik zag het 
hoofd van mijn maat langzaam heen en weer bewe-
gen. Hij nam een slok van zijn rode wijn. “Dit is goed, 
wie is het?” Eindelijk was die verlossende zin daar.

Mocht u Meir Banai ook nog niet kennen, ga dan 
naar Ha’Ozen Hasjlisjiet. En laat u verrassen.  ■

De cd Shma Koli van Meir Banai

Terwijl hij iets aan het klussen was op het 
aanrecht, zette ik zijn stereo aan
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