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Beluister onze playlist ‘Humo luistert’ nu op humo.be/sound

  A    M    P    I    N    G  
  C    O    R    O    N    A    (6)  

  C  

De ultieme overlever van  Deep Purple

Ian Paice  
‘  En plots trok die cowboy zijn revolver: 

twee kogelgaten, vlak naast mij!’ 

 Razend over de snelweg naar succes

BeraadGeslagen  
  ‘Soms vragen we elkaar in het 

midden van de set: ‘Waar zíjn we?!’ ’
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HET LEVEN NA BALTHAZAR

 PATRICIA VANNESTE 
‘  Ik spreek pas als ik iets te vertellen heb, 

anders ben ik stil’   
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A M P I N G

C O R O N A (6)

C

W
e hebben 
afgespro-
ken in een 
koffiehuis 
in Gent, 

een stad die Patricia  Vanneste 
sinds kort niet langer thuis 
kan noemen.
PATRICIA VANNESTE «Mijn 
vriend (architect Sam De 

Bock, red.) en ik zijn pas 
verhuisd naar de  Vlaamse 
Ardennen. We hadden nood 
aan meer groen. Maar het is 
wel wennen: we vinden er 
weliswaar de ruimte en rust 
die we zochten, maar we ken-
nen er niemand. Alles is 
nieuw.»
HUMO Hebben jullie dieren?

VANNESTE «Mijn kat (lacht). 

Er stonden kippen en zestien 
schapen, maar die zijn weg. 
Op termijn zouden ze mis-
schien kunnen terugkomen, 
maar voorlopig reizen we nog 
te graag.»
HUMO Jullie hebben geen 

kinderen?

VANNESTE «Samen niet, maar 
mijn vriend heeft twee kind-
jes. De dozen zijn zo goed 
als allemaal uitgepakt, alles 
is geïnstalleerd, behalve de 
muziekkamer. Dat wordt 
een ruimte boven de oude 
varkens stallen, de vorige eige-
naars hadden het ingericht als 
hobbyruimte. Het gaat basic 
zijn, ik heb niet zoveel nodig: 
mijn plaat heb ik opgenomen 
met een computer, een geluids-
kaart, een MIDI-keyboardje 
en mijn violen.»
HUMO Je hebt naar verluidt 

ook een cello gekocht.

VANNESTE «Al een jaar of zes 
geleden, hoor. Maar ik speel er 
niet op, want ik heb een truc 

gevonden om mijn altviool te 
octaveren, waardoor ik niet 
meer meteen een cello nodig 
heb om kwartetarrangemen-
ten te schrijven. Maar ik vind 
het wel een prachtig instru-
ment. Als je erop speelt, voel je 
veel meer de trillingen dan bij 
een viool.»
HUMO Hoe ben je bij de viool 

beland?

VANNESTE «Mijn zus, die twee 
jaar ouder is, speelde viool, en 
ik zei: ‘Ik wil ook! Ik wil ook!’ 
(lacht) Ik was 5 jaar toen ik 
begon. Oefenen deed ik graag, 
les volgen niet. Het voordeel 
van beginnen op je 5de is dat 
je niet doorhebt wat voor vre-
selijk kattengejank je de eer-
ste jaren produceert.  Vooral 
je ouders zien dan af. Op 

mijn 18de hebben ze mij bij de 
muziekacademie aangeraden 
om naar het conservatorium 
te gaan, maar ik vond de klas-
sieke wereld veel te competi-
tief, en eigenlijk wilde ik van 
muziek niet mijn job maken. 
Het is een beetje anders uitge-
draaid.»
HUMO Je hebt dus niet voor de 

popmuziek gekozen omdat je 

je hart eraan had verloren?

VANNESTE «Nee, ik ben erin 
gerold. Op de  middelbare 
school zat ik bij Maarten 
(Devoldere, één van de twee 
frontmannen van  Balthazar, 
red.) in de klas. We deden 
samen iets voor een school-
optreden, dan kwam hij met 
eigen songs aanzetten, en 
ineens hadden we een groep-

je. En voor we het wisten, deed 
dat  groepje het steeds beter. 
Maar in tegenstelling tot de 
rest van de groep, droom-
de ik er op mijn 15de niet van 
om op Rock Werchter te spe-
len of de wereld te veroveren. 
Dat was ook de reden waar-
om ik mezelf twee jaar geleden 
de vraag heb gesteld of ik wel 
aan het doen was wat ik echt 
wilde.»
HUMO Je had naar verluidt een 

lijstje gemaakt.

VANNESTE «Ik wílde een lijst-
je maken, met redenen waar-
om ik verder zou doen. Maar 
ik vond er geen één.»
HUMO Da’s weinig.

VANNESTE «Te weinig (lacht).»

HUMO Wat stak je tegen?

VANNESTE «De  repetitiviteit. 
De druk die het legt op je 
sociale leven. Het jezelf niet 
genoeg kunnen ontplooien. Na 
al die jaren had ik alle moge-
lijke ervaringen wel gehad, ik 
zag niet hoe er nog iets nieuws 
zou kunnen gebeuren. Als ik 
zie wat ze nu doen… Ze spelen 
soms in nieuwe steden en in 
iets grotere zalen, maar ik kan 
me perfect voorstellen hoe dat 
moet zijn. Voor mezelf zou ik 
er niets meer uithalen. En we 
kwamen heel goed overeen, 
maar we waren niet de beste 
vrienden. Ik heb geen spijt van 
mijn keuze, ik wilde gewoon 
ook andere muziek maken. Ik 
wilde vrij spel op alle moge-
lijke vlakken. Mijn eigen pro-
ject doen naast  Balthazar, dat 
zou niet gewerkt hebben. Om 
de muziek te kunnen maken 
die ik wilde maken, moest ik 
mijn eigen identiteit verge-
ten. Ik was al een paar jaar 
aan het proberen om muziek 

Veertien jaar lang was Patricia Vanneste (33) 

de stille kracht van Balthazar, de groep die ze 

in 2004 mee oprichtte en met viool, toetsen en 

zang hielp evolueren van campy folkgroep tot 

popfenomeen. Twee jaar geleden stapte ze uit 

de groep, twee máánden geleden verscheen 

haar eerste soloplaat als Sohnarr: ‘Coral Dusk’. 

En ook al speelt ze nog in Oko Yono, Hydrogen 

Sea, Driftwood en Cordette Quartet, toch 

is muziek niet haar hele leven: ze heeft een 

master in de neurowetenschappen, had een 

tijdlang een juwelenbedrijfje, werkt deeltijds 

voor concertorganisator Wilde Westen én 

zette mee de schouders onder pop-up bars in 

Kortrijk en Gent. Een vrouw die weet wat ze 

wil? ‘Ik heb geen idee hoe het nu verder moet.’ 

J U R G E N  B E C K E R S  /  F O T O ’ S  G U Y  KO K K E N

NA EEN DENDEREND DEBUUT:  
TEN LANGEN LESTE PATRICIA VANNESTE
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te schrijven, en het was duide-
lijk dat dat het best ging als ik 
mezelf terugtrok in de natuur. 
Als ik twee keer naar dezelf-
de plek ging, lukte het al niet 
meer. Ik heb daardoor heel 
lang gedacht dat ik dan mis-
schien maar geen muziek 
moest maken, dat het niet aan 
mij besteed was. Bij  Balthazar 
had ik gezien hoe de rest in 
de tourbus songs kakte, om 
het zo te zeggen. Als Maarten 
aan het werken is, kun je een 
bom naast hem laten ontplof-
fen, en hij zal niet eens opkij-
ken. Ik heb net enorm veel 
ruimte en leegte nodig om te 
kunnen creëren. Dus ben ik 
anderhalve maand naar Zwe-
den en  Noorwegen getrok-
ken om mijn plaat te maken. 
Ik wilde zo weinig mogelijk 
 framework.»

HUMO En wat ben je dan gaan 

googelen: ‘Beste plaatsen om 

solitaire platen op te nemen’?

VANNESTE (lacht) «Via  Airbnb 
ben ik op zoek gegaan naar 
huisjes met een groot raam, en 
vervolgens ben ik op  Google 
Maps gaan kijken waar het 
precies lag. Midden in de bos-
sen zonder enige bewoning 
in de buurt: check. Op die 
manier heb ik vier plekken 
uitgekozen. Ik sluit niet uit dat 
ik mijn volgende plaat gewoon 
thuis maak. (Denkt na) Ik weet 
het gewoon niet. De nood-
zaak moet er zijn, dat is voor 
mij het belangrijkste. Som-
mige artiesten gaan gewoon 
elke dag zitten om muziek te 
maken, maar zo werkt het bij 
mij niet. Ik voel vandaag bij-
voorbeeld geen enkele behoef-
te om muziek te maken, en dan 
doe ik het ook niet. Ik zal nooit 
zomaar een plaat gaan maken 
omdat het hoort.  Expressie is 
heel belangrijk, ik moet iets 
kwijt willen. Ik vertel pas iets 
als ik iets te vertellen heb, 
anders ben ik stil.»
HUMO Ik neem aan dat je niet 

kunt omschrijven wat het is 

dat je kwijt wilt in je muziek, 

‘ ER ZIT EEN DIEPE PIJN IN 
MIJN PLAAT, EN IK WEET 
NIET VANWAAR ZE KOMT’
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Camping Corona: Patricia Vanneste

maar hoe voelt het aan? Als 

onrust? Een onvolledigheid?

VANNESTE «Allebei. In de 
plaat die ik heb gemaakt, zit 
een  diepe pijn waarvan ik zelf 
niet goed weet waar ze van-
daan komt. Ik weet niet of 
iemand het hoort, maar ik heb 
het gevoel dat ik iets waar ik 
al lang mee worstel fysiek heb 
kunnen maken. De plaat is in 
de eerste plaats voor mezelf 
gemaakt. Ik heb ook getwij-
feld om ze uit te brengen, 
omdat ik vond dat ik door ze 
te maken het belangrijkste 
achter de rug had. Maar als je 
ze dan toch uitbrengt, moet je 
wel je best doen om je muziek 
onder de aandacht te brengen. 
De mensen zitten niet op je 
te wachten, ze luisteren naar 
wat het meest opvalt.»

OPNIEUW NERVEUS

HUMO De Sohnarr Sjel, een 

glazen kubus die je samen 

met je vriend ontwikkelde 

en waarin de mensen 

midden in de natuur kunnen 

plaatsnemen om naar je 

plaat te luisteren, was wat 

dat betreft een artistiek 

verantwoorde marketingzet?

VANNESTE «De Sjel is  ontstaan 
uit een oprecht gesprek dat 
ik met Sam had over de angst 
om live te gaan spelen met 
 Sohnarr – wat door  corona 
overigens nog altijd niet is 
gebeurd. Ik vroeg en vraag 
me nog steeds af wat er in een 
concert zaal van mijn plaat 
gaat overblijven. De muziek 
is gemaakt in complete isola-
tie, en de eerste mensen aan 
wie ik de plaat gaf, raadde ik 
aan om de natuur in te trekken 
met de koptelefoon. Daaruit is 
het idee voor de Sjel ontstaan. 
Ze staat nu in het natuurge-
bied  Connecterra in Maas-
mechelen, tot het  einde van de 
zomer, en dan gaat ze waar-
schijnlijk naar Leuven. Ik ben 
heel blij met de Sjel, maar vol-
gende keer zou ik er toch twee 
keer over nadenken: dat pro-

ject heeft me redelijk wat sla-
peloze nachten bezorgd en was 
uiteindelijk ook niet bepaald 
mild voor de portemonnee.»
HUMO Hebben jullie dat zelf 

betaald?

VANNESTE «Ja. Platenfirma’s 
die geld geven, dat is, euh… 
iets van vroeger. Je moet dat 
ding met een dieplader ver-
voeren, hè, dat alleen al kost 
een pak geld. Bovendien heb-
ben we niet bespaard op de 
gebruikte materialen. We wil-
den heel bewust voor kwali-
teit gaan.»
HUMO Moet je als luisteraar 

alleen in de Sjel gaan zitten?

VANNESTE «Dat is de bedoe-
ling, er is maar één zitplaats. 
Je gaat zitten, zet de geluidsin-
stallatie op, drukt op play en 
luistert naar de volledige plaat 
terwijl je naar buiten staart.»
HUMO Hebben de mensen 

van Balthazar de plaat al 

gehoord?

VANNESTE «Een week voor 
de plaat uitkwam, heb ik 
ze doorgestuurd. Van  Jinte 
(Deprez, red.) weet ik niet of 
hij al geluisterd heeft – hij had 
het druk, maar Jinte heeft het 
altijd druk. Simon ( Casier, 
red.) en Maarten hebben wel 
gereageerd. De reactie van 
Simon vond ik fijn. Hij luis-
tert altijd naar muziek in de 
wagen, maar omdat er een 
probleem was met zijn auto-
speakers had hij er noodza-
kelijkerwijs thuis in de zetel 
naar geluisterd, via de kopte-
lefoon. Hij liet me weten dat 
hij er uiteindelijk blij om was, 
omdat de plaat zo veel beter 
tot zijn recht kwam. En Maar-
ten vond het mooi (lachje). Dat 
is hoe ik hem ken, veel meer 
woorden moet je van hem niet 
verwachten.»
HUMO Je zat ook in Oko Yono, 

een groep met Annelies 

Van Dinter van Echo Beatty, 

Birsen Uçar van Hydrogen 

Sea en Myrthe Luyten van 

Astronaute. Jij was naar 

verluidt de zenuwachtigste 

van de vier frontvrouwen.

VANNESTE (knikt) «Wat zeer 
confronterend was, omdat ik 
me niet meer kon  herinneren 
wanneer ik bij  Balthazar nog 
nerveus was geweest. Het was 
niet enkel de rol van front-
vrouw die me  zenuwachtig 
maakte, maar ook de lead-
zang, wat iets heel anders is 
dan backings. Je zingt niet ‘ten 
dienste van’ maar neemt de 
leiding. Ik herinner me nog 
de eerste show: van de zenu-
wen was mijn ademhaling veel 
te oppervlakkig, en toen ik 
begon te zingen, kwam er aan-

vankelijk totaal niks uit. Geen 
goede prestatie, maar ik heb 
doorgezet. ’t Is een leerproces. 
Bij Driftwood (de groep met 
haar vriend Sam, red.) neem 
ik voor een paar songs ook de 
leadzang over, en ik voel dat 
het al veel vlotter gaat. Het is 
een goede voorbereiding op de 
concerten die ik met Sohnarr 
ga doen, waar ik voltijds front-
vrouw ben. 
 »(Denkt na) Ik vraag mij 
nog altijd af of het een posi-
tie is waar ik ooit voldoening 
uit ga halen. Frontpersoon zijn 
is niet aan iedereen besteed. 

‘Ik ben anderhalve maand naar Zweden en Noorwegen 
getrokken om mijn plaat te maken, maar ik sluit niet uit dat ik de 
volgende gewoon thuis maak.’
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Momenteel zie ik het vooral als 
een uitdaging, zodat ik mezelf 
over tien jaar niet kwalijk 
kan nemen dat ik het vanwe-
ge angst en onzekerheid nooit 
heb geprobeerd. Maar als ik 
nu zou moeten kiezen tussen 
honderd concerten per jaar in 
grote zalen of heel goede ver-
koopcijfers en Spotify-streams 
zonder dat iemand weet wie 
ik ben, dan zou ik het snel 
weten.»

MOOI ÉN PIJNLIJK
HUMO Een uitspraak van jou 
uit 2016: ‘Ik ben er nog niet 
van overtuigd dat muziek het 
zal worden in mijn leven.’
VANNESTE «Ik ben er nog altijd 
niet van overtuigd. Muziek is 
belangrijk in mijn leven, en ze 
zal nooit meer weggaan, maar 
op welk niveau… Van mijn 
plaat voelde ik heel goed aan 
dat ze er moest komen, maar 
ik heb geen idee hoe het nu 
verder moet. Ik zie geen duide-
lijk pad. Mijn label zal het niet 
graag horen, maar voor het-
zelfde geld komt er geen vol-
gende plaat. Dan zal ik mij 
met iets anders bezighouden. 
Als je in verschillende din-
gen geïnteresseerd bent, is het 
veel moeilijker om een traject 
te kiezen. 
 »Wat dat betreft, heb ik veel 
respect voor Simon, die com-
pleet het tegenoverge stelde 
is. Dat is echt een vakman. 
Op tournee was ik degene 
die vroeg opstond en op ver-
kenning ging, Simon kreeg 
je alleen maar uit de tour-
bus of de backstage als er een 
muziekwinkel in de buurt 
was. Voor hem is het heel dui-
delijk waar het om draait.»
HUMO Een aantal jaren 
geleden heb je nog een 
opleiding strategische 
bedrijfs communicatie 
gevolgd.
VANNESTE «Ik heb neuro-
wetenschappen gestudeerd 
en daarna nog een  opleiding 
ondernemerschap in de 

wetenschappen gevolgd. Stra-
tegische bedrijfscommunica-
tie was één van de vakken, en 
ik vond dat heel interessant. 
Mijn basisopleiding was heel 
theo retisch, terwijl ik dat vak 
kon betrekken op mijn dage-
lijkse leven.»
HUMO Kun je daar een 
voorbeeld van geven?
VANNESTE «Heel veel proble-
men ontstaan door  foutieve 
communicatie. Communiceren 
is een kunst, en er zijn mensen 
die er een  natuurlijke aanleg 
voor hebben. Onze geluidsman 
Filip  Tanghe is zo iemand: hij 
kan je de  ergste dingen vertel-
len zonder dat je er aanstoot 
aan neemt. Dat heeft voor een 
stuk met non-verbale commu-
nicatie te maken, maar ook met 
het kiezen van de juiste woor-
den, in de juiste volgorde, op 
het juiste moment. Het is een 
cliché, maar zeg eerst drie posi-
tieve dingen voor je iets nega-
tiefs zegt. En in een negatieve 
boodschap moet je zo wei-
nig mogelijk ‘niet’ en ‘maar’ 

gebruiken. Het zijn de kleine 
details die het verschil maken.»
HUMO Zou je nog terug 
kunnen naar de neuro-
wetenschappen?
VANNESTE «Ik vond het des-
tijds heel moeilijk om te kie-
zen tussen mijn studie en 
 Balthazar. Ik heb dat toen 
met mijn promotor bespro-
ken, en omdat ik mijn docto-
raat altijd later nog kan doen, 
ben ik voor Balthazar gegaan. 
Ik vind neurowetenschappen 
nog altijd heel erg boeiend, 
maar om nu weer vijf dagen 
op zeven met één  specifiek 

 onderwerp bezig te zijn… Op 
een bepaald moment heb je te 
veel gezien om terug te gaan. 
En de academische wereld is 
doorheen de jaren ook veel 
competitiever geworden.»
HUMO Je houdt niet van 
competitiviteit, hè?
VANNESTE «Nee! Echt niet.»
HUMO Die is er in de pop-
muziek toch ook? Wie staat 
er op nummer 1? Wie staat 
het hoogst op Werchter? Wie 
op de Main Stage en wie in 
de tent?
VANNESTE «Ik ben daar nooit 
mee bezig geweest. We hebben 
met Balthazar aan wedstrijden 
deelgenomen, Humo’s Rock 
Rally onder andere, maar dat 
doe je als groep. Je deelt in 
winst en verlies. En de com-
petitiviteit in de pop en rock is 
toch nog iets anders dan in de 
klassieke wereld hoor.»
HUMO Vertel eens.
VANNESTE «Het is een wereld 
waarin de plaatsen voor solis-
ten heel schaars zijn. Zelfs de 
orkestplaatsen zijn schaars. 

Ik heb een cellist gekend die 
zei: ‘Ik zou niet bevriend kun-
nen zijn met een andere cellist, 
want er zal altijd een moment 
komen dat we voor dezelfde 
plaats gaan’. Toen ik 17 was, 
heb ik deelgenomen aan een 
klassiekevioolwedstrijd, en 
daar zaten ze in de back stage 
te juichen als er op het  podium 
een fout werd gespeeld. Zo 
werkt het niet voor mij, daar 
draait muziek niet om. Als 
opener op Pukkelpop ga ik 
met veel plezier kijken naar 
een Belgische groep die hoger 
op de affiche staat. Ik denk 

dan niet: damn you, wij had-
den hier moeten staan. Je moet 
werken om je muziek tot bij de 
mensen te krijgen, ja, maar ik 
voel geen specifieke concur-
rentie met andere artiesten.»
HUMO Om af te ronden wil 
ik je nog één uitspraak van 
jezelf voorschotelen: ‘Je moet 
in eerste instantie zelf de 
melancholie de baas kunnen.’
VANNESTE «Heb ik dat gezegd? 
Het klopt wel. Weet je nog in 
welke context?»
HUMO Ik denk dat het over 
relaties ging.
VANNESTE «Als je niet in een 
relatie zit, vind ik het mak-
kelijker. Als je samen bent, 
vind ik het soms een moei-
lijk evenwicht. Het mooie aan 
een relatie is dat je dingen 
kunt delen die heel kwets-
baar en persoonlijk zijn, 
maar dat mag geen vrijge-
leide zijn om al je melancho-
lie in de ander zijn schoot te 
werpen. Wat is deelbaar en 
wat niet? Wat leg je bij de 
ander en wat draag je zelf? ’t 
Is geen verhaal van alles of 
niets. Ik vind het gene gemak-

kelijke (lachje).

 »De pop-upbars die ik in 
Gent en Kortrijk op poten heb 
gezet, waren projecten die ik 
voor een groot stuk deed met 
één van mijn beste vrienden, 
die helaas kort na mijn reis 
naar Zweden en Noorwegen 
is overleden. Heel ongeluk-
kig, van de trap gevallen. Ik 
heb daar vandaag nog over zit-
ten nadenken. Die mooie ini-
tiatieven hebben nu een droe-
vige bijsmaak gekregen, maar 
ik probeer er toch de schoon-
heid van te blijven inzien. Ook 
dat is weer voor een groot stuk 
melancholie. Melancholie is 
iets wat mooi is en pijn doet 
tegelijkertijd.» 

‘Coral Dusk’  

van Sohnarr is  

nu uit bij PIAS.

 Ik wilde een lijstje maken 

met redenen waarom ik  

bij Balthazar zou blijven, 

maar ik vond er geen één »


