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Mix Afrika en Holland
Sinds het verschijnen
van hun debuutalbum
Afro What! zit Mdun-
gu in de lift. De
drukst bezette Neder-
landse Afro-popband
bestaat uit acht blan-
ke musici en één
zwarte. Ontstaan van-
uit een workshop
voor jazz-studenten
in Rotterdam.

door Peter Bruyn

OO nlangs speelde
Mdungu op een
multicultifestival in
Luxemburg waar
nogal wat Afrikaan-

se vrouwen in het publiek waren,
vertelt bandleider en altsaxofonist
Thijs van Milligen.
,,De één na de ander kwam het po-
dium op om een dansje te maken
met onze percussionist. Ik denk dat
onze muziek van Afrikanen ge-
woon een goeie voldoende krijgt!’’
Ze zijn op dit moment de populair-
ste en drukst bezette Afro-pop-
band die vanuit Nederland ope-
reert, maar ook de ‘witste’: Mdun-
gu. Acht blanke muzikanten plus
één Gambiaan.
De muziek die ze spelen valt nau-
welijks vast te pinnen. Een mix van
West-Afrikaanse stijlen, waarbij de
door de Nigeriaan Fela Kuti groot
gemaakte Afrobeat een rode draad
is. Maar ook mbalax uit Senegal en
er zijn tal van Malinese invloeden
te horen. Dansbaar is het in ieder
geval altijd, wat voor een belangrijk
deel het succes van Mdungu ver-
klaart.
,,We willen ons niet op één stijl toe-
leggen, want daarin worden we
toch nooit beter dan de echte Afri-
kaanse bands’’, zegt Van Milligen la-
coniek.
,,Ik hoop eigenlijk dat we gewoon
een Mdungu-stijl kunnen ontwik-
kelen. Een stijl die helemaal van
ons is, maar met invloeden uit aller-
lei andere stijlen. Dat is voor mij

pas echt ‘wereldmuziek’.’’
Mdungu ontstond een jaar of zes
geleden vanuit een workshop die
Benjamin Herman gaf aan de jazz-
studenten van het Rotterdams con-
servatorium. Al studeerde geen van
de musici daar aan de wereldmu-
ziekafdeling. De afgelopen jaren ver-
zorgde de band ondermeer een
maandelijkse avond in de Amster-
damse club Meander.
Voorjaar 2009 verscheen het de-
buutalbum Afro What!, dat door
het blad Mixed werd uitgeroepen
tot het beste Nederlandse wereld-

muziekalbum van afgelopen jaar.
Het bracht Mdungu in een stroom-
versnelling. Er werd op een groot
aantal zomerfestivals gespeeld,
maar ook op jazzpodia.
En niet te vergeten volgde er een
succesvol optreden op het Groning-
se Noorderslag. Dat laatste bevalt
Van Milligen wel.
,,We hebben met Mdungu nooit
onze jazz-achtergrond willen bena-
drukken,’’ zegt hij. ,,Onze muziek
is eigenlijk heel eenvoudig van op-
zet. Het heeft niet dat intellectuele
van veel jazz. Je ziet tegenwoordig

dat veel wereldmuziek in het jazz-
circuit geprogrammeerd wordt.
Daarom ben ik juist zo blij dat wij
het op popfestivals goed doen.’’
Met drie saxofonisten - bariton, te-
nor, alt - twee gitaristen, bas,
drums en percussie heeft de Neder-
landse Afroband wel een heel speci-
fieke ‘sound’ die behoorlijk rockt.
Het meest nadrukkelijke tot dan-
sen dwingende nummer, vooral bij
de concerten, is Confusion.
Het is een song die sterke associa-
ties oproept met de Nigeriaanse Af-
robeat, maar toch geen echte Afro-

beat is. Logisch, vindt Thijs van Mil-
ligen. ,,Als je echt Afrobeat speelt,
dan klink je exact als Fela Kuti en
dat doen wij niet. Dat Afrobeat-rit-
me is uitgevonden door Kuti’s
drummer Tony Allen. Wij gaan
hem niet kopiëren. Wij maken on-
ze eigen muziek. Het is ook niet zo
dat wij per se vernieuwend willen
klinken om het vernieuwen. We
willen gewoon muziek maken die
lekker is om te spelen. Ik ben on-
dertussen alweer druk bezig met
het componeren van nieuw reper-
toire voor een volgend album dat

we dit najaar gaan opnemen. Daar-
voor pin ik mij evenmin vast op
een bepaalde Afrikaanse stijl. Soms
ben ik gewoon in de stemming
voor een bepaald soort muziek. En
dat komt er dan ook uit als ik ga
schrijven.’’

Concerten:
Zondag 18 juli Musada Festival (Sit-
tard)
Zaterdag 14 aug Theater Festival Boule-
vard (Den Bosch)
Zondag 5 sept Bruis Festival in Maas-
tricht (Maastricht).
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