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Beat-veteranen The
Zombies toeren weer

MUZIEK Groep maakte in jaren zestig deel uit van Britse pop-explosie

Eind jaren zestig hielden ze
op te bestaan. Inmiddels
zijn ze terug: The Zombies.
Bij het grote publiek zijn ze
vooral bekend van krakers
als She’s not there.

door Peter Bruyn

Z e treden de komende we-
ken weer in een groot
aantal Nederlandse clubs
en theaters op: The Zom-

bies, de groep die deel uitmaakte
van de Britse beat-explosie van de
vroege jaren zestig en die bij het
grote publiek nog altijd bekend is
van Arbeidsvitaminenkrakers als
She’s not there, Summertime en Time
of the Season.
Tegelijk zijn diezelfde Zombies ook
de groep van het in 1968 versche-
nen, destijds compleet genegeerde,
maar tegenwoordig door alternatie-

ve rockliefhebbers als psychede-
lisch meesterwerk erkende album
Odessey & Oracle. ,,Ja, dat is een
mooi verhaal,’’ zegt de inmiddels
vierenzestigjarige Zombies-oprich-
ter en -klavierspeler Rod Argent.
,,Die plaat was al zeker tien jaar
lang vergeten toen de mensen er
opeens over begonnen te praten. Ik
geloof dat Paul Weller, destijds nog
frontman van The Jam, de eerste
was die het zijn favoriete album
noemde. En sindsdien begon de
een na de andere jonge popmuzi-
kant over Odessey.’’ Maar het ver-
haal van The Zombies begint al
een jaar of zes vóór Odessey & Ora-
cle, als vijf scholieren uit St. Albans,
in de buurt van Londen, een talen-
tenjacht winnen. Niet veel later
hebben ze een platencontract en
met hun eerste single, het door
Rod Argent geschreven She’s not
there, scoren ze zomer 1964 een for-
se hit en besluiten ze profmuzikant
te worden. Verdere Britse hits ble-
ven uit, maar enkele maanden la-
ter, begin 1965, haalde het liedje

Tell her no de Amerikaanse hitlijst.
The Zombies gingen najaar 1967 de
Londense Abbey Road studios in.
„Er stond daar een mellotron. Een
heel nieuw instrument destijds.
Die hebben we toen gebruikt.’’ Zo
kwam Odessey & Oracle tot stand.
„,We hadden al het repertoire heel
goed gerepeteerd, zodat we snel
konden opnemen,’’ mengt ook Co-
lin Blunstone zich in het gesprek,
de eveneens vierenzestigjarige zan-
ger. „De recensies waren stuk voor
stuk lovend. Alleen werd het al-
bum niet verkocht. Er was geen
promotie, geen marketing, niets’’,
zegt Argent. The Zombies waren in
1968 verleden tijd. Vorig jaar was
het veertig jaar geleden dat Odessey
& Oracle verscheen. Daarom beslo-
ten Argent en Blunstone het album
samen met een aantal voormalige
en huidige Zombies, plus gastmusi-
ci, éénmalig live uit te voeren. Tij-
dens de huidige tournee worden
de oude hits weer gespeeld.

Concert di 24/11 Venlo, schouwburg

Rod Argent (links) en Colin Blunstone.  foto GPD


