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Zalvende muziek van Tish Hinojosa
MUZIEK Zangeres keert met countryplaat oude stijl terug naar haar roots

Zangeres Tish Hinojosa
brengt een mix van pure
country en Mexicaanse folk.
Morgen treedt ze op in het
Parkstad Limburg Theater
in Heerlen.

door Peter Bruyn

,,Het is beslist geen saaie buurt
hier”, zegt de Texaanse zangeres
Tish Hinojosa glimlachend. Ze
woont tegenwoordig in Hamburg,
om de hoek bij de beroemde Ree-
perbahn en op amper een steen-
worp afstand van de Grosse Frei-
heit en Kaiserkeller waar The Beat-
les alweer een kleine halve eeuw ge-
leden de klappen van de zweep
leerden kennen. Er spelen nog elk
weekeinde bands. ,,Nee, ik heb er
nog niet opgetreden”, zegt Tish.
,,Daar programmeren ze toch wat
meer, eh… rock.”
Tish Hinojosa zingt pure country
en Mexicaanse folk, of musica nor-
teña. Op haar best is zij als de twee
naadloos in elkaar over gaan. Zal-
vende muziek, gebracht met een
fluwelen stemgeluid. Twintig jaar
geleden trok ze voor het eerst de
aandacht van Europese pop- en
Americana-liefhebbers met haar al-
bum Homeland, dat opende met de
Border trilogy, een drietal liedjes
dat de problematiek van de Mexi-
caanse immigranten - vaak illegaal!
- in Texas bloot legde. Komende
weken is Hinosjosa uitgebreid op
tournee in Nederland, waarbij ze
dubbelconcerten verzorgt met
country-zanger Peter Rowan.
,,In de jaren tachtig woonde ik in
Taos, New Mexico en zong in een
countryband”, zegt de in San Anto-
nio als dochter van Mexicaanse im-
migranten geboren Tish. ,,Engels,
Spaans, alles door elkaar. Als de
mensen maar konden dansen, dat
was belangrijk. Op een gegeven mo-
ment had ik ook Always van Irving
Berlin op het repertoire. Daar was
een Spaanse vertaling van en ik
mixte die twee. Dat bleek heel
goed te werken.”'
De problematiek rond de Mexicaan-
se immigranten in Texas, New
Mexico en Arizona bestaat nog
steeds, vertelt de zangeres. Alleen
zijn de accenten nu verlegd. Het
gaat niet in de eerste plaats meer
om de paspoorten maar om de co-
caïne. De drugshandel heeft zich

de afgelopen jaren steeds meer van
Colombia via Centraal Mexico naar
de Mexicaans Amerikaanse grens
verplaatst. ,,Veel immigranten in
het grensgebied zijn straatarm. Ze
pakken alles aan om iets te verdie-
nen, dus ook drugsmokkel”, zegt
Hinojosa met iets berustends in
haar stem.

Zelf was ze in het verleden actief
als spokeswoman voor de belangen
van immigrantenvrouwen en de
importantie van tweetalige onder-
wijs voor kinderen uit arme immi-
grantengezinnen. ,,Ik had er de leef-
tijd voor”,' zegt de zangeres. ,,Ik
speelde benefietconcerten en pro-
beerde een beetje te helpen.”

De laatste tien jaar is Tish Hinojosa
weer volop met haar muziekcar-
rière bezig, pendelend tussen Euro-
pa en Texas. Na de aandacht die ze
trok met Homeland en het daarop-
volgende album Culture swing uit
1992, dat door een organisatie van
onafhankelijke platendistributeurs
zelfs tot ‘folkalbum van het jaar’

werd gebombardeerd, kreeg de zan-
geres een aanbod van het grote
Warner Music. Dat resulteerde in
enkele aanzienlijk gladdere ‘popal-
bums’. Ondertussen bleef ze voor
kleinere maatschappijen ook nog
wel platen met haar oorspronkelij-
ke muziek uitbrengen, maar Tish’
oeuvre werd er wel wat rommelig
door.
Wat veel van Tish’ liedjes ken-
merkt is het bijna schaamteloze
sentiment dat het uitstraalt. Van
die typische brok-in-de-keel mu-
ziek met tranentrekkende accor-
deons en een snik in de stem die
diep wortelt in de volkscultuur. Mu-
ziek die niet zelden herinnert aan
zo’n schilderij van een zigeuner-
meisje: lang zwart haar, felrode lip-
pen, half ontblote schouder. On-
weerstaanbaar, al wil men dat vaak
niet toegeven. ,,Country en Mexi-
caanse volksmuziek komen natuur-
lijk uit dezelfde bron, het is ‘roots-
muziek’, recht uit het hart en senti-
menteel. Wat overigens niet bete-
kent dat er alleen maar een ‘volks’
publiek op mijn concerten af komt.
Integendeel. Ja, het is wel opval-
lend dat er juist in Europa vaak zo
enthousiast gereageerd wordt op
het Spaanstalige repertoire. Men-
sen houden nu eenmaal van een
beetje exotisch. En die Mexicaanse
liedjes snijden toch vaak nog een
tikkeltje scherper door de ziel.”
Enkele jaren geleden trouwde Tish
Hinojosa met een Duitser en
woont nu afwisselend in Hamburg
en Texas. Haar meest recente al-
bum, Our little planet uit 2008, is
een onvervalste bluesgrass-plaat,
die ze in Austin, Texas, opnam.
Een album dat eigenlijk weer terug-
grijpt naar het begin van haar zang-
carrière, vertelt ze. ,,In de vroege ja-
ren tachtig verdiende ik de kost
door ‘demo-tapes’ in te zingen in
Nashville.” Liedjes die songschrij-
vers-per-strekkende-meter dan
weer via muziekuitgeverijen aan de
grote sterren trachtten te verkopen.
,,Ik zong vooral traditionele coun-
try, terwijl de gladde pop-country
de markt aan het veroveren was.
Een tijdje geleden vond ik weer
wat liedjes terug die ik zelf in die
tijd geschreven had en in combina-
tie met nieuw repertoire leverde
dat deze oude stijl countryplaat op.
Heel simpele en ambachtelijke
rootsmuziek.”
Tish Hinojosa treedt morgen op in het
Parkstad Limburg Theater in Heerlen
en 17 mei in Ottersum in poppodium
Roepaen.
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