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Kleiner jasje staat
Dokk’em Open Air goed

JACOB HAAGSMA

De veteranen van
Napalm Death
zorgden voor
een hoogtepunt

De klank van metal en de stank van urine. Dokkum was
twee dagen lang het toneel voor Dokk’em Open Air.

Dokk’em Open Air goed

Tja, die doordringende geur
van urine. Normaal hou je
zoiets wel in de hand, zelfs
op zo’n afgesloten festival-

terrein. Maar als je zo’n plaskruis
verplaatst, en het ding blijkt niet
goed afgesloten… Gelukkig door-
grondden de meeste bezoekes van
Dokk’em Open Air de aard van het
stroompje over het terrein, dat van
deze actie het resultaat was.

Erger dan dat werd de waterscha-
de niet. In de geschiedenis van
Dokk’em Open Air mag dat een klein
wonder heten, want dit metalfestival
kent wat dat betreft een veelbewo-
gen historie. Amper een editie ging
voorbij zonder heftige regenval. Zo-
iets heeft ook financiële consequen-
ties: er komen minder mensen en de
mensen die er wel zijn, kopen min-
der bier.

Zodoende was de ernstig door-
weekte editie van vorig jaar wel wat
een molensteen om de nek van de
organisatie. Maar de organisatie
koos voor een kleiner jasje en ver-
huisde naar een reuze knus en in-

tiem, tussen de bomen gelegen ter-
rein elders in Dokkum. Wat allemaal
erg gezellig uitviel, met prettig
droog weer. Het leverde, verdeeld
over twee dagen, zo’n drieduizend
bezoekers op, wat genoeg was.

Aan de ene kant een grote tent,
met aan weerszijden twee podia,
voor snelle bandswissels. En aan de
andere kant de stalletjes met eten,
barretjes en een klein openluchtpo-
dium, voor de luchtiger zaken: een
draaiend rad, metalkaraoke, het me-
lige coverduo Boodschappers Van
Het Algemeen Nut.

Deze vrolijkheid trok, zeker toen
de zon erbij ging schijnen, aardig wat

een hoogtepunt

volk, maar het draaide om wat zich
in die tenten afspeelde: de bands van
de harde garde.

Daar zaten interessante types bij,
zoals Arkona: een Russische ‘pagan-
folk’-band, die druk gebruik maakte
van Slavische folklore, maar ook een
doedelzak niet uit de weg ging. Er-
gens verbaast het niet eens dat zan-
geres Maria Arkhipova, luidkeels gil-
lend en behangen met beestenvel-
len, ook nog eens afgestudeerd his-
torica is.

Erg doeltreffend was Mayan, de
pakweg negenkoppige band van le-
den van Epica en AfterForever. Met
twee leadzangers, twee opera-achti-
ge achtergrondzangeressen en ver-
der een boel technisch vertoon wist
deze Nederlandse band trefzeker te
overtuigen. Wat goedgerichte bom-
bast al niet kan doen.

Daar stak het Noorse Circus Maxi-
mus wat bleekjes bij af, hoewel zijn
symfonisch getinte metal het verder
best aardig deed. Opmerkelijk was
het keyboard in kwestie: een Yama-
ha DX7, zo’n typisch jaren-tachtig-
geval.

Napalm Death, de band, komt ook
al uit de jaren tachtig. Destijds legde
deze band uit Birmingham het fun-
dament van het grindcore-genre, dat
wil zeggen: razendsnelle tempo’s,
instroom uit punk, gegromde zang.
Aangelengd met een snufje death
metal is dat nog altijd een uitstekend
fundament om op voort te bouwen,
zo bleek. Met zijn vieren, heel ele-
mentair, zorgden deze veteranen
voor een hoogtepunt van de dag.

Metal Church, ook al behangen
met de veteranenstatus, sloot de
boel af, zoals Annihilator dat een
avond eerder, bij de niet heel drukke
maar kennelijk wel oergezellige ‘op-
warmdag’ gedaan had. Zo liep
Dokk’em Open Air toch weer heel
goed af.

De kaartverkoop voor volgend
jaar, de tiende editie, is al weer los.

Een volle tent voor Napalm Death op Dokk’em Open Air. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Zangeres Maria Arkhipova van Arkona.


