
 “Er komt zelfs een 
musical over deze 

materie”

De Clercq: “ILAM werd al in 
1934 opgericht door de 
Engelse etnomusicoloog Hugh 
Tracey, die veldopnamen 
maakte van allerlei muziek
stijlen. Ook verzamelde en 
beschreef hij de specifieke 
Afrikaanse muziek instru men
ten. Tracey werkte nauw 

aan kunt treffen, vandaar dat 
ik van een goudmijn spreek.” 
Wie de afgelopen zes jaren De 
Clercqs Soul Safariblogs 
volgde (http://soulsafari.
wordpress.com), kent de 
geschiedenis van 
de Zuid
Afrikaanse 
dansmuziek, 
die via de jive 
en de kwela, de 
mbaqanga, de 
disco, de bubblegum en 
de kwaito leidde tot de 
huidige househausse aldaar. 

Nooit één stijl
De geboren Belg De Clercq 
verhuisde midden jaren 
zeventig naar Amsterdam, 
waar hij als voorvechter van 

popcorn, disco en house 
uitgroeide tot een van de 
meest trendsettende dance
dj’s van Nederland. Inherent 
aan de breedte van de Belgi
sche popcorncultuur was De 
Clercq nooit gefixeerd op 
slechts één stijl en heeft hij 
zijn muzikale horizon altijd 
verbreed. En dat ook geïllus
treerd met albumprojecten als 
Passport van EDC (1999), 
Boss-A-Troniq (2002), Night & 
Day (2004), Musique Exotique 
(2010) en nu dus de Soul 
Safari-compilaties. Lang voor 
de Tiesto’s en Van Burens, 
reisde De Clercq al in de jaren 
negentig de wereld rond als 
dj. De commercie was echter 

niet waar zijn hart lag als 
muziek liefhebber, vandaar dat 
hier een eind aan kwam.

Uitverkocht
Het eerste Soul Safari

deel verscheen in 
2011 en is 
inmiddels 
uitverkocht. 
Het leverde 

wereldwijde 
lof uitingen op, 

vandaar het tweede deel. 
Deel drie staat al in de 
steigers, want eerder ge
noemde goudmijn is nog lang 
niet uitgeput. De Clercq: “Als 
rechtgeaarde liefhebber koos 
ik hierbij steeds voor 180 
grams vinyl en gelimiteerde 
oplages. Het is goed om te 
zien dat de jive en kwela van 
weleer in ZuidAfrika 
momenteel een opleving 
beleven, waarbij jonge 
muzikanten voortborduren 
op de muzikale gegevens van 
toen. Er komt zelfs een 
musical over deze materie!”
De muziek is zowel vocaal 
met doowopelementen (Sesir 
Inyembezi van The Bachelors 
is bijvoorbeeld een cover van 
The Book Of Love van de 
Amerikaanse groep The 
Monotones) als instrumen
taal, waarbij de penny
whistles een karakteristiek 
onderdeel vormen. Er is 
steeds sprake van een stevige 
groove en de muziek is 
derhalve uiterst dansbaar. 
Dankzij de distributie van het 
Amsterdamse Rush Hour 
vinden de compilatiealbums 
hun weg over de hele 
wereld.

SjENg StokkiNk

samen met met Gallo, toen 
nog Gallotone geheten, de 
grootste platenmaatschappij 
van ZuidAfrika, en ontving 
van alle releases een exem
plaar voor zijn ILAMarchief. 
Inmiddels is het de enige plek 
waar je gave Afrikaanse 
78toerenplaten van weleer 

Eddy dE ClErCq

Muzikale goudmijn
EiNd NovEMbEr vErSchEEN EEN twEEdE dEEl 
vaN SoUl Safari prESENtS towNShip jivE & 
kwEla jazz, wEdEroM MEt zorg EN liEfdE 
SaMEN gEStEld door dj-pioNiEr EN MUziEk vEr-
za MElaar Eddy dE clErcq. vaNUit zijN twEEdE 
hUiS iN zUid-afrika StUittE hij op EEN Nog oN-
oNtdEktE goUdMijN voor MUziEk liEf hEbbErS: 
hEt iN grahaMStowN gEvES tig dE iNtEr Natio-
Nal library of africaN MUSic (ilaM).

www.jazzism.nl JANUARI /FEBRUARI  2014  23

What’s up


