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innemen”
‘Voluntary Intakes’,
het nieuwe album van
songwriter ROOD ADEO zou
zomaar omschreven kunnen
worden als een welkome
herleving van de schrijfstijl zoals
we die gewend zijn van
Leonard Cohen of Nick Cave.
Maar hier is meer aan de hand.
Adeo’s knappe verteltrant,
meeslepende composities, en
gêneloos stemgeluid, tillen deze
plaat zelfs ver boven dat
maaiveld uit.

Voluntary Intakes ▪ Rood Adeo

In zeventien verrassende nummers worden op Voluntary Intakes de liefde, het verstrijken van de tijd en
wat het betekent een mens te zijn bezongen, op een manier die je niet direct op een album uit 2018
verwacht. De vraag die zich dan ook opdringt, is of we met Rood Adeo te maken hebben met de lang
verloren kroonprins van een afgezette monarchie, of met de grondlegger van een nieuw tijdperk? Een
tijdperk, waarin de innerlijke mens eindelijk weer gevoed mag worden?
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naar Bali, leg een natuurtuin aan en
zet een boom op met mensen die je
niet kent. De rest wijst zich vanzelf
wel.”

Is het schrijven van songs ook een
gewoonte die overboord moet?
“Haha, vast en zeker. Gelukkig heb ik
al meerdere doelen voor ogen voor
als het zover is. “Vul je dagen met
gehakt en cactussen water geven”,
zong Van ’t Groenewoud. Goeie
opties, maar ik heb andere dingen
voor ogen.
“Wil jij een biertje? De dag is nou
toch al stuk.” ▪ (IW)
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