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Rockopera over boodschap
Ockels is een hoogvlieger
Cd-recensie

V
Arjan Hut
Cd-recensie

V lak voor zijn overlijden op
18 mei 2014 deed astro-
naut Wubbo Ockels een

emotionele oproep aan de mens-
heid om de aarde te redden. Deze
boodschap inspireerde PBII tot het
componeren van de rock-opera
Rocket: The dreams of Wubbo Ockels.
Het levert een cd op van ruim een
uur waarop de Nederlandse band
laat horen tot de top van de vader-
landse symfonische rockscene te
horen.
PBII is de voortzetting van Plack-

band, al vanaf 1976 actief. Zo’n tien
jaar geleden maakten Ronald Brau-
tigam (gitaar), Michel van Wassem
(toetsen) en Tom van der Meulen
(drums) een doorstart. Zanger Ruud
Slakhorst sloot zich bij de formatie
aan, net als de klassiek geschoolde
sopraan Nathalie Mees en bassist
Alex van Elswijk. Sindsdien ver-
schenen thematische albums over
milieuvervuiling (Plastic soup) en
kinderkanker (1000 Wishes). Klinkt
allemaal zwaar en ambitieus, maar

dat eerste valt reuze mee en ambi-
tie hoort nou eenmaal bij het gen-
re. De muziek ligt in het verlengde
van de melodieuze poldersymfo
van Kayak en Alquin, en ook in-
vloeden van bands als Yes, Genesis
of Toto zijn in de nummers terug te
horen.
Dat er uitstekend wordt gemusi-

ceerd, mag daarom duidelijk zijn.

De muziek is
avontuurlijk, maar
verwacht geen
technisch gefröbel
of experimenten

Voor Nederlandse prog-rock en
symfogroepen is dat ook nooit het
probleem geweest, maar het vin-
den van een goede zanger wel. Wat
dat betreft is Slakhorst een verade-
ming. Prachtige, verzorgde melo-
dieën en een fijne klankkleur, hoor
eens hoe hij zijn kunnen etaleert in
het gedragen On my own again. De
afwisseling tussen hem en sopraan
Mees werkt prima. De instrumenta-
listen geven elkaar de ruimte,
gitaar en toetsen bewegen samen
of solo als in een dans. De muziek
is avontuurlijk, maar verwacht
geen technisch gefröbel of experi-
menten.
In het afsluitende Rocket III (een

hoogtepunt, in de stijl van Yes en
Talk Talk) zijn de stem en de op-
roep van Ockels te horen. Een
boodschap die met deze rock-opera
niet alleen wordt onderstreept,
maar ook in leven wordt gehouden.

Rocket: The
dreams of Wub-
bo Ockels, cd
van PBII, VOF
Plackband,
Uitgever Heart-
selling


