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DOOR OLIVIER NEESE • “In dit café heb ik mijn
allereerste solo-optreden gegeven”, verrast Re-
née Sys, wanneer we de donkerbruine jazzkroeg
Minor Swing aan de Ottogracht in Gent binnen-
stappen. Onbewust maar tekenend : haar akoes-
tische gitaar, die bij het vorige album onlosma-
kelijk met haar verbonden was, heeft ze niet bij
zich. Haar nieuwe album heeft immers een
heel ander karakter. De frêle fluisterfolk ruimde
plaats voor melancholische indierock. “Een
bewuste keuze”, vertelt ze. “Ik schrijf al meer
dan tien jaar nummers en bij mijn eerste plaat
wou ik ook starten bij het prille begin. Een
eerlijke start maken tegenover de mensen die
me als muzikante wilden leren kennen. Ik
zocht een consistent geheel tussen al die liedjes
en het kwam gewoon uit dat díé twaalf – rusti-
gere – nummers één groep vormden. Toen al
was ik bezig met percussie en wou dat ook
integreren in mijn werk, maar die songs – die
ik met een akoestische gitaar op mijn kamertje
had gecomponeerd – waren daar niet voor ge-
maakt”, opent de Sijseelse.

Nu komen de drumpartijen en je stem veel
meer naar voren. Zien we nu meer de echte
Renée ?
Reneé Sys : “Ik denk dat die nieuwe stijl meer
in me zit, ja, dat merkte ik ook tijdens de optre-
dens. Ik speel de nummers van mijn vorige
plaat heel graag, maar ik vertoef niet áltijd in
een timide, ik-zit-in-mijn-kamer-bui. Ik wil ook
eens uitbarsten. Ik denk ook dat ik nu meer van
mezelf laat zien. Meer zelfvertrouwen ? Ik denk
wel dat ik als muzikante gegroeid ben door veel
te spelen en er altijd te móéten staan. Als je als
beginner plots een nummer live bij Studio
Brussel moet brengen, krijg je maar één kans.
Erop of eronder. Zulke momenten was ik niet
gewoon, maar deden me wel groeien.”

Een nieuwe sound betekende ook een an-
dere bezetting. Naast vaste waarden Stijn
Engels en Eva Bruneel kwamen drummer
Jan Dhaene (The Bony King Of Nowhere),
bassist Ruben Lamon (Winterslag) en Gi-
anni Marzo (onder meer Isbells) erbij.
“Ik hecht veel waarde aan mijn muzikanten en
de relatie die ik met hen heb. Met een band is
het contact veel intenser dan op een andere
werklocatie. Samen eten, samen onderweg,
samen slapen... Je leert elkaar zó goed kennen
dat het zeer moeilijk is om mensen los te laten
als je een andere artistieke richting kiest. Maar
ze zijn professionals en begrijpen dat wel. En
toch knaagt het, ook bij mij. In de studio betrap
ik me erop dat ik die personen toch nog altijd
zoek... Maar ik leerde wel weer nieuwe, fantasti-
sche mensen kennen. En door zich volledig te
gooien voor mijn idee, hebben Jan, Ruben en

Gianni me getriggerd om nog wat meer van
mezelf te tonen.”

Het nieuwe album heet ‘Marching’, een
verwijzing naar de marching bands. Welke
link heb je daarmee ?
“Marching bands geven me een vrolijk, stout
gevoel. Kom, we gaan er hier door en heel de boel
op zijn kop zetten. Dat is wat de nieuwe plaat
ook doet. Maar ik blijf wel mezelf. In mijn
teksten blijf ik eerlijk en dicht bij mezelf. Ik zou
niet kunnen schrijven over iets waar ik geen
voeling mee heb. Maar niet elk nummer vertelt
daarvoor een specifiek, autobiografisch verhaal,
het kan evengoed een algemeen gevoel of iets
universeels beschrijven.”

In het titelnummer ‘Marching’ heb je het
over een dame die wordt voorbijgestoken
door de massa. Dat lijkt wel erg op een
reactie op ‘Dum Dum Dum’.
“Door mijn filmische achtergrond speelt ieder
nummer zich voor mij af in een bepaalde set-
ting, met personages en camerastandpunten.
Heel zichtbaar en tastbaar en zo leg ik ook alles
uit aan mijn band. Bij het nummer Marching,
het eerste nummer waaraan ik vorige zomer
begon, zag ik een scène waarbij iemand een
fakkel in de lucht steekt, in mijn geval het num-
mer ‘Dum Dum Dum’. Op een gegeven mo-
ment zijn de omstanders zo wild van je dat ze
je voorbijlopen, en niet meer doorhebben dat je
niet meer volgt. In dat opzicht is Marching een

Renée zet zoontje én
tweede album op de wereld
SIJSELE/GENTq Uit het niets fluisterde Renée Sys
zich ons muzikaal geheugen en de hitparades in met het
rustige ‘Dum Dum Dum’. Maar vergeet het beeld van
het frêle meisje met de akoestische gitaar, want ‘la nou-
velle Renée est arrivée’. “Met mijn tweede album wilde
ik uitbarsten”, zegt de 30-jarige singer-songwriter uit Sij-
sele, die in september 2013 beviel van zoontje Felix.

“Als ik nu
keihard op
mijn bek ga,
dan is het
maar zo”

Renée Sys : “Ik ben niet alleen maar het meisje dat met een zachte stem in je oor fluistert.” (Foto's RN)

PRIVÉ
Geboren op 10
januari 1984 in
Brugge. Groeide
op in Sijsele, maar
woont nu in Gent.
Dochter van Anne
Marie Cockhuyt en
Emiel Sys. Zus van
Mathieu (27) en
Céline (28). Relatie
met Jonas Baec-
keland, met wie ze
op 27 september
2013 een zoontje
Felix kreeg.

OPLEIDING
Middelbare stu-
dies aan het Sint-
Andreasinstituut in
Sint-Kruis. Stu-
deerde daarna
filmregie aan het
Rits en volgde
daarna twee mas-
terjaren schrijven.

LOOPBAAN
Bracht in 2012
Extending Play-
ground uit, waar-
van Dum Dum
Dum een hit werd.
Op 10 februari
volgt het tweede
album, Marching.
Heeft twee muzi-
kale nevenprojec-
ten : Ansatz Der
Maschine en
Winterslag.
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reactie, zoals alles in de geschiedenis actie-
reactie is. Tijdens de vorige tour is er zeker een
moment geweest waarop ik voelde dat mensen
iets van me verwachtten en me op een bepaalde
manier zagen die niet helemaal strookte met de
realiteit. Ik ben niet alleen maar het lieve meisje
dat met een zachte stem in je oor fluistert.”

Met ‘Dum Dum Dum’ brak je wel uit het
niets door : van Hotshot op Studio Brussel
tot uiteindelijk een MIA-nominatie. Hoe
kijk je terug op die periode ?
“Dat is dubbel, hé. Dankzij Dum Dum Dum
kennen veel mensen mij, ben ik boven water
gekomen, ook al ben ik niet een van de bekend-
ste muzikanten van het land. Maar dat nummer
heb ik nooit geschreven met de intentie om een
hit te maken. Mocht ik weten hoe dat moet, was
ik nu multimiljonair als Adele. (lacht) Ik wil dat
mijn albums eerlijk zijn en dat ik mijn verhaal
kwijt kan. Als ik nu keihard op mijn bek ga,
dan is het maar zo. Wanneer kan je trouwens
zeggen dat je het gemaakt hebt ? Vanaf het
moment dat een album af is, geeft me dat een
supergevoel. Alsof een last van mijn schouders
valt, in die zin dat ik weer vrij ben om opnieuw
te beginnen. Natuurlijk wil ik dat er mensen
naar me luisteren, maar ik denk dat ik de men-
sen een plezier doe door mezelf en eerlijk te
zijn. Al heb ik me wel al afgevraagd of er een
Dum Dum Dum op de nieuwe plaat staat...”

Heb je angst om een onehitwonder ge-
noemd te worden ?
“Pff, neen. Nancy Sinatra was ook een onehit-
wonder, maar wel een hele goeie, hé. (lacht)
Mijn leven hangt niet af van wat mensen van
me denken. Niet dat het me niets kan schelen,
ik ben ook maar een mens. Maar ik ben er nu
vooral mee bezig omdat iedereen rondom me
dat doet. Alles hangt ook aan elkaar. De verkoop
van de tickets gaat beter als er een goed draaien-
de single op de radio speelt of als je in een
programma als De Laatste Show mag opdraven.
Ik kan maar nummers schrijven zoals ik het
altijd al heb gedaan. En misschien zit er dan
iets tussen dat wordt opgepikt... Maar ik hang
daar niet al mijn hoop aan vast. Het publiek dat
intussen komt kijken, willen we een mooi optre-
den geven door alles te geven.”

Je was niet enkel in verwachting van een
nieuw album, maar ook van zoontje Felix.
Had je zwangerschap invloed op het
schrijf- en opnamewerk ?
“Wel, een eerste keer zwanger, je weet waar het
naartoe leidt en wat de ongemakken kunnen
zijn, maar je weet niet hoe je eigen lichaam dat
gaat opvangen. In het begin van mijn zwanger-
schap was ik zeer moe, ongemakkelijk en onze-
ker. Ik dacht : die nieuwe plaat, dat gaat nooit
lukken. Doemdenken. Ik heb dat nooit aan
iemand verteld. Maar gelukkig had ik een hou-
vast. Net zoals bij mijn eerste album had ik voor
de start, en dus ook voor de zwangerschap, een
manifest van een drietal pagina’s geschreven,

met daarin wat het album voor me betekende
en waaraan ik me moest houden. Maar de onze-
kerheid heeft me daarentegen ook wel gedwon-
gen om op het moment zelf te reageren. Ik heb
sneller knopen doorgehakt, waarover ik anders
twee tot drie jaar gedaan zou hebben. Ik had
een deadline : de bevalling. Anders had de
zwangerschap vooral praktische gevolgen : op
het einde was ik door het gestamp in mijn buik
al om vier uur ’s morgens klaarwakker. Toen
begon ik al mijn zangdemo’s – je stem krijgt
door een zwangerschap trouwens écht een gro-
ter bereik – op te nemen. Dat zijn wel magische
momenten : voor iedereen aan de slag zijn, je
zoontje voelen stampen...”

Als artieste, die nog aan het begin van
haar carrière staat, kies je natuurlijk niet
voor de meest makkelijke weg. Toeren met
een Maxi-Cosi...
“Niet evident, maar het leven overkomt je, hé.
Het was gepland, maar dat Felix gelijktijdig met
de plaat zou komen, was me toen nog niet
duidelijk. (lacht) Goh, ik zou hem echt niet
meer kunnen missen of iets aan dit scenario
willen wijzigen. Ik ben gewoon zo : impulsief,
chaotisch. Dat heb ik ook nodig om te functio-
neren. Soms moet je gewoon eens je ogen
dichtdoen en de stap zetten, ook al weet je niet
of er een put ligt. En ik denk dat Felix later blij
zal zijn dat zijn ouders tevreden zijn met wat ze
doen. Tijdens de repetities mis ik hem, maar
het doet ook deugd om weer te spelen. Trou-
wens, onze celliste en tweede stem Eva Bruneel
is twee maanden na mij bevallen.” (lacht)

Je vriend is filmmaker, hoe leg je die twee
agenda’s naast elkaar ?
“Mijn vriend en ik hebben beiden chaotische
jobs, die elkaar wonderwel perfect aanvullen.
Hij werkt meestal overdag, mijn repetities vin-
den normaal ’s avonds plaats. Ik was van plan
om Felix veel mee te nemen naar optredens,
maar ik weet niet of ik dat nu nog zie zitten. In
het begin kan je met slapende baby’s overal
naartoe, maar nu hij al iets ouder is, begin ik te
merken dat hij rust rond zich nodig heeft. Als
het niet lukt, vinden we in de familie wel ie-
mand die wil babysitten. Hij is het eerste klein-
kind in de familie...” (lacht)

Tot slot : in het boekje staat ‘Thank you for
purchasing this album and thereby contri-
buting to the conservation of the gryllotal-
pa gryllotalpa’. Wikipedia leert me dat dit
de Latijnse naam van ‘veenmol’ is. Euh...
(lacht) “Een grapje van in de studio. Op het
einde van mijn zwangerschap had ik enorm last
van waterbenen, kenkels : kuiten die rechtstreeks
lijken over te lopen in je enkels. De band begon
me veenmol – een met uitsterven bedreigd en
groot insect – te noemen. Twee uur voor het
boekje gedrukt werd, is dat er nog als verborgen
grap opgevlogen. In feite staat er : bedankt om
mij te steunen.”

“In mijn schuif ligt er een scenario klaar
voor een langspeelfilm. Ik heb het als eind-
werk geschreven. Maar het onderwerp, dat
zeer autobiografisch is, staat nog te dicht
bij mij om er al overzicht over te hebben. In
nummers kan ik wel heel makkelijk dat
‘wolkje’ vastpakken en -houden en de
spanning over de plaat leggen. Ik moet nog
ouder worden voor die film... Nu zit er in
mijn hoofd een docuproject, dat ontstond
tijdens mijn Erasmus in Finland. Ik wil een
combinatie maken van film en muziek ener-
zijds en documentaire en fictie anderzijds.
Dat zal een eerste kleine terugkeer naar de
filmwereld zijn”, aldus Renée.

LANGSPEELFILM IN DE KAST
Het album Mar-
ching, net zoals
Renées eerste plaat
uitgegeven bij Zeal
Records, is verkrijg-
baar vanaf maan-
dag 10 februari.
Op 13 februari start
in Gent haar tour-

nee, die haar op 13 maart naar Kortrijk (De
Kortrijkse Schouwburg), op 14 maart naar
Oostende (De Grote Post), op 20 maart
naar Brugge (Stadsschouwburg) en op 4
april naar Avelgem (Spikkerelle) brengt.
Meer info : www.reneemusic.be

RELEASE OP 10 FEBRUARI

“Toeren met
een Maxi-
Cosi is niet
evident,
maar het 
leven over-
komt je, hé”

Na het interview
bracht Renée
exclusief voor
onze lezers een
liveversie van Dry
On The Line, het
openingsnummer
van haar nieuwe
album. Het resul-
taat hoor je op
www.kw.be of op
de tablet-versie
van onze krant.

MOWGLI
“Het nummer M. gaat over mijn zoontje.
Waarom het dan niet F. noemt ? Iedereen
wist al dat het een jongen zou worden en
we wilden toch nog íéts geheimhouden.
Daarom noemden we hem voor de ge-
boorte Mowgli. Vanwaar die naam ? Eigen-
lijk hoorde mijn vriend Mowgli wel graag,
maar ik wou vermijden dat het die naam
werd en gebruikte hem dan maar.” (lacht)

ALZHEIMER
“De song Mr. Alzheimer handelt over mijn
grootmoeder, die erg jong gestorven is en
alle symptomen van de ziekte had. Sinds
iemand me zei dat alzheimer bij vrouwen
een generatie overslaat, houdt me dat wel
bezig. Ik ben zelf nogal verstrooid en denk
dikwijls : ‘Hoe moet het zijn als je voelt dat
er iets scheelt maar je het niet kan plaat-
sen ?’”

FLATSCREEN
“Twee jaar geleden zei ik dat het fantas-
tisch zou zijn om van mijn muziek te kun-
nen leven en dat is intussen ook uitgeko-
men. Ik moet niet scharten om rond te
komen, maar ik leef ook niet op grote
voet. Ik heb bijvoorbeeld geen flatscreen,
maar wel nog een beeldbuistelevisie, die
nog van mijn vader was en waarvan ik
denk dat hij binnenkort zal ontploffen. Het
liefst zou ik hem wegdoen, maar mijn
vriend wil breedbeeld. Daarvoor hadden
we een koddig, klein teeveetje, waarbij de
zijkanten van de films eigenlijk werden
afgekapt. Als regisseur zou ik daar eigen-
lijk niet tegen mogen kunnen. (lacht) Maar
ik vond het gewoon toffer dat de tv niet zo
prominent in onze living stond. Bovendien
heb ik nog nevenprojecten naast zelf
zingen. Als ik de kans krijg om muziek
voor films te schrijven, ga ik daar super-
graag op in. En in de toekomst zou ik ook
meer zelf muziek willen producen met
andere muzikanten. Het leven is gewoon
veel rijker als er een kruisbestuiving is.”

SPROKKELAAR
“Als ik een nummer componeer, start ik
met een melodietje, drumrif of beeld dat in
mijn hoofd zit. Dan begin ik te tekenen, te
schrijven of op te nemen. Die puzzel valt
daarna gaandeweg in elkaar. Ik ben een
sprokkelaar. Ik neem super veel op, vooral
op mijn gsm. Vroeger belde ik naar me-
zelf, maar helaas kon ik die stukken ner-
gens opslaan. Ik heb nog drie kapotte
gsm’s waar er nummers op staan, maar die
ik allicht nooit meer zal terugkrijgen... Ik
ben er niet onrustig over, ze zitten daar
goed. Als het goeie nummers waren, zal er
wel iets van blijven hangen zijn en zal ik
dat nog wel kunnen reconstrueren. Mis-
schien dat ik er ooit eens geld tegenaan
gooi om die toestellen te ontleden, maar
dat is voor later, als ik al 20 jaar verder sta
en de toestellen nog heb… Dan kan ik nog
eens snuisteren in mijn hoofd van toen.”

EDELSMEDEN
“Ik werk graag met mijn handen, iets wat
ik erfde van mijn pa. Op het einde van
mijn zwangerschap heb ik nog het hele
huis geschilderd, planken aan de muur
gehangen... Ik ben zelfs aan de elektriciteit
blijven plakken toen ik een lamp ophing.
Enkele jaren geleden ben ik ook met een
cursus edelsmeden gestart, maar dat is
een stille dood aan het sterven. Ik wil wel
nog gaan, maar het komt er gewoon niet
meer van. De repetities, zowel met de
band van Renée als met mijn twee muzika-
le nevenprojecten, krijgen nu voorrang.”
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