BOEK
Cosmic Price Guide To Original Krautrock Records
Zo heel af en toe verschijnt er een boek voor platenverzamelaars waar vrijwel niets op
aan te merken valt en dat een volledig enthousisame weet op te roepen. Hier is er
weer zo een. Dit is een overzicht van alle Krautrock platen, inclusief voor- en nalopers,
die in Duitsland zijn verschenen, met als extra nog de releases uit het buitenland als die
uniek zijn of grote verschillen met de Duitse tonen. Dat zijn dan LP's en singles. Een
(over het algemeen juiste) prijs staat er ook nog bij, en al is de titel van het boek dan
''price guide'', dat is toch niet waar je het boek in eerste instantie om zult
bewonderen, zoveel moois is hier verzameld. Om te beginnen is er een uitstekend
voorwoord, dat in kort bestek en toch duidelijk het onstaan en de specifieke
kwaliteiten van krautock de revue laat passeren. Dan volgen de discografieën van alle
bands en dit zijn er veel... Zijn we eindelijk bij Zyma aangeland, is de koek nog lang
niet op. Nu komen alle samplers met kraut kleur. Vervolgens een label lijst. Hier krijgen
we de complete discografie nog eens, ditmaal naar label gerangschikt. Wil je weten
wat er allemaal op Ohr is verschenen, wat originelen zijn en wat niet, welke releases
het ''deurtje'' hadden en welke met ballon bestaan (om maar en voorbeld te geven)?
Hier is het antwoord en het klopt ook nog allemaal. Hierna volgt een griezelig precies
stukje over het determineren van de juiste persing van Can's ''Monster Movie'' (de
allerduurste Duitse LP, prijzen tot 2500). En dan nog de plaatjes van de hoesjes. Er
staan er meer dan 1000 in, in uitstekende kwaliteit. Dan een plaatje van elk label dat
kraut heeft uitgebracht. en tot slot nog een ''poster special'' met talloze plaatjes van
bijlagen, posters, flexis, aanplakbiljetten, de Ohr ballon etceterarara... Schitterend stevig
gebonden, inclusief leeslint, kost dit maar 35, en dat bedrag is zeer goed besteed.
Een voorbeeldig boek.
Voila!

Platenblad, Netherlands, October 2008

