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‘Lenny belde me in januari, tijdens de afgelopen
NAMM show. Ik was net in L.A. aangekomen toen de
telefoon ging, en heb het eerste vliegtuig terug gepakt.
Ik hoefde er niet lang over na te denken, want eigen-
lijk was het niet meer dan logisch dat ik op dit moment
in mijn carrière zou terugkeren bij Lenny. Ik heb me
de afgelopen jaren flink ontwikkeld, Lenny heeft zich
flink ontwikkeld, en dat we nu dan weer bij elkaar
komen leek niet meer of minder dan voorbestemd. En
daarmee wil ik niet zeggen dat ik de enige drummer

ben die op deze plek kan zitten, of dat ik niet blij ben
met mijn carrière na Lenny, maar op het moment dat
ik dat telefoontje kreeg, dacht ik bij mezelf wel: Aha.

‘Ik heb me de afgelopen jaren ontwikkeld tot een
soort r&b-expert. Dan heb ik het niet over de top-
veertig-r&b van tegenwoordig, maar de echte old school
r&b, zoals funk, soul, gospel, dat werk. Ik speel mijn
hele leven al r&b, maar toen ik bij Lenny wegging
besloot ik om me eens echt gedegen in de geschie-
denis van die muziek te verdiepen. Ik heb duizenden

platen bestudeerd en een cd-verzameling aangelegd
waar je makkelijk een kamer mee kunt vullen. Aan-
vankelijk alleen om mijn eigen kennis te verbreden.
Op een gegeven moment is die interesse misschien
een beetje doorgeslagen naar fanatisme.’

Hoger plan
‘Ik begon steeds meer van die oude grooves in mijn
clinics te verwerken en het werd me al snel duidelijk
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‘Do you want to do an interview?’ Als alle drummers zo pro-actief waren als Zoro, werd het leven van de gemiddelde
slagwerkjournalist er een stuk makkelijker op. Er gaat geen NAMM show voorbij of je ziet de breedgerande zwarte hoed al
handenschuddend voorbijschieten, en bijna maandelijks zit er wel een update in de e-mail. Je zou als nuchtere Europeaan
bijna uit het oog verliezen dat Zoro The Drummer meer is dan een geoliede Amerikaanse marketingmachine; hij is ook een
buitengewoon begaafde drummer en een man met een verhaal. Slagwerkkrant sprak Zoro eerder. Dat was in 1990 toen hij
voor het eerst met Lenny Kravitz de wereld rondtrok. Nu, veertien jaar later, ontmoeten we Zoro backstage in de Amsterdam
Arena, vlak voor de nieuwste show van Lenny Kravitz, en lijkt zijn carrière een perfecte cirkel te hebben volbracht.

door Dennis Boxem

>>

<  Zoro met zijn oude hoed.

Zoro?
Zoro is misschien een wat eigenaardige artiestennaam,
en Zoro The Drummer is er zo mee vergroeid geraakt dat
er eigenlijk niemand is die ’s mans echte naam weet.
Slagwerkkrant stelde de vraag der vragen. Waarom Zoro?
‘Toen ik een jaar of zeventien was, had ik op een avond
een optreden, en ik had echt een onmogelijke haardag.
Uit wanhoop heb ik toen maar een hoed opgezet die een

familielid voor me had meegebracht uit Spanje. Na die
avond werd er meermaals naar mij verwezen als ‘die
drummer met de Zorro-hoed’. Ik ben die hoed toen blijven
dragen en op een gegeven moment werd ik door iedereen
‘Zorro’ genoemd. Ik heb er op dat moment zelf maar een ‘r’
uitgehaald, om het wat meer eigen te maken.’ En zijn echte
naam? We zullen het waarschijnlijk nooit weten...

Terug bij Lenny Kravitz

Dennis Boxem



dat maar weinig mensen echt thuis waren in die
materie en eigenlijk niemand er zo’n uitgebreide
studie van had gemaakt als ik. Op dat moment ben ik
aan een boek gaan werken (The Commandments of
R&B Drumming; red.). In totaal ben ik daar ergens
tussen de vier en zeven jaar mee bezig geweest tussen
alle projecten en tours door (Zoro speelde in die
periode onder meer met New Edition, Sean Lennon,
Vanessa Paradis, Jody Watley en Bobby Brown; red.).
Ik geef in dat boek een overzicht van de belangrijkste
en smaakmakendste grooves uit die stijl van de jaren
twintig tot nu.

‘Naar aanleiding van dat boek zijn ten slotte weer
drie video’s uitgebracht die uiteindelijk weer op één
dvd zijn samengebracht (The Commandments of R&B
Drumming, Soul Era; Funk Era; Hip Hop Era; red.).
Zowel het boek als de video’s en de dvd werden
bestsellers en van het ene op het andere moment
werd ik van banddrummer een clinic-drummer. Ik
heb een jaar of vier hoofdzakelijk geleefd van clinics,
lessen en masterclasses en eind 2003 zat ik me af te
vragen wat ik kon doen om mijn carrière weer naar

een hoger plan te tillen. De tweede week van januari
had ik Lenny aan de telefoon...’

Afgebeuld
‘Ik ben tijdens de voorbereiding van de tournee bij
Lenny ingetrokken. We woonden samen in zijn huis
in Miami en Lenny had een sportleraar en een kok
ingehuurd, zodat ik aan mijn conditie kon werken.
We hebben daar zo’n drie maanden gewoond en ge-
werkt, en Lenny heeft me in die tijd echt afgebeuld.
Hij zei tegen me dat hij wilde dat ik in de best moge-
lijke conditie was, en ik ben in mijn leven ook nooit
zo fit geweest als nu. Dat moet ook wel, want de
shows die we spelen duren gemiddeld twee uur en
Lenny pusht de band tot het uiterste. Als ik nu van het
podium afstap, hoor ik mijn hart ook echt als een
idioot tekeergaan en ben ik volledig buiten adem.

‘In die drie maanden bij Lenny thuis hebben we
natuurlijk de songs gerepeteerd, maar de meeste tijd
zaten we toch wel in de sportschool. De kok had ook
een speciaal dieet samengesteld dat erop was gericht

om zoveel mogelijk vet te verbranden. Ik zie er nu
op mijn 42ste beter uit dan op mijn achttiende. In
de tussentijd zijn we druk geweest met tv-optredens,
we hebben twee videoclips opgenomen, een crew
samengesteld en kleding uitgezocht. Het is echt ont-
zettend veel werk om een tour voor te bereiden die
twee tot tweeënhalf jaar gaat duren.’

Verguld
‘Op het moment dat we de stage-set gingen bepalen,
zijn we ook over de drumkit gaan nadenken. Ik speel
normaal op een vierdelige set, maar voor deze tournee
wilden we toch iets dat meer over the top rock ’n’
roll was. DW heeft speciaal voor deze tour een kit
samengesteld. Het is een Red Sparkle DW Collector,
en elk gedeelte van de hardware is 24 karaats verguld,
tot het laatste schroefje en de bassdrumpedalen aan
toe. Ik speel op een kit met dubbele bassdrums, drie
toms, een floortom en een snare. Sabian heeft speciaal
voor mij een gigantische gong gemaakt, dus het is
echt een old school rock ’n’ roll drumkit. Het is ook

13Sl a gw e rk k ra nt  1 2 4     n o ve m b e r -d e c e m b e r  2 0 0 4

‘Lenny drumt zelf, dus ik hoef echt niet te denken
dat ik ergens mee wegkom als het niet klinkt.’

>>

>>



wel zo’n beetje de grootste set waar ik ooit op heb
gespeeld, maar het ziet er echt fantastisch uit.

‘Het duurt op zo’n set wel even voordat je je weg
hebt gevonden, maar het is muzikaal zeer uitdagend.
Ik doe een drumsolo aan het einde van het nummer
Fear en nu heb ik voor het eerst in jaren weer al die
extra spullen waarmee ik andere klanken kan ma-
ken. Ik kan nu ook weer eens wat meer melodische
Cobham-achtige dingen gaan doen, dat is gewoon
erg verfrissend.’

Op de schop
‘We hebben een forse hoeveelheid nummers in-
gestudeerd als voorbereiding op de tournee en daar
wordt de setlist uit samengesteld. De precieze in-
vulling hangt per avond af van Lenny. Ook wordt
er nogal eens wat aan de structuur van de nummers
veranderd. Als er een keer tijdens een soundcheck
of een optreden iets gebeurt dat Lenny oké vindt,
kan het zomaar gebeuren dat het halve nummer
op de schop gaat, en dan moet ik er dus wel voor
zorgen dat ik dat meteen in mijn kop heb zitten. Je
moet erg opletten in deze band, want je weet nooit
waar Lenny heen gaat. Hij krijgt het ook tijdens de
show wel eens op zijn heupen, en dan is het een
kwestie van goed op zijn aanwijzingen letten en
zorgen dat je zonder problemen het einde van het
nummer haalt.

‘Als ik nummers moet instuderen, doe ik dat
meestal niet achter een drumkit. Ik luister naar een
nummer, neem de groove in me op en bestudeer de
structuur. De meeste nummers voor deze tournee
speelde ik voor het eerst tijdens de repetities. Als je
met een nummer gaat zitten meespelen, krijg je toch
de neiging om met de bestaande drumpartij te gaan
zitten meejammen. Door te luisteren kun je de drum-
partij veel beter in je opnemen. Bij Lenny moet alles
altijd tot op de letter nauwkeurig gespeeld worden.
Dat wil niet zeggen dat ik geen eigen invulling mag
geven, maar de feel staat vast en daar moet ik me

aan houden. Lenny drumt zelf, dus ik hoef echt niet te
denken dat ik ergens mee wegkom als het niet klinkt.’

Altijd vuurwerk
‘Gelukkig ken ik Lenny al sinds onze tienerjaren en
dat maakt de communicatie wel zo makkelijk. Als ik
op een album iets hoor dat ik niet zo mooi vind, of
dat technisch gezien niet helemaal logisch is, dan kan
ik daar ook naar vragen. Het komt ook wel eens voor
dat ik Lenny iets laat voorspelen, zodat ik het daar-
na op mijn eigen manier kan invullen. Lenny kan
behoorlijk drummen, maar hij is geen geschoolde
drummer en daardoor verzint hij af en toe partijen
waar iemand met meer achtergrond op het instru-
ment helemaal niet op zou komen.

‘Ik speelde al met Lenny in zijn allereerste band.
Die heette Wave en dat was toen we een jaar of zestien
waren. Daarmee deed hij zijn allereerste optreden.
Daarvoor had hij alleen achtergrondzang gedaan in
een kerkkoor. Ik speelde ook met Lenny tijdens zijn
allereerste solo-optreden en op zijn allereerste wereld-
tournee. Het geeft me ontzettend veel voldoening
om nu weer terug te zijn.

‘Muzikaal gezien denk ik niet dat er veel artiesten
zijn waarbij ik zoveel aspecten van mijn spel kan
laten zien. Bij Lenny speel ik rock, pop, funk. Van
alles door elkaar. Ook de insteek waarmee Lenny op
het podium staat, bevalt me heel erg. Er moet altijd
vuurwerk zijn en het mag nooit verslappen. Dat soort
dingen merkt het publiek ook meteen. Je kunt een
technisch volkomen foutloze set spelen, maar op het
moment dat er geen vuur in zit, haakt het publiek
gewoon af. Je kunt een stadion vol bezoekers geen
zouteloze hap voorzetten.’

Nieuwe hoed
‘Naast Lenny heb ik ook nog de nodige andere pro-
jecten en ik geef nog steeds veel clinics. Deze tour is
redelijk ruim opgezet. We zijn in ieder geval nooit
langer dan zes weken onafgebroken onderweg, zodat
ik nog redelijk wat contact met mijn gezin houdt.
Daarnaast zijn er nog aardig wat vrije dagen, die ik
zoveel mogelijk vul met clinics en andere bezigheden.
Als ik dat niet doe, ga ik winkelen en dan heb ik aan
het einde van de tour geen cent meer over. Lesgeven
gaat ook altijd door, al heb ik dat wel even op een
lager pitje gezet. 

Wel ben ik sinds kort verbonden aan de Virtual
Drummer School, dat is een soort digitale drum-
school op Internet en daar zullen begin 2005 mijn
eerste lessen op verschijnen. Een ander project dat
ik net heb afgerond, is een sample-bibliotheek vol
met allerlei r&b-grooves. Die worden uitgebracht
bij een bedrijf dat Drumcore heet en ze zijn op-
genomen in de meest geavanceerde studio die ik ooit
heb gezien. Het resultaat is dan ook echt helemaal
te gek.

‘2004 is voor mij het jaar waarin ik mijzelf opnieuw
heb uitgevonden. Ik heb mijn image veranderd, ik
heb mijn garderobe veranderd, ik heb mijn lichaam
veranderd, ik heb zelfs een nieuwe hoed! Iedere artiest
heeft dat gewoon af en toe nodig; eens grondig de
bezem overal doorheen.’ ■
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‘2004 is voor mij het jaar waarin ik mijzelf opnieuw
heb uitgevonden.’

De spullen van Zoro

>>

Dennis Boxem

DW Collector Red Sparkle drums
met 24 karaats vergulde hardware
A. 14”x61/2”  messing snaredrum
B. 12”x9”  tom
C. 13”x10’ tom
D. 14”x11”  tom
E. 16”x16”  floortom
F. 20”x16”  bassdrum

Sabian bekkens
1. 14”  HHX Groove Hats
2. 20”  HH Thin crash
3. 21”  HHX Groove ride
4. 20”  Saturiation crash
5. 52”  gong

Evans vellen en Vic Firth Zoro Signature stokken
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