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VAN BOEK TOT FILM
Eerst was er het boek. Nu is er ook de film. ‘Murder In The Front Row’ vertelt het verhaal van het ontstaan van de thrash
metal en in het bijzonder dat van de wereldberoemde en invloedrijke thrash metalscene in de Bay Area van San Francisco
in de jaren tachtig van de
vorige eeuw. Het verhaal
van Exodus en Metallica,
maar in het kielzog daarvan
ook van Slayer, Megadeth en
vele andere bands. Het boek
is er al sinds 2012, maar
onlangs ging in Amerika ook
de film in première. Later
dit jaar gaat ‘Murder In The
Front Row’ ook in Europa in
roulatie. Aardschok blikt
erop vooruit met de maker
ervan: Adam Dubin.
Geen enkele zichzelf respecterende thrashfan kan om de papieren
versie van ‘Murder In The Front
Row’ heen. Een must. Toch stelt
het als boek an sich niet eens
zoveel voor. Te
lezen valt
er weinig.
Te zien des
te meer.
Eigenlijk is
‘Murder...’
een bijna
driehonderd
pagina’s tellend fotoalbum, samengesteld door
twee jongens
die opgroeiden
in de Bay Area
van San Francisco en in de
eerste helft van
de jaren tachtig
de deur platliepen bij bands als Metallica,
Exodus, Megadeth en Slayer.
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Ze stonden letterlijk met
hun neus
vooraan bij
historische,
vroege concerten van
genoemde
bands in
legendarische clubs
als Ruthie’s
Inn en The Stone.
Harald Oimoen en Brian Lew
waren getuige van geschiedenis
terwijl die geschreven werd.

Murder in the front row
Crowd begins to bang
And there’s blood upon the stage
Bang you head against the stage
And metal takes its price
Bonded by blood!
Uit: „Bonded By Blood” - Exodus
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Metallica

Gary Holt & Kirk Hammett
Ze waren bij de eerste repetitie
van Metallica met Cliff Burton, bij
de zeldzame keren dat Megadeth optrad met Kerry King in
de gelederen, bij honderden
andere concerten, feestjes en
speciale gelegenheden. En ze
maakten overal en altijd foto’s,
van álles. Zo zien we de broekies van Metallica
(nog met Ron McGovney en
Dave Mustaine) hun eigen
busje uitladen. We aanschouwen de jonkies van Slayer in
korte broeken die zo verschrikkelijk pijn aan de ogen doen
dat zelfs Anthrax er zich voor
zou schamen. De allereerste
foto’s die ooit gemaakt zijn van
Forbidden (Evil) en Legacy
(later Testament) staan in het
boek, net als de fotoshoot van
Possessed voor ‘Seven Churches’. Kortom: ‘Murder In The
Front Row’ is een prachtig
document van een korte maar
hevige tijd in en om San Francisco. Alleen, het boek bestaat hoofdzakelijk uit plaatjes: foto’s en flyers. Er komen slechts weinig direct
betrokken aan het woord, om precies te zijn eigenlijk alleen Gary
Holt (Exodus), Alex Skolnick (Testament) en Robb Flynn (Machine
Head). De mannen van Metallica,
Slayer en Megadeth schitteren
door afwezigheid. Hoe anders is
dat in de film. Kirk Hammett,

James Hetfield, Tom Araya, Kerry
King, Dave Mustaine en de onver-

Brian Lew

The Black Crowes en met name
Run DMC en Beastie Boys. De

Adam Dubin

mijdelijke Lars Ulrich - allemaal
doen ze een duit in het zakje. Hun
gezamenlijke getuigenissen vertellen het onwerkelijke verhaal van
een metalscene die zijn
gelijke in de wereld niet
kent. Tevens is het de
geschiedschrijving van
een stroming binnen de
metal die nu, vijfenderig
jaar later, nog altijd
hoogtij viert. Met dank
aan filmmaker Adam
Dubin.
Adam Dubin
(55) heeft zijn
sporen inmiddels wel verdiend in het
wereldje van
de muziekfilms. De New
Yorker maakte
medio jaren
tachtig furore met het
maken van videoclips
voor bands uit de Def
Jam-stal van producer
Rick Rubin, zoals Four
Horsemen, Trouble,

Harald Oimoen

legendarische clip van „Fight For
Your Right (To Party!)”, waarin
Kerry King meedoet, is bijvoorbeeld van zijn hand. In die tijd

Alex Skolnick

Possessed
werkte Dubin ook veel met Danzig, een band die groot aanzien
genoot in het kamp van Metallica.
Van het een kwam het ander: op
aanraden van Glenn Danzig en
Rick Rubin mocht Adam Dubin op

audiëntie bij Metallica. De band
zocht iemand die wilde filmen bij
het maken van de opvolger
van ‘...And Justice For All’.
Niemand wist toen dat het uiteindelijk het titelloze, zogenaamde zwarte album zou
worden, de plaat die Metallica
katapulteerde tot megasterren.
Dubin was erbij en legde het
allemaal vast voor wat in 1992
onder de naam ‘A Year And A
Half In The Life Of Metallica’
als documentaire op VHSvideo verscheen. Overigens is
Dubin momenteel druk bezig
met het monteren van een
nieuwe versie van de documentaire. Later dit jaar zal die
verschijnen in de superdeluxe
heruitgave van het ‘Black
Album’.
Adam, hoe kwam je erbij om
een film te maken van het
boek ‘Murder In The Front Row?
„Omdat ik voor Metallica had
gewerkt nodigden ze me uit om
aanwezig te zijn bij hun introductie in de
Rock And
Roll Hall
Of Fame,
tien jaar
geleden in
Cleveland.
De avond
van tevoren was er
een besloten feestje
met iedereen die
door de
band was
uitgenodigd. Daar
liep ik
Brian Lew
en Harald O tegen het lijf. Het klikte meteen tussen ons. De manier
hoe zij over hun vriendschap met
Metallica praatten was hartverwarmend. Een paar jaar later liep
ik Brian weer tegen het lijf en
drukte hij mij het boek ‘Mur19
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Dave
Mustaine

Dave
Ellefson
waaronder het graf van Exoduszanger Paul Baloff. Exodus was
ontstaan van de thrash metal veel
ook de band die Slayer en Megder In The Front Row’ in handen.
belangrijker geweest. ‘Bonded By
adeth, bevriende bands uit Los
Ik werd er meteen verliefd op. En
Blood’ is de moeder aller thrash
Angeles, voor hun eerste shows
ik zag meteen de potentie om er
naar de Bay Area
een film van te maken.
haalde en ze met
Sterker nog, het verbaasopen armen ontvinde me dat niet al lang
gen, in 1983. En
iemand anders dat
vergeet niet dat
gedaan had. Dit was een
Metallica eigenlijk
verhaal dat aan de
ook maar gewoon
wereld getoond moest
een ‘importband’
worden.”
was. Alleen Kirk en
Was je bekend met de
Cliff zijn geboren en
scene in de bay Area?
getogen in de Bay
Had je er vrienden?
Area, Lars is Deens
„Eigenlijk niet. Ik woon
en James komt uit
al mijn hele leven in New
Los Angeles. Exodus
York. De jongens van
was de verbindende
Exodus kende ik bijvoor‘Metallica is natuurlijk veel groter geworden, factor tussen alles en
beeld niet, maar ik wist
iedereen.”
natuurlijk wel dat Kirk
maar Exodus is in het ontstaan van de
Was het moeilijk om
Hammett de band ooit had
thrash metal veel belangrijker geweest’
medewerking te krijopgericht. De film draait
metalplaten. Via Kirk kwam ik in
gen van iedereen? Inmiddels is
ook voor het grootste gedeelte om
contact met Gary Holt. Gary is een
er veel gebeurd en bij sommige
Exodus. Exodus was de aanstichter
schat van een mens, hij heeft me
bands is sprake van oud zeer. Ik
van al het kwaad, zoveel heb ik
een complete rondleiding door de
denk aan Slayer en Dave Lominmiddels wel geleerd, haha.
Bay Area gegeven. Met hem ben ik
bardo, Dave Mustaine en MetalliMetallica is natuurlijk veel groter
langs alle ‘landmarks’ gegaan,
ca.
geworden, maar Exodus is in het

Exodus

Cliff Burton
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„Integendeel. Het was van meet af
aan duidelijk dat we het alleen
zouden hebben over vroeger. Over
dertig, vijfendertig jaar geleden.
Wat er momenteel speelt tussen
Slayer en Dave Lombardo is totaal
niet relevant voor de film en daar
wilde ik ook helemaal niet over
praten met ze. Niemand deed
moeilijk, iedereen zegde meteen
toe.”
Was er een rode draad die je in
de film wilde hebben? Een
script?
„Nee, ik heb eerst iedereen zijn verhaal laten doen en ben pas achteraf gaan kijken hoe ik het tot een

Kerry
King
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Chuck
Billy

e

James
Hetfield

Kirk
Hammett

logisch verhaal kon monteren. Na
het lezen van het boek wist ik dat
het alle kanten op kon gaan.
Zoveel mensen, zoveel herinneringen. Ik dacht: laat ik ze eerst maar
eens allemaal voor de camera krijgen en hun zegje laten doen. Wel
had ik daarbij een vaste werkwijze.
Ik had voor elke geïnterviewde
enkele fotos uit het boek op een
stuk karton geplakt. Aan de hand
van die foto’s mochten ze hun herinneringen aan de camera toevertrouwen. Dat was een gouden
greep. Het zorgde ervoor dat iedereen zich veel beter aan details kon
herinneren en dat ze niet allemaal
hetzelfde globale verhaal vertelden.
Het zorgde voor enkele magische
momenten. Het was prachtig om te
zien hoe sommigen zich ineens
weer dingen voor de geest haalden
waar ze al jaren niet meer aan

Exodus

Dave Mustaine
gedacht hadden. Soms werd het
zelfs erg emotioneel.”
Ben je tevreden met hoe de film
is geworden?
„Meer dan tevreden. Het is nog
beter geworden dan ik van tevoren
had gehoopt. Het enthousiasme
van alle muzikanten, vrienden,
familieleden en fans die hun medewerking hebben verleend heeft me
echt ontroerd. Het is me duidelijk
geworden dat die Bay Area-scene
van destijds echt gestoeld was op
vriendschap en kameraadschap.
De vele bands van toen waren geen
concurrenten van elkaar, maar
vrienden. Iedereen hielp iedereen.
Iedereen ging naar elkaars shows.
Iedereen probeerde elkaar te helpen. De combinatie van gepassio-

neerde fans en muzikanten die de
grenzen probeerden te verleggen,
zorgden voor een culturele beweging binnen de metal die tot op de
dag van vandaag anderen inspireert en beïnvloedt. Ik denk dat dat
ook goed tot uitdrukking komt in
de film.”
Hoe zijn de reacties op de film?
„Overdonderend! De eerste vertoning was een paar weken geleden.
Die was enkel voor genodigden, in
het bijzonder de mensen die in de
film zitten of eraan hebben meegewerkt. Ze waren dolenthousiast.
Ray Burton, Cliffs vader, vertelde
me dat Cliff trots zou zijn geweest
op de film. Dat betekent erg veel
voor me. En heel belangrijk: Brian
Lew en Harald Oimoen zeiden ook

de film te gek te vinden. Vorige
week is de film voor het eerst aan
het publiek vertoond tijdens het
San Francisco Documentary Film
Festival. Beide voorstellingen
waren binnen een dag uitverkocht,
dat was nog nooit gebeurd. Het
publiek was helemaal in de ban
van de film en reageerde navenant:
luidruchtig en wild. Het was echt
feest!”
Wanneer kunnen we in Europa
de film gaan zien?
„Na de zomer. Op 29 september is
de Europese première tijdens het
internationale filmfestival van
Athene. Ik zal daar zelf aanwezig
zijn om de film te presenteren.
Ondertussen werken we eraan om
de film in meer Europese landen
op het scherm te krijgen. De
komende weken zal daar meer duidelijkheid in komen. En uiteindelijk zal er vanzelfsprekend een release volgen op DVD. Het mooie
daarvan is dat ik nog een berg aan
ongebruikt materiaal heb liggen
dat ik op de DVD alsnog kan presenteren.”
André Verhuysen
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