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Begin jaren ’80 genoot Highway Chile bekendheid als een van de 
eerste Nederlandse hardrock/heavy metal bands. Midden jaren ’80 
was dit sprookje echter alweer afgelopen. De band hield het nog 
een jaartje vol nadat een aantal bandleden had besloten uit de band 
te stappen en Helloïse op te richten, maar in ’85 was het dan echt 
voorbij. Na jaren van stilte begon het in 2002 echter toch weer te 
kriebelen en anno 2008 kan er zelfs weer een gloednieuw 
studioalbum aan de discografie worden toegevoegd. 

 
Meer dan 20 jaar is het alweer geleden dat Highway Chile met hun laatste album kwam, de live-cd 
uit 2002 buiten beschouwing latend, maar dat is zeker niet aan de muziek te horen. Gedateerd is 
zeker niet het goede woord, omdat dat te negatief klinkt, maar vernieuwend is hetgeen je te horen 
krijgt op ‘Keepers Of The Earth’ in ieder geval zeer zeker niet. De hoofden kunnen zo bijvoorbeeld 
stevig heen en weer geschud worden tijdens het krachtige ‘Headbangers’, terwijl we één track eerder 
een typische hardrock ballad voorbij hoorden komen onder de noemer ‘Endless Trail’. 
 
Dat er nog steeds een markt voor deze heren is, is echter wel bewezen op de afgelopen editie van het 
Arrow Rock festival. Behalve mannen van middelbare leeftijd was er ook genoeg jonger volk dat een 
plaat als deze waarschijnlijk ook zeker zal kunnen waarderen. Over Arrow Rock gesproken 
trouwens: Highway Chile op een zomerse dag in het Nijmeegse Goffertpark ziet ondergetekende in 
ieder geval wel zitten. 
 
aantal tracks: 13 
speelduur: 54:38 minuten 
 
Op de MySpace van de band kun je drie nummers van deze cd beluisteren 

 

Page 1 of 1Highway Chile – ‘Keeper Of The Earth’ - Recensies - MusicFromNL

22-12-2008http://www.musicfrom.nl/magazine/recensies/30837/highway-chile-keeper-of-the-ear...


