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LOW ANTHEM OVER HANG NAAR HET VERLEDEN

Bands met twintigers,
als Low Anthem, Fleet

Foxes en Bon Iver
putten inspiratie uit de

folk- en bluestraditie.
„In de jaren zestig

schreven mensen nog
echte liedjes. Nu draait

alles om sfeer en
geluid.”

H E S T E R  C A R VA L H O

MARIA BARNAS

Begin

V
oor mijn deur zijn man-
nen al weken met krui-
wagens zand aan het
verplaatsen. Gisteren
werden er stapels ste-
nen geleverd. Om de

zes, zeven meter een stevig blok. Van-
morgen zag ik een jongen op handen
en knieën in het zand. Zijn maat
leegde een kruiwagen met bakstenen
vlakbij het hoofd van de jongen, die
meteen begon met het weven van ste-
nen. Razendsnel legde hij de ene
steen na de andere, en vormde een
visgraatpatroon. Langzaam maar ze-
ker ontstond er een stukje straat, een
schoon stukje nieuwe wereld. Als pas
gevallen sneeuw, nog nooit betreden.

Ik heb zelden zo’n mooie hande-
ling gezien als het leggen van stenen.
Zo eenvoudig, zo sierlijk, zo functio-
neel. Ik kon mijn ogen niet van het
stenen weven afhouden.

Ik dagdroomde dat ik stenenwever
was. Wat een prachtig vak! Bij het
ontwaken wist ik precies wat me te
doen stond. Ik hoefde niets te verzin-
nen. Ik nam een stevig ontbijt en
ging aan het werk. Ik leefde steen
voor steen.

Ik zag mijn verlangen om in een
ander leven te stappen bijna concreet
worden in de schilderijen van Sara
van der Heide, te zien bij Galerie Dia-
na Stigter in de tentoonstelling Nota-
tions. Van der Heide toont houterig
geschilderde plekken en objecten, si-
tuaties, en vooral: gedachten. Of ei-
genlijk, de voorbode van de gedachte.
Kijken naar haar werk is als belanden
in een situatie die je je nog eigen
moet maken. Het doet mijn gedach-
ten graaien naar aanknopingspun-
ten, maar het blijft angstvallend leeg.
Het is de leegte van niet-geloven.
Niet geloven wat religie, politiek en
kunst beloven. Omdat ik deze leegte
herken, geeft dit werk, dat weigert
houvast te geven – paradoxaal ge-
noeg – iets om aan vast te houden.

Op Voting Booth (2008) is een drietal
aaneengeschakelde stemhokjes te
zien. Het zouden ook kleedkamers
kunnen zijn. Eenvoudig in elkaar ge-
timmerde ruimtes die af te sluiten
zijn met een gordijn. Achter de hok-
jes worden banen blauw en rood licht
geworpen, als van schijnwerpers. Dit
licht geeft de lulligheid van de hokjes
iets theatraals. Hier staat iets te ge-
beuren.

Wat er wordt aangekondigd, is
niet duidelijk. Een nieuwe wereld
misschien, waar degene die in zo’n
hokje zijn stem doet gelden, op
hoopt. Ik houd de mogelijkheid open
dat ik zelf in het hokje stap, om een
belangrijke beslissing te nemen. Wat
ik ga beslissen weet ik nog niet. Maar
ik ga me er voor omkleden. Ik sluit
het gordijn en trek een nieuw li-
chaam aan. De schijnwerpers met
hun kleuren weten het al.

Alle werken kondigen het aan: er
gaat iets beginnen. Iets groots en be-
langrijks dat mijn leven ingrijpend
zal veranderen. Ik weet het zeker
wanneer ik de galerie verlaat. Ik weet
het nog wanneer ik naar huis fiets en,
bij de stratenmakers aangekomen,
afstap om wat vragen te stellen.

Net wanneer ik overweeg mijn toe-
komstige collega’s koffie aan te bie-
den, laat de jonge stenenwever een
baksteen vallen op de tenen van zijn
collega. „Val dood!” roept hij daarbij
met een ernst die de stad doet ver-
stommen. Er gebeurt heel lang niets.
Zelfs de vogels die boven de kade
zweven, hangen stil in de lucht.

Tergend langzaam wrikken de te-
nen van de man met de kruiwagen
zich onder de steen vandaan. „Het
moet ook altijd op jóúw manier! Kan-
kerkop!” brult hij.

„Zak in de stront!”
Stilletjes ga ik mijn huis binnen en

wacht op een ander begin.

M A R I A  B A R N A S

Poptrio Low Anthem Foto Rien Zilvold

P O P M U Z I E K  O P

C R O S S I N G  B O R D E R

· LPG Groningse band met
grillige liedjes, speelt ‘geblin-
deerde’ show. Kwam op het
idee toen bij een repetitie de
stroom uitviel. Die ‘puur muzi-
k ale’ ervaring wil de band nu op
het publiek overbrengen. Op-
treden: 21/11

· God Help The Girl God Help
The Girl is een project van Stu-
art Murdoch, voorman van het
Schotse Belle & Sebastian.
Murdoch schreef liedjes voor
een film die nog gemaakt moet
worden. Met drie zangeressen,
2 0 / 11.

· Speck Mountain Band uit
Chicago maakt trage warm-
bloedige rocknummers met
slaperige ondertoon, statig ge-
zongen door Marie-Claire Bala-
banian. ‘P s y ch e d e l i s ch ’, waar-
bij gitaren klinken als orgels en
blazers als didgeridoo’s, 21/11.

· Suze Rotolo Werd bekend als
‘h o e ze n m e i s j e ’ van de lp The
Fr e e w h e e l i n ’ Bob Dylan. Heeft
haar memoires geschreven,
over de jaren zestig in Green-
wich Village (NY). Interview
door Harry de Winter, in Win-
tertijd, 21/11.

· Pitch Blond Nieuwe Neder-
landse band rond zangeres Su-
zanne Ypma: ruig, maar met
melodieuze verfijning en een
ronkende saxofoon, 21/11.

· Juli Zeh & SLUT Ko e l b l o e d i -
ge Duitse schrijfster laat zich
begeleiden door rockband die
zich liet inspireren door Zehs
nieuwe boek Corpus Delicti,
2 1 / 11.

Literaire tips voor Crossing Border:
zie de Boeken-bijlage, p. 12-13

E
enling of gemeenschap? Bij de
groep blijven of verder trekken?
Kiezen voor het bekende, of nieuwe
einders zoeken? Die vraag zit in het
hart van de Amerikanen, en die
vraag vindt zijn weerslag in de

klank van de muziek. Het heeft geleid tot liedjes
waarin de spanning tussen eenzaam en ‘samen’
wordt uitgedrukt.

De schoonheid van de muziek van bijvoor-
beeld Bon Iver en Fleet Foxes draait voor een
groot deel om deze tegenstelling. Hun liedjes
zijn in de verte gebaseerd op de ‘klassieke’ Ame-
rikaanse muziekstijlen als folk en country. Dat
zijn genres die juist ontstaan zijn uit gemeen-
schapszin: op de waranda, na het werk, waar
men musiceerde als vermaak, met als nevenef-
fect dat het groepsgevoel ermee bevorderd
werd. Denk aan de folk van Woody Guthrie en
Pete Seeger, in het midden van de vorige eeuw.

Fleet Foxes en Bon Iver zetten subtiel een
vraagteken bij de gemeenschapszin; in hun
muziek is ook de hang naar eenzaamheid en
verstilling te horen. Bij Bon Iver, die debuteer-

de in 2008, is dat letterlijk: de zanger trok zich
in zijn eentje terug in zijn hut en maakte een
liefdesverdriet-plaat. Maar eenzaamheid hoeft
niet definitief te zijn; Bon Iver voert zijn prach-
tige, ijle nummers nu live uit met een band.

Fleet Foxes, wier in 2008 verschenen titel-
loze debuut-cd werd uitgeroepen tot ‘plaat van
het jaar’, laten hun muziek bepalen door vijf-
stemmige zangharmonieën. Eén voor één val-
len de muzikanten de falset van voorzanger Ro-
bin Pecknold bij, totdat een fijnzinnig weefsel
van mannenstemmen ontstaat. Pecknold en de
zijnen zingen hymne-achtige liedvormen,
waarbinnen soms één stem zich losmaakt, als
een schaap dat de kudde kwijtraakt – of de rug
toekeert.

De muzikanten van Fleet Foxes zijn allen be-
gin twintig, Bon Iver is 27. Ze spelen goeddeels
op akoestische instrumenten, en laten zich in-
spireren door het verleden. Het heden is ze te
slap, te snel, te oppervlakkig: ze luisteren liever
naar Bob Dylan, Hank Williams, Woody Gu-
thrie of Leadbelly, ze lezen Jack Kerouac. Dit
zijn jonge mannen met oude ideeën.

Dat geldt ook voor het trio Low Anthem, dat
afgelopen zomer zijn tweede cd uitbracht, Oh
My God Charlie Darwin, en volgende week zal op-
treden tijdens het Crossing Border-festival in
Den Haag. Onlangs waren Jeff Prystowsky (24),
Ben Knox Miller (25) en Jocie Adams (24) in Am-
sterdam, voor een concert. ’s Middags, wach-
tend op de soundcheck, zit zanger/voorman Ben
Knox Miller tussen Adams en Prystowky, achter
een stuk Boston cheesecake en het ‘grootste glas
bier’ dat het café voorhanden had. Voor de
komst van klassiek componiste Jocie Adams,
twee jaar geleden, was The Low Anthem een
duo. Miller ziet de waarde van soberheid: „Juist
de lege plekken zijn van belang in onze mu-
ziek”, zegt hij. Hij heeft het over de implicaties
van meer muzikanten op één podium, hoe de
‘ruimte’ in het gedrang komt als er te veel men-
sen bij komen. Met zijn drieën is het een subtiel
spel van inmenging en afstand houden. Niet
toevallig verduidelijken Miller en de zijnen hun
muzikale kwesties met metaforen uit de sport –
als voetbal en basketbal – ook zo’n terrein waar
team en individu zich moeten verenigen.

Samen blues- en folkliedjes spelen is voor
veel Amerikanen ongeveer hetzelfde als voetbal
of honkbal, zegt Adams. „Het is een gemeen-
schappelijk tijdverdrijf, iedereen doet het.” De
nummers van Low Anthem zijn gebaseerd op de
oer-traditie van country, folk en blues. De in-
strumentatie wisselt per song en ook de manier
van zingen verandert van uitbundig rauw tot ijl
en ingetogen. Maar de nummers hebben één
ding gemeen: een kern van stilte. Ook in het tu-
mult is nog bezinning mogelijk.

De band verandert per nummer van bezet-
ting. Om de beurt laten Miller, Adams en Prys-
towsky de koebellen, klarinet, viool, banjo,
mandoline, Tibetaanse klankschalen, tongue
drum, hoorn en staande bas door hun handen
gaan. „Muziek maken is bij ons een soort stoe-
lendans”, aldus Adams.

De zangstem van Miller varieert van rasperig
tot engelachtig. Dat komt doordat hij in de oe-
fenruimte graag zijn helden nadoet, zegt hij.
„Voor de lol, en als onderzoek: hoe krijgt Leo-
nard Cohen dat geluid, of: hoe doet Dylan dat. Ik
ben negen dagen op zoek geweest naar de ma-
nier waarop Dylan de zangpartij van ‘You Be-
long To Me’ voor elkaar kreeg. Dat nummer
zong hij in de jaren negentig. Alle volheid en
kleur was verdwenen, zijn stem was zo goed als
kapot. Toch vond hij ergens in zijn keel nog een
plekje om te laten meetrillen, en hij produceert
een klank, die nog altijd hartverscheurend mooi
is. Uiteindelijk is het me gelukt om dat plekje op
te speuren. Zo leer ik hoe mensen hun stem
plaatsen.”

Dat Low Anthem steeds verfijndere liedjes
ging schrijven, hing samen met de komst van de
klassiek geschoolde Jocie Adams. Adams heeft
oog voor detail. „Toen ik erbij kwam, was ik nog
niet vertrouwd met de vorm van het popliedje.
Ik denk in korte sequenties. Daar heb ik me bij
onze liedjes ook mee beziggehouden.” Miller:

Geduldig

„Dat geduldige handwerk, die aandacht voor de
nuances, is bij veel muzikanten nu in onbruik
geraakt. Het gaat te vaak om het grote geheel.”

Low Anthem heeft haar oriëntatie in het
verleden. ‘Working backwards’ noemt Miller
dat. Waarom? „In de jaren zestig schreven men-
sen nog echte liedjes. Nu draait alles om sfeer en
geluid. En waar zijn de teksten gebleven? Ik
hoor nooit meer een echt verhaal. Ik vind het be-
langrijk om de mensen iets mee te geven. Uit-
eindelijk wil ik toch iets wezenlijks uitrichten
met mijn muziek: ik wil de mensen helen.”

In directe bewoordingen zingt Miller over
troost en over het verlangen naar een thuisha-
ven, in nummers als ‘Cage The Songbird’ en
‘The horizon is a Beltway’. Voor het lied ‘Home

I’ll Never Be’ baseerde hij zich op een liedtekst
uit het boek On The Road, van Jack Karouac. Het
nummer is een lange opsomming van plaatsna-
men, met als conclusie ‘but home I’ll never be’.

De avond na ons gesprek zal de band optre-
den in De Duif, een kerk in Amsterdam, waar de
uitverkochte zaal muisstil hun verrichtingen
zal volgen.

Nog niet zo lang geleden toerden Miller en
bassist Prystowsky avond aan avond langs kroe-
gen en bars. Het was de beste voorbereiding die
je als livemuzikant kunt hebben, zegt Prystows-
ky. „Als je muzikant wordt, denk je eerst nog
dat mensen belangstelling voor je hebben. Dat
leer je wel af als je in bars optreedt: de tv staat
keihard, iedereen staat dronken door elkaar
heen te schreeuwen, halverwege begeeft de in-

stallatie het, de mensen joelen je van het podi-
um, en na afloop zegt de kroegbaas: ‘Tr o u w e n s,
jullie krijgen geen geld.’ En dat moet je nog drie
uur terug naar huis rijden.”

Prystowsky vergelijkt zichzelf met Brazili-
aanse jongens die leren voetballen op een trap-
veldje in de favela. „Zij kunnen uiteindelijk in
alle omstandigheden spelen, ook met slechte
ballen of op hobbelig gras. Door dat hobbelige
gras zullen ze juist hun voetenwerk verbeteren.
Dat geldt voor ons nu ook, wij zijn overal op
voorbereid. We zijn blij als mensen met aan-
dacht luisteren. Maar we kunnen ook in de be-
roerdste situatie nog uit de voeten.”

Oh My God Charlie Darwin is uit bij V2. Low Anthem
treedt op: 20/11 Crossing Border, Den Haag.

Justin Vernon, Bon Iver Foto Roger Cremers

Robin Pecknold van Fleet Foxes
Foto Jeff Gentner/Getty Images/AFP
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Kunst en
Antiekveiling
17 t/m 20 november

Kipstraat 54, 3011 RT Rotterdam
010 411 85 44 | vendu@notarishuis.nl
                  

          vrijdag 13, zaterdag 14
en zondag 15 november van 10.00
tot 16.00 uur.

Ω                           ‘Fragment’.
Metalen sculptuur. Gesigneerd en
gedateerd 1955. Richtprijs 3.000/4.000 euro.

   
                           

      

                           
                         

                          

                  
                                         
                                       

                                  

                       
                              

           
                          

                              
                     

                          

                             
             

ROSA SPIER HUIS

Sandra Kruisbrink

Paul de Reus

18 okt t/m 6 december 2009
alle dagen geopend van 10 - 16 uur

Esseboom 2 LAREN


