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Tussen rock’n’roll en huiselijkheid
Afgelopen jaar kreeg
zangeres en song-
schrijfster Devon
Sproule de Sammy
Cahn Award toege-
kend, een prijs van de
Amerikaanse auteurs-
rechtenorganisatie.
Een soort Oscar voor
liedjesschrijvers?

door Peter Bruyn

DD at blijkt mee te vallen.
„In Amerika worden
mijn liedjes zo weinig
op de radio gespeeld,

dat ik eigenlijk nauwelijks iets aan
auteursrechten ontvang. Dus heeft
die organisatie mij bij wijze van
steuntje in de rug maar die prijs
toegekend,” zegt de achtentwintig-
jarige zangeres relativerend. „Enfin,
dat geld kon ik goed gebruiken, die
prijs staat mooi op mijn cv en ik
heb er ook nog een paar concerten
aan overgehouden.”
Ze laat zich niet gek maken, Devon
Sproule - wat de uitspraak van haar
achternaam betreft: het rijmt op
rock’n’roll. Onlangs verscheen haar
album Live in London, eind vorig
jaar opgenomen in de Londense
Queen Elizabeth Hall. Dat zegt iets
over haar status in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Deze maand is ze in ons
land voor een flinke serie concer-
ten, merendeels samen met haar
echtgenoot, singer-songwriter Paul
Curreri, die in februari van dit jaar
solo al indruk maakte op de Neder-
landse podia.
Devons liedjes hebben iets deli-
caats, maar zijn tegelijk krachtig en
staan op het live-album wat stevi-
ger dan op de studioplaten. Folk-
songs met een vederlicht vleugje
jazz die passen bij haar frêle ver-
schijning - daar kun je je ook geen
stoere ‘Anouk-rock’ bij voorstellen.
Ze werd in 1982 geboren in Canada
en verhuisde als kind met haar
ouders naar een leefgemeenschap
op ecologische en geweldloze basis
in de Amerikaanse staat Virginia,
de nog altijd bestaande Twin Oaks
Intentional Community. Op haar
vijftiende kreeg Devon haar eerste
gitaar en op haar zestiende nam ze
al haar debuutalbum op. „Daar
staan de acht allereerste liedjes op
die ik schreef; nog helemaal in de

stijl van de artiesten die ik toen ido-
liseerde, zoals Liz Phair, Björk en
Ani DiFranco.” Die plaat telt niet
echt meer mee, vindt ze nu.
Haar tweede album was al een stuk
persoonlijker en de derde plaat Up-
state Songs uit 2003, werd de hemel
in geprezen door het blad Rolling
Stone. Ruim een jaar later trouwde
ze met Paul Curreri.
„Het hele idee van leven in die
commune waarin ik opgroeide,
was gebaseerd op onderlinge gelijk-
waardigheid en communicatie”,
antwoordt Sproule op de vraag of
de stap van de beschermde leef-

gemeenschap naar de harde Ameri-
kaanse muziekwereld niet groot
was. „Ik heb wel even wat tijd no-
dig gehad om te wennen, ja. Maar
de vrijheid en onvoorspelbaarheid
van de muziekindustrie spreken
mij wel aan.”
Ze wil haarzelf niet zomaar ‘folk-
zangeres’ noemen. Daarvoor zit er
toch te veel dwarsigheid in haar
muziek, zegt ze. Haar teksten zijn
ook minder eenduidig dan traditio-
nele folk. En hetzelfde geldt voor
country: ze houdt van artiesten als
Lucinda Williams, maar die lopen
weer niet in de maat van de Nash-

ville-countryformule.
„Ik merk dat het publiek in Europa
beter luistert naar mijn muziek dan
dat in Amerika. Europese liefheb-
bers weten doorgaans ook méér
van Americanamuziek dan de Ame-
rikanen zelf.”
Echtgenoot Curreri wordt regelma-
tig geprezen om diens verhalende
liedjes. Die van Sproule bijven dich-
ter bij haarzelf, zegt ze. „Sinds ik ge-
trouwd ben, hou ik heel erg van
mijn huiselijke leven. Natuurlijk is
de rock’n’roll ook nog altijd deel
van mij, maar ik heb niets meer
met die ‘Live fast, die young’-men-

taliteit die daarbij hoort. Ik merk
dat mijn liedjes de laatste jaren op-
vallend vaak gaan over het vinden
van die balans: tussen huiselijkheid
en het leven als artiest. Haha, dat
had ik vroeger nou nooit gedacht,
dat ‘huiselijkheid’ ooit een belang-
rijke bron van inspiratie zou zijn.’’

CONCERTEN DEVON SPROULE &
PAUL CURRERI:
Wo 15 sept. - Take 5 , Maastricht
Do 16 sept. - het Perron,
Amsterdam (Devon Sproule - solo)
Vr 17 sept. - Theater de
Wegwijzer, Nw. en St. Joosland

Za 18 sept. - Take Root Festival,
Groningen
Zo 19 sept. - Cafe De Amer ,
Amen (middag)
Ma 20 sept. - het Perron,
Amsterdam (Paul Curreri - solo)
Di 21 sept. - Folk in de Walden,
Oentsjerk
Wo 22 sept. - Burgerweeshuis,
Deventer (Paul Curreri - solo)
Do 23 sept.- Taverne de Waag ,
Haarlem
Zo 26 sept. - Cultureel Podium
Roepaen, Ottersum (middag)
Ma 27 sept. - Meneer Frits,
Eindhoven
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