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Songschrijver over
elanden en vlinders

MUZIEK Greg Trooper zondag in Ottersum

door Peter Bruyn

H et verhaal gaat dat Greg
Trooper met zijn auto
in botsing is gekomen
met een eland. Dat is in-

derdaad gebeurd, beaamt de liedjes-
schrijver uit New York die zondag
in cultureel podium Roepaen in Ot-
tersum te horen is.
Maar dat is niet de voornaamste re-
den dat er al vier jaar geen album
met nieuwe liedjes van hem is ver-
schenen, vervolgt hij. Hij gaat er
eens uitgebreid voor zitten, klapt
z’n laptop open en laat een foto
zien van een total loss gereden au-
to. ,,Kijk, zo erg was het,’’ zegt hij.
Singer-songwriters zijn verhalenver-
tellers.
,,Ik stond inderdaad ruim een half-
jaar op non-actief. Maar dat kwam
door een ongelukje tijdens het
snoeien van een boom voor mijn
huis. Een tak kwam verkeerd te-
recht waardoor de ladder waarop
ik stond omviel. Ik brak m’n neus
en m’n hand was zodanig verwond
dat ik maanden geen gitaar kon spe-
len. Maar toen ik eenmaal weer op
de been was, kreeg ik een uitnodi-
ging voor het geven van een song-
writers-workshop en een paar con-
certen in de staat Vermont. Ik reed
daar ’s avonds om half tien in het
aardedonker naar een stadje om
een hotel en een telefoon te vin-
den, toen ik met m’n auto met een
enorme klap ergens tegenaan
botste. Het was alsof ik tegen een
muur reed. Bleek ik een eland aan-
gereden te hebben. Zo’n enorm
beest van wel twee meter hoog en
vijfhonderd kilo zwaar met een
groot gewei. Die eland was mors-
dood, de auto helemaal vernield,
maar ik mankeerde gek genoeg
niets. Ik was mij alleen te pletter ge-
schrokken.’’
Nee, een liedje heeft hij er nog niet
over geschreven, zegt Trooper.
,,Maar m’n goede vriend en collega
John Prine zei me al dat ik dat zou
moeten doen. Op moose (Engels

voor eland) zijn immers een hoop
rijmwoorden te vinden, haha.’’
Hij is een ambachtelijke zan-
ger-songschrijver, de vijftiger Troo-
per die tegenwoordig in Rockaway
Beach, een voorstad van New York
woont. Geen man van stunts of
‘gimmicks’, of het zou dat hoedje
moeten zijn dat hij dag en nacht
lijkt te dragen. Maar zijn liedjes zit-
ten stuk voor stuk intelligent in el-
kaar en hebben klasse. En soms
slaagt hij er ook in om je kippenvel
te bezorgen. Het leverde hem een
vaste en vooral zeer trouwe aan-
hang op in ons land.

Ruim vier jaar geleden verscheen
zijn laatste album met nieuwe lied-
jes, het door soul- en rhythm &
blues-legende Dan Penn geprodu-
ceerde Make it through this World.
Toch is er deze maand een nieuwe
Trooper-plaat, al dateren de opna-
men van vijftien jaar geleden. The
Williamsburg Affair heet het album
- vernoemd naar de tegenwoordig
weer zo hippe wijk in Brooklyn,
waar de Amerikaan in 1994 een elf-
tal liedjes in de studio vastlegde, sa-
men met rocker Eric Ambel en een
handvol bevriende muzikanten. Di-
rect daarna vertrok Trooper naar
Austin, Texas, waardoor het project
nooit voltooid werd.
,,Nu ik terug in New York ben, liep
ik ook Eric weer tegen het lijf en be-
sloten we die songs maar eens af te
mixen, te ‘masteren’ en daadwerke-
lijk uit te brengen,’’ zegt Trooper.
,,Voor een deel ‘rockt’ het inder-
daad meer dan de muziek die ik te-
genwoordig maak. Ik had in het be-
gin ook wat moeite om mij weer
met die oude liedjes te vereenzelvi-
gen. Maar eenmaal bezig werd ik
weer snel verliefd op die songs.’’

‘Mijn auto was
total loss. Die
eland morsdood’
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