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Hartenkreten Saint Jude
snijden door de ziel
Hartenkreten Saint Jude
MUZIEK Britse bluesrockers debuteren met album

Gitarist Adam Greene wil
dat er geen misverstand be-
staat: Saint Jude ziet zichzelf
als een rockband van 2010.
‘Een groep met een frisse
kijk op classic rock’.

door Peter Bruyn

HH et debuutalbum Diary
of a Soul Friend ligt
sinds eind april in de
winkels en het optre-

den tijdens de Gronings Rhythm
& Blues Nacht begin mei was het
eerste van een flinke reeks Neder-
landse concerten deze maand.
Sinds het aantreden van de toen
nog volstrekt onbekende band tij-
dens Bospop, afgelopen zomer, is
het jonge Britse gezelschap vooral
in Nederland aan een opmerkelijke
opmars bezig.
Ze zijn al omschreven als The Faces
met Janis Joplin als zangeres. Ande-
ren vergelijken Saint Jude front-
vrouw Lynne met Aretha Franklin.
Het lijdt geen twijfel dat de hartver-
scheurende vocale storm die de
zangeres laat opsteken de sterkste
troef van de groep is. Zeker als die
door de ziel snijdende ruige harten-
kreet in een volgende song weer
wordt afgewisseld door een ho-
ning-achtige ballad met een rauw
randje wanhoop. Keer op keer
wordt over Saint Jude verteld dat
Ron Wood zo’n fan is, dat hij al
een handvol keren spontaan bij
hen op het podium sprong om een
potje me te ‘jammen’. Hij speelt
zelfs een gastrolletje op het album.
Andere coryfeeën, als Jimmy Page,
Kate Moss en Waterboy Mike
Scott, prijzen de groep de hemel
in. Maar is die lawine aan ‘name-
dropperij’ wel automatisch reclame
voor de band? Het past immers
ook binnen dat bezadigde
ons-kent-ons-sfeertje waar de ge-
vestigde showbiz al zo vol van is.
Lynne Jackaman haalt haar schou-
ders op. ,,Wij hebben dat niet ver-
zonnen? Het is geen uitgedacht
marketingplan of zo. Als Ron
Wood met ons meespeelt is dat
zijn beslissing en als de Waterboys
ons als voorprogramma vragen
overkomt dat ons ook gewoon. Het

zijn anderen die dat enthousiast op-
schrijven.” Lynne Jackaman was al-
tijd al gek op blues en oude soul,
vertelt ze. ,,En Engeland blinkt na-
tuurlijk al sinds jaar en dag uit met
een eigen interpretatie van de zwar-
te Amerikaanse muziek’’, vervolgt
Adam Greene, verwijzend naar de
traditie van The Rolling Stones en
generatiegenoten, de Northern
Soul en de mod-groepen van de ja-
ren zestig en zeventig.
,,Maar de laatste tien jaar is de Brit-
se muziekcultuur steeds meer ten
prooi gevallen aan televisieprogram-
ma’s als Idols, waarin op kunstmati-
ge wijze popsterren gekweekt wor-
den. Ik heb het gevoel dat bands als
wij, die het van ambachtelijk musi-
ceren moeten hebben, echt een
zeldzaamheid geworden zijn.’’
De opnamen van het debuutalbum

dateren van eind 2007. Dat het ver-
volgens nog ruim twee jaar duurde
voordat de plaat af was, komt vol-
gens Greene doordat de groep per
se wilde dat de opnamen door de
Amerikaan Tony Lash gemixt zou-
den worden. ,,De songs moesten zo
klinken dat ze ook goed draaibaar
zijn op de radio,’’ aldus Greene.
,,We hebben alles zelf geregeld en
gedaan,’’ zegt Greene. ,,Op de
ouderwetse manier. Stapje voor
stapje. Zonder het immense marke-
tingbudget dat grote platenlabels
hebben. Veel mond tot mond recla-
me en mensen die ons ontdekten
via MySpace. Maar dat is wel de ma-
nier waarop je de meest loyale fans
aan je bindt.’’

Saint Jude treedt zondag op in
poppodium De Bosuit in Weert.
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