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TOUR Avalanche Quartet in theaters met songs van Leonard Cohen

De eerste zes
akkoorden van Cohen
Met het Avalanche Quartet
speelt Henk Hofstede, zan-
ger van The Nits, de liedjes
van Leonard Cohen.

door Peter Bruyn

„B„B ij Leonard Cohen heeft
men het altijd over de
teksten, maar ik vind
hem ook een waanzinni-

ge componist,” zegt Henk Hofste-
de, die niet alleen zanger van The
Nits is, maar ook het Avalanche
Quartet aanvoert. „Veel van zijn
liedjes zijn zo mooi wat de keuze
van gitaarakkoorden betreft.” En
hij vertelt over een documentaire
waarin Cohen verhaalde van een
straatmuzikant in zijn woonplaats
Montreal in de jaren zestig. Een
backpacker die hem zijn eerste gi-
taarlessen gaf - zes akkoorden - en
daarna van de aardbodem ver-
dween. „In feite zijn vrijwel al zijn
liedjes nog gebaseerd op die eerste
zes akkoorden.”
Cohen staat weer volop in de be-
langstelling met zijn nieuwe album
Old Ideas. Tegelijk is het Avalanche
Quartet deze maanden actief in de
theaters met louter songs van de
Canadese veteraan. De groep be-
staat naast Hofstede uit de van De

Dijk bekende klavierspeler Pim
Kops, voormalig Nits-bassiste Ar-
wen Linnemann en singer-songwri-
ter Marjolein van der Klauw.
Hofstede volgt de muziek van Co-
hen al sinds de late jaren zestig,
toen diens debuutalbum Songs of
Leonard Cohen verscheen.
In de jaren tachtig, toen hij in Euro-
pa rondtoerde met The Nits, raakte
Henk bevriend met de Finse jour-
nalist Seppo Pietikäinen, die gedich-

ten en een roman van Cohen ver-
taald had. Als de Canadees in Fin-
land was trok hij met Pieti- käinen
op. „In 1988 was ik voor een opna-
me in de BRT-studio in Brussel en
Cohen was daar ook. Ik had van
Seppo gehoord dat Cohen twee da-
gen eerder in Helsinki was geweest
en dat ze samen waren gaan stap-
pen. Omdat ik Seppo ook goed ken-
de, durfde ik Cohen aan te spreken.
We hebben toen samen een brood-
je gegeten in de BRT-kantine. Hij
kende de muziek van The Nits; hij
zat bij dezelfde platenmaatschappij
als wij en had wel eens iets van ons
opgestuurd gekregen. Omdat hij op

tournee wilde en op zoek was naar
muzikanten, vroeg hij mij of The
Nits hem niet konden begeleiden.
Ons album In the Dutch Mountains
deed het toen echter overal heel
goed en wij hadden een druk sche-
ma. Dus ik moest zijn aanbod afwij-
zen, helaas...”
Vijftien jaar later werd Hofstede be-
naderd door een Belgische journa-
list die hem vroeg Cohen-songs op
te nemen voor een cd bij een boek
dat hij over de Canadees aan het
schrijven was. Die cd, waarvoor de
Nitszanger samenwerkte met Kops,
Linnemann en Van der Klauw
werd de basis voor het Avalanche
Quartet. In 2007 is het album, met
wat nieuwe opnamen, ook los van
het boek op cd uitgebracht bij het
Zwitserse Fazerecords.
Op de cd van het Avalanche Quar-
tet staat één eigen nummer van
Hofstede: Nightowl. Daarin be-
schrijft hij een pelgrimage die hij sa-
men met Seppo Pietikäinen maak-
te naar het Griekse eiland Hydra.
Daar staat het huis waar Cohen
veel van zijn vroege liedjes schreef.
Hofstede is binnen geweest. „Als je
uit het raam kijkt zie je buiten een
telefoondraad die van paal naar
paal loopt. Er zitten soms vogels
op. Daar komt dat beroemde num-
mer vandaan: Bird on the Wire.”
Concert: zondag 5 februari, Ottersum
(Cultureel Podium Roepaen)

Nits hadden het
te druk om Cohen
te begeleiden

Het Avalanche Quartet met op de voorgrond Henk Hofstede.  foto Paul Bergen


