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‘Productie
verdringt
emotie’

door Peter Bruyn

„P

Keane is al vaker, met groot
succes, te gast geweest op
Pinkpop. Het succes van hun
eerste album hebben ze echter
nooit meer kunnen evenaren.
Misschien dat dit weekeinde,
en de nieuwe, vertrouwd
klinkende nieuwe plaat
‘Strangeland’ daar weer
verandering in kan brengen.

„P ianist Tim Rice-Oxley is
drie jaar ouder dan ik en
heeft mij nog in de wieg
zien liggen”, vertelt Kea-
ne-zanger Tom Chaplin.

„En dus hebben we vijfentwintig jaar
aan onze eerste hit kunnen werken.”
De band zet het doorbraaksucces Somew-
here only we know uit 2004 in. Tom zingt
het, als ware popcrooner, met veel onder-
steunende armgebaren, maar Tim
schreef het. Zoals Tim vrijwel alles
schrijft wat Tom zingt. „Ja, ik schrijf
mijn songs altijd met Tom als zanger in
gedachten”, zegt Rice-Oxley, de meest ge-
distingeerde van het Britse upper-middle-
class popkwartet. „Dat gebeurt intuïtief.
Maar het zijn soms inderdaad teksten die
ik zelf niet zo snel zou zingen. Soms
hoor je wel eens iemand een nummer
brengen dat zo duidelijk niet van hem of
haar zelf is, dat het leeg aanvoelt. Maar

dat is bij ons volgens mij niet het geval.
Wij kennen elkaar al zó lang.”
Dat laatste is altijd het kenmerk van
Keane geweest, samen met de opmerke-
lijke instrumentale bezetting - zonder gi-
taar - op het debuut. De moeders van
Tom en Tim waren al vriendinnen in het
Britse plaatsje Battle, in het graafschap
East Sussex, toen de jongens geboren
werden. Drummer Richard Hughes ken-
nen ze sinds de lagere school. Het is een
lief-en-leed-verhaal. Het ‘lief’ van de zor-
geloze jeugd en het miljoenensucces van
de debuutplaat Hopes and Fears. Het leed
van de spanningen die daarna ontston-
den, waarbij vooral Chaplin met een
drugsverslaving een hoge tol voor de
roem betaalde. Het tweede album Under
the Iron Sea, waarop hij met veel drama
die periode bezingt. En vervolgens, als al-
le plooien weer glad gestreken zijn, het
met veel Sturm und Drang gemaakte der-
de album Perfect Symmetry. Nog altijd
succesvol, maar niet meer in die immen-
se aantallen verkocht als het debuut.
Inmiddels maakt de in 2007 stilletjes aan-
geschoven vierde man Jesse Quin op gi-
taar en bas ook formeel deel uit van
de groep en verscheen eerder deze
maand het album Strangeland, dat opval-
lend vertrouwd klinkt. Een mix van de
eerste twee platen met hier en daar een
nadrukkelijke gitaar of baspartij. Liedjes
die klinken alsof je ze al honderd keer ge-
hoord hebt - meeslepende pop in de tra-
ditie waar Queen en Bowie ook altijd
graag uit putten. En wat de kale songs be-
treft is Elton John nooit ver weg - al valt
die naam zelden in recensies. „Hij is ze-

ker een invloed”, zegt Richard Hughes.
„Een van de eerste covers die wij als Kea-
ne speelden was zijn Goodbye Yellow
Brick Road.” Oxley: „Vooral Tom is een
groot fan. Ik weet nog goed dat we in
ons allereerste tourbusje een cassette-
bandje met zijn grootste hits hadden.
Ons enige cassette in de auto, meen ik.
Dat hebben we talloze keren gedraaid.
Hij was natuurlijk ook weer door The
Beatles beïnvloed, net als wij.”
Richard Hughes reageert wat obligaat op
de vraag naar de thematiek van het nieu-
we album. „We hadden Strangeland niet

kunnen maken zonder de platen die er
aan voorafgingen. Het laat horen wie we
nu zijn en hoe we nu zijn.” Als dat echt
zo is, betekent dat dat de mannen een
stuk conservatiever zijn geworden en
sneller voor zekerheden kiezen. Want zo
klink Strangeland. „Nou ja, we gingen be-
hoorlijk ver met Perfect Symmetry”, rea-
geert Richard. „We hebben een sterk in-
stinct om aan te voelen wanneer iets
goed is. En dat zegt ons dat de liedjes op
de nieuwe plaat beter zijn dan ooit tevo-
ren. Zo vertelde ons instinct ons ook dat
enkele liedjes het best uit de verf kwa-
men als we ze in de simpelste vorm, met
alleen piano en wat spaarzame percussie
zouden opnemen. Net als op onze eerste

platen.” Tim: „Mijn songs zijn vaak heel
emotioneel en die passie wilden we over-
brengen. De ervaring met Perfect Symme-
try leerde ons dat die emotie ook verlo-
ren kan gaan als de productie te veel
overheerst.”
Het gesprek vind plaats in een Amster-
dams veelsterrenhotel waar Keane in
tweeën is geknipt om in een paar uur
tijd met zo veel mogelijk journalisten te
kunnen praten. Als het seintje ‘laatste
vraag’ wordt gegeven, worden er grap-
pen gemaakt over platenmaatschappijen
en ‘werkverschaffing’. De Keane-man-
nen kunnen hun popsucces goed relative-
ren. Trouwens, als ze niet met de band
bezig zijn, steken met name Tom Chap-
lin en Richard Hughes nogal wat tijd en
energie in charitatieve zaken en maat-
schappelijke bewustwording - van War
Child tot projecten in ontwikkelingslan-
den. In hun muziek is daar echter nauwe-
lijks iets van terug te horen. Is dat omdat
ze Keane strikt gescheiden willen hou-
den van hun privé-engagement, of om-
dat Tim, die de songs schrijft, minder
met dat soort zaken bezig is? De pianist
reageert onverwacht fel - bijna alsof hij
zich aangevallen voelt. „Ik weet niet
waar je dat uit afleidt, hoor”, zegt hij. „Ik
vind mijn werk behoorlijk geëngageerd.
Zeker ons tweede album, waarop ver-
schillende songs een oorlogsthema heb-
ben. Maar op al onze platen staan wel
een paar songs die mijn betrokkenheid
bij de wereldgebeurtenissen reflecteren.
Alleen beschrijf ik dat wellicht wat geab-
straheerd. Liever gefocust op het mense-
lijke aspect dan op kwaadheid.”

‘Een sterk instinct
om te voelen of
iets goed is’

Volg dit weekeinde alles vanaf Mega-
land op de speciale Pinkpop-sectie
op www.limburger.nl/pinkpop. Om al-
vast in de stemming te komen, staan
daar nu al uitgebreide interviews op
met Seasick Steve, Gers Pardoel en
Kyteman, de persconferentie van Bru-
ce Springsteen, een historisch foto-al-
bum en bijvoorbeeld tips voor het
perfecte anti-katerontbijt.
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