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Songs:

1)Scorpio and Me

2)Anna Tennilee

3)Harijan

4)Don’t Do Those Things You Do

5)Benediction

6)Free Your Little Boy

7)Wanna Try Just To Miss You

8)Harsh Unto My Eyes

9)Right Time Forever

10)Worth Our While

11)Baby, you’ll Only Do Good

12)Just Not The Same

13)Outside My Window

14)Joined Unto Thee

 

Het is een vak apart, dat van songschrijver. Al te vaak denken wij, gemiddelde luisteraar, dat het
schrijven en het zingen van songs vanzelfsprekend door één en dezelfde medemens gebeurt, maar
het verhaal van Bennett Brier leert ons (nog maar eens) dat dat niet altijd zo hoeft te zijn. Bennett,
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een door de wol geverfde songschrijver, met dertig jaar songschrijverij op de teller en meer dan 150
gepubliceerde songs, vindt zichzelf geen goeie zanger en dus “leent” hij zijn liedjes uit aan mensen
die wel kunnen zingen. Op zijn vorige plaat Anthem waren dat ondermeer Christine Albert, Joe “King”
Carrasco, Gene Elders en Jay Sims. Vandaag, dik twintig jaar later, is er dus een opvolger en deze
keer is Jay Sims de enige die achter de micro plaatsnam. Hij speelde daarbij ook gitaar en werd
begeleid door Stephen Doster en James Stevens. Dat Bennett twintig jaar wachtte om een plaat uit
te brengen met zijn nieuwe songs, wijst erop dat hij het soort liedjesschrijver is, dat schaaft en vijlt
aan een nummer, tot het echt perfect klinkt. Veertien diamantjes zijn het resultaat van die aanpak:
Jay Sims is, dat weten we, een hele goeie zanger en zijn stem is uitermate geschikt voor de
nummers van Brier. Van bij de openende titelsong weet je dat het goed zit: dit werkt van A tot Z,
omdat de songs werkelijk af zijn en omdat Sims een zanger is, aan wie je desnoods kunt vragen om
het telefoonboek te zingen. Met Anna Tennilee komen we als tweede song al meteen het opus
magnum van de plaat tegen, een verhalende, eerder trage song, in David Olney-idioom, waarin in
bijna acht minuten de complete condition humaine uit de doeken gedaan wordt. Wat een mens
allemaal mee kan maken in een leven, is hier in nauwelijks zeshonderd seconden uiteengezet. Onze
persoonlijke favoriet is echter Benediction, een nummer dat hier ten huize H. de voorbije maanden
ontelbare malen door de speakers schalde. We zouden nog een eindje kunnen doorgaan, want deze
plaat bevat werkelijk niet één minder nummer. Daarom dus: alle lof voor Bennett Brier-de-schrijver,
maar ook voor Jay Sims-de-zanger. Met hun twee maken ze ruim een uur lang helemaal duidelijk
dat je je helemaal niet hoeft te schamen als je wel kunt schrijven, maar niet kunt zingen. Ik zie zo
een aantal mensen voor me, die deze raad beter zouden opvolgen… O ja, nog één ding: ik ken er
nogal wat, die voor een song als Joined Unto Thee best wel enkele vingers van hun rechterhand veil
zouden hebben! (Dani)
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