Interview Dropkick Murphys
Al Barr
Met Going Out in Style verwezenlijkten de Dropkick Murphys iets wat nog maar weinig punkrockbands hen
voordeden: het schrijven van een heus conceptalbum, deze keer over het niet bepaald erg conventionele
leven van Cornelius Larkin, een Ierse immigrant. Tijd, dus, om zanger Al Barr aan de tand te voelen over hoe
het nieuwe werkje tot stand is gekomen en meer. De man staat erom bekend om meestal behoorlijk korte
antwoorden te geven, maar gelukkig is het niet moeilijk om vragen op hem te blijven afvuren.

Jullie hebben deze keer een echt conceptalbum
opgenomen. Kan je me eens vertellen hoe dat
gebeurd is?

ook in de Koreaanse oorlog gevochten en is geboren uit onze verschillende families.
Hebben we het dan over jullie huidige gezinnen?

We zien het meer als een thema-album dan als
een concept… We bedachten het concept terwijl
we aan het opnemen waren en vonden dat het
cool zou zijn om een verhaal vast te hangen aan de
muziek. Daarvoor trokken we Michael Patrick
MacDonald aan, de auteur van de memoires All
Souls en Easter Rising. Hij woont in Boston en
heeft zelf Ierse roots. Ons hoofdpersonage heeft

Niet noodzakelijk, sommige familieleden leven
zelfs niet meer. De grootvader van onze ritmegitarist kwam bijvoorbeeld naar Amerika via de boot
en voor hij een burger was, won hij een Purple
Heart voor dit land [een decoratie die door de president van de Verenigde Staten wordt uitgereikt
aan militairen die gewond zijn geraakt of gedood
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zijn terwijl ze hun land aan het dienen waren –
red.] Veel van wat onze families hebben meegemaakt, is terug te vinden in het verhaal.
Hebben ze het album zelf ook gehoord? En zo ja,
hoe hebben ze dan gereageerd?
Goh, we hebben nog niet echt neergezeten met
onze familieleden. Misschien doen we dat nog
wel, geen idee.
Zijn jullie anders beginnen te schrijven eenmaal
jullie hadden beslist om een thema-album af te
leveren?
Niet echt, het was niet iets dat we chronologisch
moesten doen. De songs inspireerden het personage en omgekeerd. We zeiden niet of het zus of
zo moest zijn en schreven gewoon wat we wilden.
Cornelius Larkin is daaruit gekristalliseerd, dat was
een natuurlijk proces.
Is dit album dan niet persoonlijker geworden dan
jullie vorige werkjes?
Ik denk dat zoiets voor elk album geld. We schrijven immers altijd vanuit een heel persoonlijk
standpunt.
De meeste recensenten beweren dat Going Out
in Style een typisch Dropkick Murphy-album is.
Nochtans lijk ik meerdere lagen te horen in jullie
muziek. Het klinkt alsof er diepgaander werd ge-

werkt dan tevoren. De samensmelting tussen folk
en punk was ook nog nooit zo groot.
Ik denk dat je juist bent; er zijn heel wat luie besprekingen. Eerst en vooral is het de eerste keer in
elf jaar dat we met een producer werken en zijn er
veel lagen in de muziek. De schijf klinkt dan ook
anders dan onze vorige albums. Ze heeft een veel
groter, voller geluid. Ik denk dat we de folk nog
meer verweven hebben met de punk. Volgens mij
hebben de meeste recensenten een deadline en
wanneer hun redacteurs zeggen dat ze naar dit of
dat moeten luisteren, maken ze het zichzelf gemakkelijk door te schrijven dat het ‘weer een album van Dropkick Murphys’ is.
Gebeurt het dan zo vaak dat journalisten recensies schrijven waaraan je kunt zien dat ze niet
echt naar het album hebben geluisterd?
Zoals ik al heb gezegd: ik heb verschillende mensen gevonden die besprekingen hebben geschreven waaruit duidelijk blijkt dat ze niet echt de
moeite hebben gedaan om even te gaan neerzitten en naar de muziek te luisteren. Ik begrijp dat
wel, ze krijgen pakweg twintig albums in hun handen en moeten die allemaal bespreken. Ze horen
dan een saxofoon en zijn geneigd om te schrijven
dat het weer een typisch werkje van Dropkick
Murphys is. Naar mijn mening is Going Out in Style
het beste album dat we ooit hebben geschreven.
Het is onze London Calling [het legendarische album van The Clash – red.] Niet dat ik het daarmee
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vergelijk, maar ik denk dat het evenzeer een mijlpaal is voor ons.
In hoeverre werd Michael Patrick MacDonald
precies betrokken bij het schrijfproces?
We schreven het album met de band, maar toen
we wisten dat er een verhaal bij zou horen, hebben we met Michael gepraat over het personage.
Hij heeft heel veel gewerkt aan het uitdiepen ervan en schreef ook de grafrede die je in het hoesje
terugvindt.
Ik neem aan dat
je het concept
niet integraal op
het podium gaat
vertolken, maar
zullen er elementen aanwezig zijn
die verwijzen naar
het verhaal?

der persoonlijke interactie, het is meer een nieuwe, steriele wereld. Het hele idee van mensen te
‘ontmoeten’ die je niet kent of relaties op te halen
met mensen die je al 20 jaar niet gezien hebt, is
ver van mijn bed. Als je vrienden had die je nu niet
meer ziet, zal daar wel een reden voor zijn. Waarom doe je dan moeite om die relaties opnieuw op
te rakelen? Ik weet dat ik in de minderheid ben,
maar ik zie mezelf als een voorvechter tegen dit
soort onzin.
Jullie zijn altijd wel een speciale band geweest…
We hebben altijd
een passie gehad
voor wat we doen
en dat is echt voor
ons. Dat is wat je
van ons kunt verwachten. Er zijn
ook andere bands
die passioneel zijn in wat ze doen, hoor. Muzikaal
zijn we bijvoorbeeld heel anders dan de bands
waarmee we op tournee zijn, maar we delen wel
dezelfde passie voor muziek.

“Ik denk dat Facebook de duivel is. Die site duwt
de mensen verder weg van elkaar: er is minder
persoonlijke interactie, het is meer een nieuwe,
steriele wereld. “

Nee, het wordt geen rockopera. We brengen geen
Cornelius op het podium, zo ver gaan we niet. We
zijn nog steeds de Dropkick Murphys en voor ons
is het belangrijk om gewoon op het podium te
staan en ons ding te doen, zonder al teveel franjes.

Hoeveel van de nieuwe songs zijn jullie eigenlijk
van plan om te spelen?

Zou een theatrale productie ooit een optie voor
jullie zijn?

Dat hangt natuurlijk af van of het om een festival
of een eigen show gaat, maar waarschijnlijk acht
tot tien.

Ik weet het niet, ik weet niet of de band ooit zoiets
zou willen.

Dat is behoorlijk veel! We kijken er alvast naar
uit!

Jullie staan erom bekend een heel trouwe fanschare te hebben. Proberen jullie op een of andere manier contact te houden met de fans?

Meer info: www.dropkickmurphys.com
Dirk Vandereyken
Copyright Dirk Vandereyken 2011

Goh, het contact met onze fans gebeurt voornamelijk via onze live shows. Dat is waar we een
band smeden met hen en dat is waar de relatie
tussen ons het sterkst is.
Heel wat bands zijn tegenwoordig aanwezig op
fora of op bijvoorbeeld Facebook, maar vaak zijn
het niet eens de muzikanten zelf die antwoorden
op vragen. Ik weet van verschillende bands dat ze
daarvoor anderen gebruiken…
Ik vind zoiets oneerlijk. Ik kan van mezelf zeggen
dat ik een anti-Facebook persoon ben en als iemand op Facebook zegt dat hij mij is, is hij aan het
liegen. Ik denk dat Facebook de duivel is. Die site
duwt de mensen verder weg van elkaar: er is min-
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