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interview.
Jan Swerts hooptmet nieuw album zijn verdriet te bezweren

‘Ik schuifel

Ikwil je deplek tonenwaar ikperverse troost vond”,
hadhij opvoorhandgezegd. “Ikbenerde laatste
jarendikwijls naartoegevlucht.”
Het voormalige recreatiedomeinLesDolimarts

ligt inBohan, eendorpje inde linkerbenedenhoek
vanBelgië, daarwaardeSemoiskronkelendde
grensmetFrankrijkoversteekt. Inde jaren60en70
vondenduizendenVlaamse familieshier vakantie-
geluk.Chalets, eenminigolfterrein, eenboerderij
methertenenwilde zwijnen, eenbowling: Les
Dolimartswaseen luilekkerland indebossen.
Vandaag ishet een spookplek.Glasschervenkra-

kenonder je voeten, bomengroeiendwarsdoorde
ruïnes vandedriehoekige chalets.Het geluk is ver-
nield.Dedromenvermolmd.
JanSwertsnoemtdit eenwelgekomen toe-

vluchtsoord.Devoorbije twee jaarkwamhij –
docent aandeUCLeuven-Limburg (UCLL), pianist,
vader vanJef enMarie – erminstens vijftig keer.
“Hier vond ikwaarnaar ik almijnhele levenop

zoekben.Een lege, kalewereld zonder lawaai of
anderemensen.Hetdecor vanFallout,mijn favo-
riete videogame,maardan inhet echt.”
MetSchaduwlandheeft Swerts zijnderdealbum

uit.Het is eenconceptplaat, net als zijn tweevorige.
BaaddeWeg (2010) indeheimweenaardeverdwe-
nen jeugd, enAnatomie vandemelancholie (2013) in
dehangnaar vergankelijkheid, dan raast door
Schaduwlandalleenpijn.‘
door de ruïnesvan mijn bestaan’

“Ik zeurdeal jaren tegenmijn label (Universal,
red.) dat ik eenpostapocalyptische zombieplaat
wildemaken. Ikkickalmijnhele levenophet idee
vanhet eindevandewereld ende laatstemanop
aarde –ofhetnugaat omnummersvanSlayer, boe-
kenvanStephenKingoffilmsvanGeorgeA.
Romero.Ennu ikdieplaat eindelijkhebkunnen
maken, gaat zeovermijn eigen leven.De feitenheb-
bende fascinatie ingehaald.”

Fase 1: schok&ontkenning
Schaduwlandbegintmet ‘Rustig,Martha, het is alle-
maal voorbij. Er is geenenkel gevaarmeer’, een
songdie Swerts in zijn studententijd schreef, toen
het lichtnogkwistigdoorhet levenviel. Inhet
tweedenummerkeert de sfeerdrastischom.
Stormachtige strijkers,woest tempo.Eenaambeeld

Hij droomde er al zo lang van om de soundtrack bij
een postapocalyptische zombiefilm te componeren.
Met Schaduwland heeft Jan Swerts (39) die klus
geklaard. Al had hij nooit gedacht dat zijn eigen
leven het scenario zou aanleveren.
LANDER DEWEER/JAAGPAD
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Jan Swerts
u geboren op
24 mei 1977
in Sint-Truiden
u klassiek
geschoold pianist,
docent aan UC
Leuven-Limburg
u maakt intieme,
minimalistische
muziek. Inspiratie-
bronnen: Philip
Glass, Wim Mertens,
George Winston
u albums: Weg
(2010), Anatomie
van de melancholie
(2013),
Schaduwland (2016)
u gescheiden, twee
kinderen, van wie bij
zoon Jef het syn-
droom van Gilles
de la Tourette werd
geconstateerd
u kampt zelf met
hypersensitiviteit
en asperger

slaat de rust aandiggelen.
Het is denekslagdie Swerts ook inhet echte

levenkreeg.
Voorjaar 2014wordtbij zoonJef (dan5) een

zwarevormvanhetGillesde laTourette-syndroom
vastgesteld, in combinatiemet autismeendwang-
neuroses.OokSwerts krijgt eendiagnose.Twee
zelfs.Hypersensitiviteit enasperger, eenneurologi-
scheaandoeningdie zichvooraluit in eenneiging
tot vaste gewoontes, gemakkelijk opgaan ineen fan-
tasiewereld eneenvoorkeurvoorbezighedenmet
een sterkherhalendkarakter.

“Ikbenareligieus,maar toch leekhet alsof
iemandvanbovenafhadbeslist:wegaandieSwerts
eensgoed liggenhebben.Netdatwaar ikdegroot-
ste afkeer vanheb– storendgeluid, vanhetblaffen
vaneenverrehond tothet getik vaneen radiator –

werd inmijn zoon, depersoondie ik zo intensgraag
zie, ingeplant.

“Ikwistmeteen: dit gaatmij ontbinden. Jekunt
verhuizenuit een lawaaierighuis of oordopjesdra-
gen tegeneensnurkend lief.Maarhoeontkomje
aande tics van je eigenvlees enbloed?Mijnhele
levenheb ikdedingenzo secuurmogelijk opge-
bouwd, steenper steen, omtekomen tothet
ultiemedoel, familiegeluk.Met één stormwind
werdallesweggeblazen.

“In eerste instantie ontken jehet. Je kunthetniet
vatten, het is te groot.”

Fase 2:woede& vlucht
OpdeB-kant vanSchaduwland raakt Swerts op
drift. In ‘Brengme thuis,Raf.Redme.Redme’ zingt
hij smekend: ‘Komdichtbijmij, ‘t is veilig zo. En

niemanddieons ziet. Erwasgeenplaatsmeer, daar
indehel. Levendmaar zonderpijn?’

“Nadeontkenningbegin je jezelf hardevragen
te stellen.Heb ik iets fout gedaan?Waaromheb ik
kinderengemaakt?Waaromkan ikdit niet oplos-
sen? Jegaat jezelf haten. Jebent kwaadop jezelf
voorhet leeddat jehebt gecreëerdenniet kunt
wegnemen.

“Ikbener steedsmeer vanovertuigdgeraaktdat
demaakbaarheidvandemenszwaaroverschat
wordt. Ikmerkhet opeenacutewijzemet Jef. Je
kunt erweinig aandoen, je krijgt het eropvoedkun-
dignietuit. Integendeel.Als je Jef ietswilt aanleren,
zal zijnTourette zeggendathij het omgekeerde
moetdoen.Als je zegt ‘Pasop, dat iswarm’, zal hij
het juistwélwillenaanraken. Jebentwat jeherse-
nenzijn.Veelmarge zit daarniet op.
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“Tourette kent vele gradaties. Sinds ikweetdat
mijn zoonhetheeft, zie ikoveralmensenmet tics.
Demeestenwetenhet zelf niet eens. Jef heeft helaas
eenerg zwarevorm.Hij zit gevangen ineen lijf
waarvandehardwareperfectwerkt,maarde soft-
ware totaal gecorrumpeerd is.Hij is eenwilloos
slachtoffer vanarbitraireneurologischeopdrach-
ten, vanknorren, spuwen, grimassen trekken tot
slaan, vallen, gillen... Zelfs degoedemomentenzijn
bitterzoet,want jeweetdat een rustige vandaagkan
omslaan ineen folterendemorgen.
“Jehebt als vader geen innerlijke rustmeer zoals

jedie vroegerhad. Jehebtookgeenduidelijk toe-
komstbeeldmeer.De toekomst van je zoon is een
blindevlek enuit de literatuurweet jedatdekans
reëel is dathij depressies zal krijgenen in sociaal
isolement verzeild zal geraken.Dat ismoeilijk omte
dragen, zeker voor eencontrolefreakals ik.Het
enigedat je kuntdoen, is deomgevinggrondig
inlichtenen je zoonzichzelf latenaanvaarden.
“‘Gerrit’ noemthij zijnTourette.Alshij indeauto

opzichzelf slaat, inmijn rug stampt enondertussen
ooknogeen rist geluidenproduceert, zegthij: ‘Sorry
papa. Ikweetdat je erniet tegenkunt,maardat is
niet erg. Ik zie je graag.’ Tsja.Danbreekt jehart. Zo
veel kracht in zo’ngetormenteerdventje.
“Ik zouniets lieverwillendaner elkedag tegen

kunnen, tegendevocale en fysieke ruis,maardat
lukt gewoonwegniet.Mijnneurologische set-up
weerhoudtmeervanomvoortdurendbijmijn zoon
te zijn, enzijn aandoeningmaakthet lastig om
samenalledaagsedingen tedoen.Naardebioscoop
gaan ismoeilijkwanneerhij geluidenmaakt.Rustig
wandelen is eenheleopgaveomdathij been- en
rugtics ontwikkelt.
“Tourette verandert ookelkedag, enbinnendie

dagnogduizendkeer.Opvoorhandplannenwat
wel ofniet zal lukken, is onmogelijk.”

Fase 3: depressie
Swerts’ levenkomtop losse schroeven te staan.Zijn
huwelijk eindigt, zijn vaderliefdeblijkt niet sterker
danzijn eigenneurologischeaandoening.Woede
gaat over indepressie.
“Dathoor je fel indenummersopdederdevinyl-

kant vandeplaat.Hoepathetischhet ookklinkt, ik
ginger echt vanuit dat ik ernietmeer zouzijnals
dezeplaat zouverschijnen.”
Het artworkvanSchaduwland, gemaaktdoor

StijnFelix, is eenknipoognaardezombiefilmsdie
Swerts al zijnhele leven fascineren.Denummers
zijn genoemdnaar citatenuit ondermeerDawnof
theDead,TheBeyond enNight of theLivingDead.
“Ikhebaltijdhet elitaire standpunt gekoesterd

datdemedemenseenzombie is. Lui, lompenwil-
loos.Maarophet eindevande rit blijk ik zélf de
zombie te zijn.Hetwasvreemdomteondervinden
hoe snel je door verdrietwordt afgestompt, doorde
bomdie in je levenontploft. Zoafgestomptdat je
nauwelijksnog functioneert, jewillensnillensdoor
de ruïnes van je eigenbestaan schuifelt.”
Hij voert onderzoeknaardeminstpijnlijke

manierenvanzelfdoding (“jezelf bevriezen ineen
koudmeer inNoorwegen”) enbegraaft zijnmoeder.
Naeen jarenlange strijd sterft ze aandegevolgen
vankanker.
“Vroeger zocht ikmelancholie op.Als een

romantisch studieobject in een
vitrine, viamuziekvanNickDrake,
gedichtenvanJotieT’Hooft of filo-
sofievanPatriciaDeMartelaere.De
dood, ik vonddat schoon.Nuhet
glas vanhetuitstalraamgebroken
is en ikmidden indezwartedrek
zit,wil ik er zowanhopig vanver-
lost zijn. Starennaar eenafgrond is
fijn, er effectief ingaandehel.
“Waar ikhetnog lastigermee

haddanmetdedoodvanmijn
moeder,wasdeknagendevraagof
mijn zoonooit eenmeerwaarde
aandemaatschappij zoukunnen
bieden.Eenvreemdgevoel, zeker
voor iemanddie in zijn levengraag
met gehandicaptenheeft gewerkt.
“Latenweeerlijk zijn: alswenog

altijd indevrijenatuur zouden
levenenniet indezeovergemedica-
liseerde samenleving,warenmijn
zoonen ikzelf er al languitgeselec-
teerd.Als kindben ik zovaakziek
geweest, ben ik tig kerenonderhet
mesmoetengaan,was extreem
sensitief enangstig. ‘Inhetwild’
had ikhetnooit overleefd. Ikhad
meniet voortgeplant enmijn slechte genenniet
doorgegeven.
“Spijtig genoegfixerenveelmensenzich indie

geneticadiscussie alleenopdekleur vandeogenof
hethaar.Daargaathetniet om.Erfelijke ziektes, cri-
minaliteit, verslavingen, agressie: als je dat er kunt
uithalen,waaromniet?Toeval als schone, godde-
lijke factor? Imperfectie als essentieelmenselijk?
Dat zijnnueens echt geromantiseerdenarratieven
die alleen standhoudenzolangongelukenpechaan
jouvoorbijgaan.
“Gelukkigbesef ik sindskort dat Jefwél veel te

biedenheeft.Warmte, liefde,menselijkheid, humor,
hoeeenkindkanafzienen tochkandoorzetten... Ik
begin in te ziendat ik veel vanhemkan leren.”

Fase 4: aanvaarding?
Swerts kiest voorhet leven. InBelgië, niet in eenbui-
tenlandver vanalles. “Ikbenniet gevlucht.Uit laf-
heidof voormijnkinderen?Hoogstwaarschijnlijk
eencombinatie vande twee.”
Na lange tijd volgthet aanvaarden. “Als ik

Schaduwland eenhalf jaar eerderhaduitgebracht,
watdebedoelingwas, zouzehelemaal anders
geklonkenhebben.Meergitaar en synths,minder
strijkers.Nogdonkerder, nogharder.Nuhebbenwe
ze tochwat gepolijst.Datpast beterbij de levensfase
waarin ikmemomenteel bevind.Voorbuitenstaan-
ders zalhet ookgemakkelijker tebeluisterenzijn,
hoop ik.Maarhetblijft hoedanookeenbezwering
vanalle verdriet.
“OpSchaduwlandgebruik ikbewusthetwoord

‘aanvaarding’,met eenvraagteken, enniet ‘troost’. Ik
hebaanvaardwatmij enmijn zoon is overkomen,
maar ik vind troost eenmoeilijk, nogalhol begrip.
Wat is dat, troost?Dat kanevengoedalcohol zijn,
totale ontkenning, of een fabeltje dat je jezelfwijs-
maaktomniet inuitzichtloosheid te verzwelgen.
“De enige echte troost die ik heb, en die bijna

uitwanhoop voortkomt, is dewaterkans dat er
binnende termijn van Jefs leven eenmedische
oplossing voorTourette komt. Voor de rest heb ik
eenmodus operandi gevonden. Ik ziemijn kinde-
ren omdeweek enhebmezelf verplicht ommijn
gevoelens af te vlakken.Niet langer extreem
ongelukkig,maar dus ookniet langer extreem
gelukkig. Een verschuiving naar hetmidden. Een
zombificatieproces. Daardoor zit aan alles een
zwart randje, een schaduwzijde. Omdat ik besef
dat ik het leven vroeger veel intenser beleefde en

‘Ik ben areligieus, maar
toch leek het alsof iemand
van bovenaf had beslist:

we gaan die Swerts
eens goed liggen hebben’
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dat dat nooit meer zal terugkomen.”
Het zombificatieproces heeft twee tastbare

zaken opgeleverd. Plotse en hevige trillingen in
Swerts’ armen en benen, als gevolg van de spier-
stoornis genaamd BFS, een kleine ‘shellshock’ na
wat gebeurd is.

En een plaat die het beeld van ‘Jan Swerts, de
mijmerende treurwilg’ zal bevestigen. Dat is hij
niet, bij Swerts wint humor het altijd van zelfbe-
klag.

“Misschien staan er op mijn volgende plaat

alleen nog funky popnummers”, zegt hij als de
nacht stilletjes over de Waalse bossen valt. “Ik
vraag me al lang af of ik een Radio 2-zomerhit zou
kunnen schrijven.”

De komende weken stelt hijSchaduwland live
voor. Uitleg bij de nummers zal hij niet geven.
Biografische bindteksten laat hij achterwege.

Hoe ironisch. De man die dweept met stilte en
een ontvolkte wereld, vult met muziek concertza-
len over het hele land. Zou hij niet beter zwijgen?

“Ik weet het. Het is contradictorisch. Narcistisch

zelfs. En toch ga ik het doen. Omdat het nodig is.”
We verlaten Les Dolimarts. Ook op de terug-

weg liggen brokstukken.

Schaduwland
verscheen bij Universal.
Jan Swerts is live te zien
in onder andere AB Brussel (8/11)

en Roma Antwerpen (24/11).
Meer info: janswerts.be

‘Net dat waar ik
de grootste afkeer van heb –
storend geluid – werd inmijn
zoon, de persoon die ik zo
intens graag zie, ingeplant’

‘Je gaat jezelf haten.
Je bent kwaad op jezelf

voor het leed dat je hebt gecreëerd
en niet kunt wegnemen’
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