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‘Schaduwland’ bestaat uit vier de-
len en begint met zoete, romanti-
sche gitaarklanken die een geluk-
kig gezinsleven laten vermoeden. 
Dat maakt snel plaats voor dra-
ma, paniek als bij een apocalypti-
sche ramp.
Jan Swerts: “Elk van de vier kan-
ten is een fase uit een rouwproces:
eerst de schok en de ontkenning,
dan woede en vlucht, vervolgens 
depressie en uiteindelijk aanvaar-
ding, zij het met een dik vraagte-
ken.”

Horror heeft je altijd gefasci-
neerd.

“Mijn favoriete B-film is ‘Night
Of The Living Dead’ uit 1968; die
laat zien hoe een handvol overle-
venden zich gedragen in een post-
apocalyptische wereld. De deso-
laatheid, eenzaamheid en hope-
loosheid van deze ontmenselijkte
wereld spreekt me erg aan. Dat 
vertaalt zich trouwens vaak in 
prachtige muziek, zoals die van 
Nick Cave en Warren Ellis bij de
film “The Road”, waarin een va-
der en zijn zoon moeten overleven
in een stervende wereld. Zulke 
muziek wilde ik ook maken. Toen
ik bij Universal tekende voor vijf
albums, had ik trouwens de stille
hoop dat dit deuren zou openen
voor het componeren van film-

muziek. In 2014 heeft de onvoor-
spelbaarheid van het leven mijn
fascinatie voor apocalyptische
horror ingehaald: mijn zoontje,
Jef, toen vijf jaar, kreeg een lood-
zware diagnose van een ongenees-
lijke, neurologische aandoening.
De nachtmerrie dringt maar gelei-
delijk aan door en heeft diepe 
wonden geslagen: mijn huwelijk
heeft het drama niet overleefd. Ik
had het gevoel herleid te zijn tot
een zombie, ten prooi aan allerlei
razende en verscheurende emo-
ties: alles verterende woede, ver-
lammende angst, diepe rouw…je 
wordt een schim van jezelf, doel-
loos ronddwalend in de ruïnes van
je leven.”

Hoe geraak je daaruit?
“De psychiater hielp niet, familie
en vrienden evenmin. Het verdriet
zat zo diep dat er geen soelaas
voor bestond. Het erodeert je.

Kwam daar nog bij dat Jefs syn-
droom een genetische aandoe-
ning bleek te zijn, waardoor ook
schuldgevoelens in de mix werden
gegooid. De verwerking duurde
lang en verliep volgens een gekar-
teld, cyclisch parcours: je kruipt 
uit het dal en wordt dan weer terug
naar beneden geworpen. Ik be-
grijp nu dat je van verdriet waan-
zinnig kunt worden en dat je erg
escapistisch wordt: je wil ontsnap-
pen aan die storm van verscheu-
rende emoties. Naar verdovende 
middelen of alcohol heb ik geluk-
kig nooit gegrepen. Mijn eerste 
vluchtweg was kennis. Mijn idee 
was: als ik alles lees en te weten
kom over die complexe aandoe-
ning, is er wel een uitweg. Niet dus.
Het was dan een geluk dat ik een
vaste job heb als docent aan de 
UCLL, waar ik les geef in Neder-
lands en geschiedenis.”

Welke rol speelde de muziek 
daarin? 

“Ik heb altijd een rare verhouding
gehad met muziek; ik speel eigen-
lijk niet zo graag piano. Als ik aan
de academie geen leuke lerares 
had gehad, was het wellicht niks
geworden. Ik heb wel altijd graag
geïmproviseerd. Toen mijn vrouw
en ik apart zijn gaan wonen, ben ik
opnieuw bij mijn ouders ingetrok-
ken. De omstandigheden waren 
allerminst opbeurend: mijn moe-
der, al vijftien jaar ziek, takelde
verder af en is in februari overle-
den. Het enige dat ik naar mijn ou-
derlijk huis had meegenomen, 
was mijn piano. Daar was enkel 
plaats voor in mijn oude slaapka-
mer. Heel confronterend, want je 
hebt het gevoel dat je leven op-
nieuw van nul moet beginnen. Te-
gelijk gaf dat toch ook een gevoel
van geborgenheid. Op drie, vier
maanden heb ik alle nummers van

het album geschreven.”

Hoe zie je de toekomst?
“Mijn ex-vrouw en ik doen er alles
aan om samen goede ouders voor
onze kinderen te zijn. We hebben
helaas een heel verschillende ma-
nier om om te gaan met de ziekte
van Jef, een kind dat de ene dag
perfect normaal functioneert en 
de volgende dag worstelt met de
losgeslagen ‘software’ in zijn her-
senen, waardoor hij zijn bewegin-
gen en geluiden niet meer onder 
controle heeft. Gelukkig gaat zijn
school daar héél knap mee om. En
hopelijk vindt de medische weten-
schap ooit een remedie. De herse-
nen zijn voor onderzoekers nog
steeds een erg onbekend schaduw-
land.”

X ‘Schaduwland’ in de theaters: 11.10 
Academiezaal, Sint-Truiden en 26.11 CC
Hasselt

“Ik werd een schim van mezelf” 
Jan Swerts en 
zijn tocht door 
‘Schaduwland’
SINT-TRUIDEN  - Kan muziek 
therapeutisch werken? Het is de 
vraag die zich opdringt bij het 
beluisteren van ‘Schaduwland’, 
het derde album van Truienaar 
Jan Swerts. Tot nog toe was hij 
vooral bekend om zijn 
minimalistische pianocomposities 
in de lijn van Wim Mertens, maar 
dit keer mag je je insnoeren voor 
een rit vol emoties over een 
roetsjbaan langs de donkere 
kanten van het leven. De 
inspiratiebron: het horrorjaar 
2014 dat het bestaan van de 
componist door elkaar schudde.

Raymond DE CONDÉ

Truienaar Jan Swerts vond inspiratie voor een muziekalbum in zijn horrorjaar 2014, toen een ongeneeslijke ziekte 
werd vastgesteld bij zijn zoontje: “Ik had het gevoel herleid te zijn tot een zombie.”   Foto SÉBASTIEN VAN MALLEGHEM

Rihanna showt 
eigen kledinglijn 
in Parijs
PARIJS - Haar Pukkelpop 
doortocht in België vorige 
maand was geen onverdeeld 
succes, maar Rihanna hoopt 
wel hoge ogen te gooien op de 
catwalk in Parijs volgende 
week. Dan showt de zangeres 
tijdens de Paris Fashion Week 
haar eigen kledinglijn Fenty 
Puma die ze in samenwerking 
met de streamingdienst Tidal 
en het sportmerk Puma 
lanceerde. De lijn bestaat uit 
kleding, schoenen en acces-
soires. De lente- en zomercol-
lectie die ze in Parijs zal 
showen is vanaf februari 2017 
te koop.(jr)

Rihanna zal volgende week haar 
nieuwe collectie showen in Parijs. 
 FOTO PHOTO NEWS

Bazart scoort grootste Vlaamse hit ooit
HASSELT - Het kan niet op voor de
jongens van Bazart: hun single
Goud staat nu 45 weken bij de bo-
venste tien van de Vlaamse Ultra-
top 50 en wordt zo de langst geno-
teerde Vlaamse top 10-hit ooit.
Bazart steekt Kvraagetaan van De
Fixkes en Een Ster van Stan Van
Samang voorbij. Hun jongste sin-
gle Chaos staat intussen ook al-
weer enkele weken op de eerste
plaats. “We worden er een beetje
verlegen van’, zeggen Mathieu, 
Oliver en Simon die bijna vier jaar
geleden de groep oprichtten en
deze zomer hun grote doorbraak 
beleefden. “Langst genoteerd ooit,
dat klinkt zo hoogdravend. Maar
natuurlijk zijn we er trots op. Het
is zeker een reden om nog eens een
feestje te bouwen. Dat gebeurt wel
meer de jongste tijd. Al proberen
we niet te overdrijven met de pint-

jes, want de volgende dag moet er
weer hard gewerkt worden. Zo-
veel discipline hebben we wel. We
hebben trouwens net ook gehoord
dat onze E.P. goud geworden is. 
Nog een feestje dus. We blijven

ons er maar over verbazen hoe
goed het gaat. Nu maar hopen dat
ons debuutalbum Echo dat eind 
september digitaal verschijnt en 
een week later ook fysiek, ook zo
goed ontvangen wordt.”(jr)
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Bazart speelde dit 
jaar nog op Pukkel-
pop.   Foto RAYMOND 
LEMMENS


