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JJAANN SSWWEERRTTSS over zijn nieuwe album ‘Anatomie van de Melancholie’

‘D
edodendie
nog levend
zijn’, ‘Een
verlangen
naar
ontroost-
baarheid’,
‘Dekapel
vanhet
niets’,

‘Verdriet, dat zijt ge’.Meernogdanverha-
len–ze lezenals ingangen totongeschre-
venromans–roependesongtitelsop
AnatomievandeMelancholie, depasver-
schenen tweedeplaat vanJanSwerts, een
diepbesef vanvergankelijkheidvoorde
geest.Vaneindigheid.Vande tijd, een
tweekoppigmonsterdat treft en troost, die
vlijmscherpvliedt.Vanhet terloopsenie-
mandsland tussenbaarmoederhals en
grafkuil.
VanDaleomschrijfthet lemmamelan-

cholie: ‘(de, v.) zwaarmoedigheid,droef-
geestigheid’.
InTanteJulia, eenherberg inhet

LimburgseStevoortdienaardekwalifica-
tie ‘oudmodisch’ lonktals eenkatnaareen
muis, lacht JanSwerts eenongeveinsde
lach.Neemteenslok tonic, deblauwebal-

penalsdirigeerstokje tussendevingers
vanderechterhand, enzegt: “Hetgevoel
vanultiemevergankelijkheid leeftbijmij
heelhardnekkig.Alles is vergankelijk, dat
vind ikeenmooiegedachte. Sommigen
zeggendan: ‘Ja,maar jekunt jeviakunst
tochonsterfelijkmaken?’Daargeloof ik
eerlijkgezegdniet in.Zelfs voordegroot-
steartiestenhoudtdieonsterfelijkheid
ooitop,ofhetnunahonderd, tweehon-
derd, tienduizendofeenmiljard jaar is.De

katholiekebeloftedatdeherinneringons
het eeuwige levenschenkt, isdanook
lachwekkend.Alvankindsaf fascineert
het ideevandeverdwijningvandemens
meenorm.Nachten langkon ik fantase-
renovereenontmenselijktewereld,nadat
debomwasgevallen.Derustdiealles
weerzaloverwoekeren.”

Volksverheffing
AnatomievandeMelancholie–de titel is
ontleend aan het zeventiende-eeuwse
boek van de Britse wetenschapper
Robert Burton – bevat tijdloze liedjes
van zes, zeven, achtminuten. Gebaseerd
op negen artiesten, vanWimMertens
over JohanHeldenbergh tot StefBos, van
wieSwerts vermoedtdatmelancholie als
koortsdoorhun lijf raast. Swerts: “Enkel
LucDeVosheeft al gereageerd, enhij
vondhetmooi.Maar evengoed reageert
WimMertens straksdathij helemaalniet
melancholisch is, dat zwarte galhem
totaal vreemd is.Ookgoedvoormij.”
Bij voorkeurbeluistertmenAnatomie

vandeMelancholie ’s nachts.Via vinyl, het
nieuwezwarte goud, veeleerdanvia
YouTube, iTunesof Spotify.Daarvoor is de
samenhang te groot, enhet artworkvan
GentenaarStijnFelix temooi. Swerts: “Ik
hoopdathet ambacht vaneenplaatniet
verdwijnt.Devolgordevandenummers,
depauzes, het artwork: ikheberheel,
heel langovernagedacht.”
Vandaag speelt deLimburger indeAB,

tweemaal, later volgtHet Stuk inLeuven
enccCasino inHouthalen.Vorig jaar
tekendehij eenallereersteplatencontract.
BijUniversal,mogol indemuziekwereld.
Maarals eenmagischemantra zalhij het
inde loopvandit gesprekherhalen: “Op
het vlakvanmuziekben ik eengrote leek.”
Kenmerkend ishetboekdat inTante

Julianaasthet glas tonic ligt.Lexiconvan
historische enactuelemaatschappelijke
conceptenvanPaulVandepitte enCarl
Devos. Swerts isnamelijkdocent aande
KatholiekeHogeschoolLimburg
(KHLim) inHasselt, enkwamdevoorbije
wekenuitvoerig inhetnieuwsmet zijn
onderzoekoverdemagerealgemeneken-
nis van toekomstige leerkrachten.
Swerts: “Wemerkensteedsmeerdat

studenteneenaantal basiskadersmissen
die zenodighebbenomdeactualiteit te
kunnenvolgen, omhunmaatschappij te
kunnen ‘lezen’ enkritischmet informatie
omtegaan”, zei hij toen, eind januari, in

dekrant. “Tien jaar geledenkon ik tegen
mijn studentenzeggen: ‘Volgdeactualiteit
endaar zal ik vragenover stellen.’ Jaarna
jaarwordtdatmoeilijker.De studenten
begrijpenbasisconceptenals vakbond,
regering, socialisme,VNof indexniet,
waardoorkrantenen journaals ondoor-
dringbare entiteitenworden.”
Zegthij nu, eind februari, inTante

Julia: “Onze studieheeft deiningveroor-
zaakt,maardegrote spelersdie echte ver-
anderingkunnenaansturen, krijg jemaar
moeilijk inbeweging. Eenaantal organi-
satieswerdpositief geprikkelddoorde
studie,maar tegelijk zijnookheelwat
scholenkwaad, vooral omdatbepaalde
mediamet eenonlinequizof doorkwa-
lijkemontagesde indrukhebbengewekt
dathuidige leerkrachten in spedomzijn,
ietswat ikmetklemwilweerleggen.De
zorg is echterdat essentiële eigenschap-
penzoals taal enmaatschappelijkekennis
ondergesneeuwdraken.”
Hij gelooft heel erg inhet idee van

volksverheffing, vertelt hij, enwil studen-
ten tonendat ernaast die vandeminste

weerstandnogeenwegbestaat.Maar
omdat er een tekort aan leerkrachten is,
primeert dekwantiteit overdekwaliteit
vandiploma’s.

Zelfkastijding
Swerts: “Hethogeronderwijswordt
gesubsidieerdopbasis vande instroomén
deuitstroom.Metanderewoorden: jeont-
vangtmeerbudgettenals ermeer studen-
tenafstuderen. Jemoetniet langnaden-
kenomtebeseffendatdat eenpervers
systeemis.Dedemocratiseringvanhet
hogeronderwijs, dievanuitdegedachte
vansocialeontvoogding in theorieeen
bewonderenswaardigproject is, dreigt
averechts tegaanwerken.Als eendiploma
alsmaarmeereenvelpapierwordtdat
geen ladingmeerdekt, danzal ermeer
vraagontstaannaarprivéscholenwaar je
een ‘echtgoed’maarookergduur
diplomakuntverkrijgen.Dankrijg je
opnieuwsociale segregatie enkomtde
belangrijkste rol vanhetonderwijs –het
voorzienvangelijkekansenensociale

‘De potgrond waarin wij verankerd zijn, wordt almaar vluchtiger’,
zegt jan Swerts (36). Met zijn onderzoek over de magere basiskennis van
toekomstige leraars beheerste hij dagenlang het nieuws. Met Anatomie
van de Melancholie, zijn nieuwe album, mikt hij veeleer op tijdloosheid.
‘De verdwijning van de mens fascineert me enorm.’ lander Deweer

● Zanger LucDeVoswas een van de inspiratiebronnen voorAnatomie van de
Melancholie. © Stijn Felix/UniverSal MUSic
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EARLY WORKS
Anne Teresa De Keersmaeker

Hoe winnen?
Stuur een mail met als onderwerp ‘EarlyWorks’
naar tickets@demorgen.be

De Morgen geeft weg:

CULTUURPLATFORM – dans in Limburg presenteert 3x Rosas in Limburg

Rosas danst Rosas op di 12 maart, cultuurcentrum Maasmechelen
Elena's Aria op woe 3 april, cultuurcentrum De Velinx Tongeren
Drumming op vrij 12 april, cultuurcentrum Hasselt

De dvd box Early Works verzamelt de filmbewerkingen van
Anne Teresa De Keersmaekers vier eerste voorstellingen.

5 dvdboxen

DeMorgen 38%goedkoper lezen?www.demorgen.be/abonnement

over zijn nieuwe album ‘Anatomie van de Melancholie’

emancipatie –zwaaronderdruk te staan.”
ArgeloosvervlechtSwertsdediepste

contrasten, zoveel is snelduidelijk.Als
kindalkochthij platenvanSlayer, en
maakte tegelijkdeeluit vanhetbroeder-
koor inSint-Truiden.Elkedinsdagwaser
eenmisviering, en tijdenshetonzevader
kreeghij steevast eensolomoment.

“Blijkbaarhad ikeenengelenstemmetje.”
LaterzakteSwerts’ stemalseenmijn-

werker richtingbodem,enstoptehijmet
zingen.Pas toenuitdewaasvandeadoles-
centiede falset vanWimMertenskrin-
gelde,wouhij zangenpiano ineenweven.
Swerts: “Piano isvoormij synoniemvoor
ultiemevrijheid,bij lyricskomenmeteen
eenhoopcodeskijken.”
Zijneigenstem,zegthij spontaan, vindt

hijnietmooi.Hij gebruikt zeookverkeerd,
endushoudthij zijnhart vast voorde twee
concerten indeAB,wanthijweet echtniet
of zijn stemdataankan. “Hetkangoedzijn
dat ik tegenhet eindevanhet tweedecon-
certdoormijnstemzit.”
Sowiesowringthet.ZograagSwerts

vooreenklas staat, zo fel twijfelthij aan
hetnutvanconcerteren.Verrassendmaar
begrijpelijk zegthij dathijhethaat, optre-
den. “Ikhebereenbloedhekel aan.Voor
mensendie ikvanhaarnochpluimken
zomaarmijnzielblootgeven, ikvinddat
raar, zelfkastijdingbijna.Muziekdelen
meteenpubliekvoelthelemaalanders
dan lesgevenvooreenklas. Ikvraagme

vaakaf: ‘Watdoen julliehier?Ganaar
huis, zetmijncdop, en laatmij gewoon
zijn.’Almerk ikweldathet steedsbeter
gaat,want ikheb totnog toenogmaarvijf
of zes concerten gegeven.”
Endan, verontschuldigendhaast, is

daar opnieuwdie zin. “Maar eigenlijk
ben ik heelweinigmetmuziek bezig. Ik
zing bijna nooit, ik speel zeldenpiano. Ik
benbang dat anders de ziel zal verdwij-
nen, dat ik het doodknijp door het te vaak
te reproduceren, of dat ik het op eendag
nietmeer graag zal doen.”
Wil je Swerts’muziek inwoorden vat-

ten, danbots je op clichés.
Minimalistisch. Sferisch. Verstild.
Contemplatief, echter, vindt Swerts zelf
het geschiktste adjectief omzijnmuziek
te omschrijven. “Newage is zowat de
afgrijselijkste beschrijving die ik al heb
gelezen. Iedereenmag inmijnmuziek
horenwat hijwil,maarwierookstokjes
enwalvisgeluiden?Misschien toch liever
niet.”
Suïcidaal is ook eenwoord dat vaak

terugkomt, bij Swerts’ schoonfamilie niet
hetminst. Die zijn niet zoweg vanwat hij
maakt, vertelt hij. Ze zijn Italianen, en
vindenhetmaar triestemuziek. “Dat
mag,want het gevoel vanmelancholie en
neerslachtigheid zit heel fel inmijn
muziek.Maar anderzijds kanhet ook
heel troostendwerken, denk ik. Zeker
omdat ik zeerweinig tekst gebruik.
Bewust,want anders liggen de karamel-
lenverzen opde loer.”
Gelach. Stilte. Nederigheid. Swerts: “Ik

hebniet het literaire talent vanpakweg
LeonardCohenof JoniMitchell, die over
melancholie kunnen schrijven zonder in
weltschmerz te vervallen.Maar bij veel
singer-songwriters loert het gevaar van
pathetiek altijd omdehoek. ‘Ach, owee,
helaas.’ Ikwil niet te veel naarmijn eigen
navel staren.”
Bij FreeRecordShop ligtAnatomie van

deMelancholiealvast inhet vakje
‘Vlaamsemuziek’, tussenLucSteenoen
Willy Sommers. Een rare situatie, noemt
hij het. “Maarmuziek ismijn jobniet, het
is eenuit dehandgelopenhobby.Het is

helemaalnietmijndoel omvanmuziek te
leven, of omeencarrièreuit tebouwen.”
Waar hijwel van droomt, is het schrij-

ven van eenboek, “zoals elke germanist,
zeker?”, of het componeren van een film-
soundtrack. Eenpostapocalyptische het
liefst. “Zombie-B-films, daar ben ik com-
pleet zot van.Als ikTheWalkingDead
lees, sluipenmeteen eenheleboelnum-
mersdoormijnhoofd.”

De windstilte van de ziel
Niettemin verdwaalt de jonge vader nog
steeds gretig in het pianoklavier, en vlie-
gen de voorstellen als gebraden kippen
voorbij. “Een tijd geledenwerd ik
gevraagd om samenmet Johann
Johannsson op tournee door Europa te
trekken”, zegt hij wanneer de tonic tot
koffie is gemuteerd. “Een ongelooflijke

eer,maar ik heb vliegangst en heb dus
maar vriendelijk bedankt.”
Als samenmet de lach ook de koffie

is verdampt, zal Swerts zeggen: “Ik heb
structuur en tijd nodig om teweten hoe
ik de dingenmoet aanpakken.”
En zo valt de term ‘onthaasting’ als-

nog. Een vreselijk woord, beaamt
Swerts, waarvoor de Office-spellingcor-
rector gek genoeg ‘ontgassing’ als alter-
natief aanbiedt.

Swerts, tot slot: “Onlangs zei Pat
Donnez dat wemoeten investeren in
schuldige traagheid. Door de voortdu-
rende druk van bijvoorbeeld sociale
media kunnenwe nietmeer alleen zijn,
en zijnwe vervreemd vanwat Nietzsche
‘dewindstilte van de ziel’ noemt, een
eenzame verveling die het dromen en
creëren voorafgaat. De potgrondwaarin
mensen verankerd zijn, wordt almaar
vluchtiger.Mensen kunnen nietmeer
zonder klankbord, enorm akelig. De
constante drang naar bevestiging van
anderen, omwille van demeest triviale
enmeest private dingen eerst: ik word
er kwaad van. Hoemegalomaan en nar-
cistisch is dat? Als die kortstondige
hang naar bevestiging al iets teweeg-
brengt, is het onrust. En tristesse. De
soort waar geen troost in te vinden is, of
uit te puren valt.”

Jan Swerts speelt vandaag twee
concerten in de Brusselse AB. Dat van
20 uur is uitverkocht, voor het
optreden van 16 uur zijn nog tickets
beschikbaar. Op 19 maart staat hij in
Het Stuk in Leuven, op 29 maart in cc
Casino in Houthalen. In de AB Resto
loopt momenteel een expo van het
artwork van Anatomie van de
Melancholie.
www.janswerts.be

‘Alles is
vergankelijk’

‘Ikzingbijnanooit,
ik speel zelden
piano. Ikbenbang
datandersdeziel
zal verdwijnen,dat
ikhetdoodknijp
doorhet tevaakte
reproduceren’

● JohanHeldenbergh volgens tekenaar Stijn Felix.
© Stijn FElix/UnivErSal MUSic

Jan Swerts: ‘Iedereenmag inmijn
muziek horenwat hij wil, maar
wierookstokjes enwalvisgeluiden?
Misschien toch liever niet.’
© Eric DE MilDt


