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‘E
erst  kreeg  mijn
zoon  tourette.
Daarna  ging  mijn
huwelijk ten onder.
Vervolgens ontwik

kelde  ik  door  de  stress  zelf  een
spieraandoening.  En  finaal  ver
loor mijn moeder haar strijd tegen
kanker.’ Het is een annus horribi
lis  dat  je  je  ergste  vijand  niet
wenst,  maar  Jan  Swerts  schetst
het rustig en klinisch,  terwijl hij
een voorverpakt cakeje uit elkaar
pulkt in de cafetaria van het zie
kenhuis Gasthuisberg. Grijs, mis
troostig,  met  de  ziekenhuisgeur
die het haalt van de koffie. Tristes
se troef, maar toepasselijk: Swerts
bracht de voorbije twee jaar veel
tijd door in hospitaalhoreca.

Op  Schaduwland  graait  de
Limburgse pianist opnieuw gretig
naar het gevoel dat veel mensen
mijden  als  de pest: melancholie.
Met succes: zijn minimale piano
composities grijpen naar de keel
van bij de eerste noot. Het relaas
van zijn voorbije twee jaar ook. ‘Ik
heb  asperger,  dus  ik  zoek  graag
desolate landschappen en beperkt
gezelschap  op.  In  extreme  mate:
aan het begin van de nacht sliep ik
met mijn  lief, maar erna ging  ik
apart  liggen.’  Inmiddels  tikken
vorken onophoudelijk, tatert per
soneel en huilt een baby in de ca
fetaria. ‘Dit is voor mij ook al hels.’

Het  werd  een  pak  erger  toen
twee jaar geleden bij zijn zoon Jef
(7)  tourette  vastgesteld  werd.
‘Tics,  trekken  met  de  neus,  de
ogen,  de  benen,  slaan,  geluiden
maken. Het werd almaar erger, tot
hij op een dag amper kon stappen.’
Plots was Jef alles wat Swerts niet
aankon:  luid,  onvoorspelbaar,
aanwezig. Hij ging weg bij zijn ge
zin.  Uit  zelfbehoud.  ‘Ik  zie  mijn
zoon  ontzettend  graag,  maar  ik
kon er niet meer elke dag bij zijn,
want ik werd er letterlijk waanzin
nig van. Hij voelt dat ook, en dan
worden zijn tics nog erger.’

Zo raakte Swerts op korte tijd
alle ankerpunten  in zijn bestaan
kwijt:  zijn  kinderen,  zijn  vrouw,
zijn moeder. Op de koop toe stak

bij hem een spierziekte de kop op.
‘Ik  mocht  weer  ziekenhuizen  af
schuimen,  met  ontelbare  wacht
kamers,  waar  je  constant  alles
moet zitten verwerken. Op een ge
geven  punt  werd  ALS  geopperd.
Daar had ik op een vreemde ma
nier  al  vrede  mee  genomen:  dat
zal ik ook wel hebben. Het is gek,
maar die zwartgalligheid heeft me
al veel vreugde bezorgd.’ Want uit
eindelijk  landde  de  diagnose  op
benign  fasciculation  syndrome,
een  spieraandoening  die  getrig
gerd werd door hevige stress. Ook
geen  pretje,  maar  wel  beter  dan
ALS.

Zombiefilms
‘Door  dat  goede  nieuws  is  de

plaat ook veranderd’, zegt Swerts
plots.  De  pianist  is  in  eerste  in
stantie  docent  geschiedenis  en
Nederlands,  en  praat  eigenlijk

niet graag over muziek of cultuur:
dat  voelt  narcistisch.  Maar  nu
bracht  zijn  verhaal  hem  ertoe.
‘Een halfjaar geleden klonk ze nog
veel  donkerder.  Ik  wilde  méér
drum,  méér  synths,  en  een  stuk
waarin violisten hun snaren aan
flarden spelen zoals in Vivaldi Re
composed  van  Max  Richter.  Pro
fessionele  muzikanten  hebben
urenlang hun tanden stukgebeten
op de daarvoor geschreven com
positie,  maar  het  bleek  onmoge
lijk te spelen.’

Het toont de frustratie van de

stiltezoeker: de eerste helft van de
plaat slaat wild om zich heen met
65daysofstatic en Mogwaiachti
ge  postrock.  Maar  gaandeweg
glooit Schaduwland terug naar de
tedere,  impressionistische  Wim
Mertenspiano’s waarmee Swerts
op eerdere albums ontroerde. ‘Het
is  de  pijn  bezweren’,  legt  Swerts
uit. ‘Het gif wordt langzaam uit de
wonde gezogen.’

Tegelijk is dat decrescendo het
motief  van  zijn  guilty  pleasure:
zombiefilms. ‘Daarin zitten naar
mate  de  film  vordert  ook  steeds
minder  mensen.  Het  klinkt
vreemd, maar dat toewerken naar
het einde van de wereld en de ab
solute stilte die daarop volgt, dat
heeft  iets  rustgevends.’  Swerts
dweept  met  genreklassiekers  als
Dawn of the dead en The thing, en
bejubelt de graphic novels van The
walking dead. Hij zegt al jaren dat
het zijn droom is om een sound
track te maken voor een postapo
calyptische zombiefilm. 

De  ironie  ontgaat  hem  niet:
Schaduwland is de soundtrack ge
worden van zijn persoonlijke apo
calyps. De personages duiken op
in  de  titels  van  de  individuele
nummers.  ‘Claire,  mijn  mama.
Raf, mijn allerbeste vriend. Ruth,
mijn eerste verloofde die ik verliet
voor Daniela, mijn inmiddels ex
vrouw.  En  mijn  kinderen:  Marie
en Jef.’ En de zombie: Swerts zelf.
‘Het is akelig hoe snel je vervalt in
apathie als je iets meemaakt dat er
diep  inhakt. Vroeger  leefde  ik  in
uitersten, gulzig, met veel reizen,
gesprekken,  indrukken,  geuren.
Nu gaat dat niet meer. Als je je af
schermt  van  donkere  gevoelens,
offer  je de andere ook op. Als  je
tong verdoofd is, voel je het niet
als er een naald in gaat, maar ook
niet als er iets lekkers op ligt. Of
dat ooit weer anders wordt? Dat
denk ik niet. Tenzij ze een middel
tegen tourette vinden.’

Verdwalen in zwartwit
Het  rotjaar  zorgde  voor  nog

een nieuwigheid in Swerts’ leven:
plots werd muziek een noodzaak.
‘Dat  was  voor  mij  altijd  een  bij
komstigheid, iets wat me liet ont
spannen. Dit was anders. Op den
duur  ben  je  zo  geërodeerd  door
emoties dat je wil veruitwendigen
wat in je leeft. Plots deed het weer
goed  om  te  verdwalen  in  dat
zwartwitdoolhof van het klavier,
niet  weten  hoe  lang  je  gespeeld
hebt  en  opeens  de  verklanking
vinden van hoe je je voelt. Eerlijk:
ik  had  nooit  gedacht  dat  ik  die
noodzaak  zou  voelen  als  ik  diep
zat. Maar nu die plaat uit mijn sys

Pianist Jan Swerts puurt aangrijpende schoonheid uit persoonlijk rampjaar

‘Mijn zwartgalligheid heeft 
me al veel vreugde bezorgd’

Jan Swerts wou altijd al een 
soundtrack maken bij een 
‘postapocalyptische zombiefilm’. Tot
de realiteit hem dwong dat ook te 
doen. Swerts werd zelf een zombie. 
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Op korte tijd raakte 
Swerts alle anker
punten in zijn 
bestaan kwijt: zijn 
kinderen, zijn 
vrouw, zijn moeder. 
Op de koop toe 
kreeg hij zelf een 
spierziekte

Jan Swerts (39) 
doceert Nederlands 
en geschiedenis aan 
de UCLL en speelde 
in zijn vrije tijd piano. 
Met dien verstande dat 
dit  twee bloedmooie 
albums vol verstilde 
pianopop opleverde: 
‘Weg’ en  ‘Anatomie 
van de melancholie’. 
Voor verwarde  luiste
raars die radeloos naar 
zijn teksten zoeken: 
die krijgt u nooit onder 
ogen.  ‘Eigenlijk neuzel 
ik maar wat’, zegt hij. 
‘Die teksten verande
ren voortduren.’ Vul 
dus gerust zelf  in.
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teem  is,  denk  ik dat  ik niet  snel
opnieuw  zal  beginnen.  Ik  heb
maanden intens van mijn instru
ment gehouden, als een reddings
boei. Maar als ik nu aan mijn pia
no ga zitten, voelt het weer navel
staarderig.  Riedeltjes  schrijven,
kom nou.’

Swerts’ verhaal heeft geen ca
tharsis: zijn zoon heeft nog steeds
tourette, zijn moeder is overleden,
en hij woont in het huis van zijn
ouders.  Eigenlijk  is  alles  te  her
doen. ‘Plots ben je 38 en woon je
weer thuis’, grijnst hij. ‘Het is gek:
mijn piano  staat  in de  enige ka
mer waar genoeg plaats was en die

goed zat qua akoestiek: mijn oude
kinderkamer.’  Swerts  loopt  niet
hoog op met symbolen, maar her
kent ze wel.  ‘Als volwassen mens
weet je dat dit geen symbolische
wedergeboorte  is,  maar  gewoon
de loop der dingen. Ik was als stu
dent een grote Schopenhauer en
Nietzschefan,  net  omdat  zij  die
Grote  Verhalen  overboord  gooi
den.  Maar  anderzijds  bieden  die
symbolen schoonheid en houvast.
Nihilisme  is  een  interessante  le
venshouding, maar als  je de ene
mokerslag na de andere krijgt, is
dat moeilijk vol te houden.’ 

En Swerts’ ‘verlangen naar on
troostbaarheid’, dat hij op Anato
mie nog cultiveerde in een songti
tel?  ‘Dat heb  ik niet meer zo  fel.
Lang  ging  ik  daarnaar  op  zoek,
omdat  ik het een  interessant ge
voel vond. Maar als je dan uitein
delijk in die drek zit, denk je: wat
heb ik hier toch zitten romantise
ren?  Eens  je  in  totale  duisternis
belandt, wil je er gewoon zo snel
mogelijk uit.’ 

Als  die  loutering  altijd  even
mooi  klinkt  als  op Swerts’  Scha
duwland,  kunnen  we  dat  alleen
maar toejuichen.

Jan  Swerts,  ‘Schaduwland’
¨¨¨¨¨  is  nu  uit.  Onder  andere
op 8/11 in AB, Brussel, 24/11 in De
Roma,  Antwerpen  en  3/12  in
Handelsbeurs,  Gent.

Op ‘Schaduw
land’ verklankt 
Jan Swerts zijn 
eigen zombie
film. De hoes
illustraties van 
kunstenaar Stijn 
Felix (boven en 
onder) beelden 
een wereld voor 
en na de apoca
lyps uit. 
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‘Nihilisme is 
een interessante 
levenshouding, 
maar als je de ene 
mokerslag na de 
andere krijgt, is dat 
niet vol te houden’


