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Zoeken naar

sprookjes
Elf nummers, wat oudere die
nog niet waren opgenomen
en nieuw werk, in minder
dan 40 minuten. Trouba-
dour Jan Henk de Groot is
slim tevreden met zijn nieu-
we cd De wolf is trug, de
plaat die hij wilde maken.
,,Als je het te hard vindt, zet
je hem maar zachter.’’

LOUIS VAN KELCKHOVEN

H
ij maakt lijstjes van wat hem
gelukkig maakt. Een goede
avocado, een roofvogel op een
paaltje, langs de lijn staan als
zijn zoons voetballen. Jan

Henk de Groot (Zuidhorn, 1975), eet gezond,
slaapt en beweegt meer en ziet zichzelf niet
meer als degene waar alles om draait. Zeven-
tien kilo lichter en een nieuwe cd, De wolf is
trug, rijker.

Een jaar geleden werd bij hem een alarme-
rende vlek op zijn rechterlong ontdekt. Na-
der onderzoek bracht aan het licht dat de
vlek een knobbel was. Zo groot als een ping-
pongbal. Van de ene dag op de andere was
alles niet meer zo vanzelfsprekend en hoor-
de De Groot, een man in de kracht van zijn
leven, met vrouw en drie kinderen, bij de
zieke mensen. ,,Dat vond ik wel heel moei-
lijk, zoals ik het ook moeilijk vond om een
paar maanden later weer bij de gezonde
mensen te horen. Opeens had ik perspectief
en moest er weer van alles gebeuren, in
plaats van bij de dag te kunnen leven.’’

Het leidde tot een herwaardering van het
leven. Leerde hem relativeren. Bracht hem
dichter bij zichzelf. Het is niet meer het be-
langrijkste of zijn nummers in de Noord 9
staan. ,,Optreden, spelen en liedjes maken,
het mensen naar de zin maken, dat was voor
mij belangrijk. Ik ben nu rustiger, laat de
muziek maar spreken in plaats van dat ikzelf
het hoogste woord heb. Het ging de laatste
jaren ook wel erg goed. Ik zag niet meer hoe
bijzonder het allemaal wel was; dat je gezond
bent, dat je kunt doen wat je wat wilt, een
vrouw en kinderen hebt. Vorig jaar dacht ik
echt even dat het mijn laatste kerst zou zijn.’’

J
an Henk de Groot wil het tijdrovende en
energie slurpende gedoe en geregel, dat
beroepsmuzikant zijn met zich mee-

brengt, zijn leven niet meer laten beheersen.
,,Soms denk ik wel eens: ik heb dat wel een
beetje gehad.’’ Hij haalt diep adem, kijkt uit
het raam van hotel Faber naar het voorbijs-
nellende verkeer. Dan: ,,De toekomst, ik weet
het niet. Muziek is natuurlijk wel mijn werk,
het is mijn inkomen. Elk weekend op pad,
daar word ik blij van, dat geeft energie, maar
misschien moet ik het eens een tijdje anders
doen. Gaan houthakken of zo, niet constant
beoordeeld worden, maar gewoon rustig
mijn ding kunnen doen.’’

Hij zegt jaloers te zijn op Neil Young. ,,Die
neemt met oude vrienden een plaat op in de
bergen van Montana. Neemt eenmaal per
jaar een cd op, gaat toeren en dan zitten de
zalen vol. Het maakt hem niet uit wat je

ervan vindt; dit krijg je en daar doe je het
maar mee. Zo iemand ligt niet wakker van
hoe het verder moet met zijn carrière.’’

Voor Jan Henk de Groot is het zoeken naar
de vorm. Nieuwe muziek wellicht streamen
op Spotify, geen cd uitbrengen, iets minder
aanwezig zijn, in plaats van overal en ner-
gens te spelen. Minder hyper. ,,Ik schrijf
momenteel veel in opdracht, heel inspire-
rend. Opdrachten zijn voor mijzelf als schrij-
ver verfrissend. Het daagt mij uit dat mijn
leven niet de maat der dingen is, maar dat ik
mij kan spiegelen aan dat van anderen.’’

Hij staat aan de vooravond van een nieu-
we tournee, die hem langs iets van 25 thea-
ters brengt. ,,De wolf is trug staat voor het
vertellen van verhalen. Laten we elkaar meer
verhalen vertellen, in plaats van alsmaar op
de computer te kijken of voor de televisie te
zitten. Het is een beschouwende plaat, verha-
lend op verschillende niveaus, waarbij het
terugvinden van de sprookjes in mijn leven
centraal staat.’’ Een reset, terug naar het
begin, noemt hij het.

D
e cd De wolf is trug is opgenomen in
de studio van Harmen Ridderbos,
zanger/gitarist van de Stad Groningse

band Town of Saints. De Groot prijst zich
extreem gelukkig met de samenwerking. ,,Ik
heb een tijdje gedacht dat ik, net als De keu-
nenk, ook deze plaat grotendeels alleen zou
maken. Gelukkig dat ik met Harmen in zee
ben gegaan. Hij heeft mij op het goede spoor
gezet, gecoacht en zo het beste in mij naar
boven gehaald. Dat was voor mij een nieuwe
ervaring. De experimenten leidden tot up-
tempo rocksongs, maar ook een paar fijne
ballads. ‘De wolf’ gaat alle kanten op. Het
opnemen gebeurde op een hele organische,
losse manier; het thema bepaalde hoe het
ging. Een mooie ervaring.’’

Jan Henk de Groot zou graag op een podi-
um zitten met een houding van: kom langs
als je het mooi vindt, anders blijf je maar
weg. ,,Authentiek zijn, dicht bij jezelf blijven,
dan is het goed. Dat vind ik ook het goede
aan Marlene Bakker. Die maakt een plaat
waarvan zij vindt dat zij die moet maken. Dat
vertrouwen in eigen kunnen gun ik mijzelf.
Ik hoef niet langer de grootste ster van
Noord te zijn, dat is niet meer belangrijk. Ik
heb liever dat mensen mij een berichtje
sturen dat ze geraakt worden door een num-
mer, dan dat ze mij vragen hoeveel weken ik
op één sta. Spelen voor mensen die niets van
je weten, die de Mamme van Michel niet
kennen, geen Gronings spreken en dan zeg-
gen; wat is dit leuk.’’

De knobbel in zijn long bleek een relatief
ongevaarlijke hamartoom te zijn Hij mag
dan uit de gevarenzone zijn, Jan Henk de
Groot is voornemens zich komend voorjaar
te laten opereren. Kwaadaardig is de ping-
pongbal in zijn long niet en het groeien gaat
heel langzaam, maar het zit hem niet lekker.
,,Ik ben op een leeftijd dat ik redelijk snel kan
herstellen, maar ik zie er ontzettend tegenop.
Ik heb helemaal niets met dokters, onderzoe-
ken en bloedafnames. Word misselijk als ik
weer in zo’n scanapparaat lig en niet weet
wat de uitslag zal zijn. Toch moet het gebeu-
ren. Als ik nog twintig jaar wacht, wordt het
een ander verhaal.’’

De Groot presenteert zijn nieuwe cd De
wolf is trug vanavond (19.30 uur) tijdens een
instore optreden bij Evelyn Novacek in Hoo-
gezand. Morgenavond oktober is er een
try-out in café Het Keerpunt in Spijkerboor,
zaterdag 19 oktober gaat de theatershow De
wolf is trug in première in De Molenberg in
Delfzijl. Zie voor de volledige speellijst
www.janhenkdegroot.nl.

Jan Henk de Groot: ,,Authentiek zijn, dicht bij jezelf blijven, dan is het goed.’’ FOTO JAN ZEEMAN


