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Michael de Jong heeft
niets meer te verliezen

MUZIEK Singer-songwriter toert door het land om cd te promoten

Michael de Jong wordt wel
de grootste songschrijver
van ons land genoemd. Ter
gelegenheid van zijn nieuwe
album For Madmen only
toert hij door het land.

door Peter Bruyn

E r zit misschien niet meer
zo héél veel leven in mij,
maar ik heb in ieder geval
m’n gevoel voor humor

nog”, zegt Michael de Jong.
Hij heeft net een paar schuine mop-
pen verteld, niet geschikt om hier
te herhalen. Ze klinken wanhopig
en oprecht tegelijk uit de mond
van een zanger die ongeveer alle le-
vensbedreigende ziektes onder de
leden heeft gehad die in de medi-
sche handboeken genoemd wor-
den en wiens nieuwe album niets
minder is dan een getoonzette apo-
calyps.
Michael de Jong is wel de grootste
songschrijver genoemd die ons
land heeft voortgebracht. Daar kun
je natuurlijk over discussiëren,
maar dat zijn liedjes schrijnend per-
soonlijk en vaak pijnlijk diep zijn
staat buiten kijf. De afgelopen veer-
tien jaar zong hij ruim een dozijn

hartverscheurende albums vol die
samen een schokkende autobiogra-
fie vormen. En de komende maan-
den is hij weer een aantal keren op
de Nederlandse podia te horen -
concerten waarbij, zo leert de erva-
ring, je doorgaans een speld kunt
horen vallen.
,,Oh man, je moest eens weten hoe
trots ik ben als ik die posters zie:
Mojo presenteert Michael de Jong”,
zegt hij. ,,Zeker als je weet hoe ik er
ruim vijftien jaar geleden in Am-
sterdam nog bijlag.’’ En hij maakt
het onmiskenbare gebaar van een
junk die aan de binnenkant van de
elleboog krabt en vervolgens een in-
jectiespuit in z’n arm zet.
Op zijn nieuwe album For Madmen
only - een titel die trouwens aan
Herman Hesses roman Steppenwolf
is ontleend - zingt hij in het num-
mer Captain, Captain…: ‘We win-
nen elke veldslag, maar we verlie-
zen de oorlog’. De Jong heeft op
For Madmen only weinig fiducie in
de wereld waarin wij leven. ,,Maar
wat wil je”, zegt hij terwijl hij met
veel gevoel voor drama de armen
spreidt.
,,Als je naar een thema op de nieu-
we plaat zoekt, dan is het dat we al-
le wereldproblemen alleen maar
onder het tapijt vegen’’, zegt De
Jong. ,,En als daar dan niet meer
vuil bij kan, dan kopen we gewoon
een groter tapijt. Er staat de mens-

heid deze eeuw nog wat te wach-
ten, jongen. Wat denk je dat er ge-
beurt als de Afrikanen hun achter-
gestelde positie niet meer pikken,
of als de voedselvoorraad werkelijk
op raakt? Misschien hebben onze
verre nakomelingen het wel over
de Grote Wateroorlog van 2080’’.
Op zijn nieuwe album heeft Mi-
chael het veel over religie en vooral
over de hypocrisie van religie. Ter-
wijl god toch een woord van vier
letters zou moeten zijn: LOVE.
,,Goed beschouwd is het allemaal
de schuld van aartsvader Abraham.
Zijn nakomelingen stonden aan de
wieg van het christendom, de is-
lam en het jodendom, met alle ge-
volgen van dien. Dus als die Abra-
ham z’n lid gewoon in z’n broek
had gehouden had hij een hoop el-
lende kunnen voorkomen”, inter-
preteert De Jong het Oude Testa-
ment in een zeer eigenzinnige no-
tendop.
,,Waar ik wel over pieker is, wat ik
na deze plaat nog kan doen...,’’ zegt
hij dan.
,,Maar goed, ik ga eerst op tournee.
En ik weet zeker dat het een gewel-
dige tournee wordt, want ik heb
niets meer te verliezen.’’

Concerten: 9 oktober Nieuwe Nor
Heerlen en 20 december Cultureel
podium Roepaen Ottersum.

Michael de Jong: weinig vertrouwen in de wereld.  foto Paul Bergen


