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Het is maar één lied. ‘Mijn nieuwe single’, zegt 
de 76-jarige artiest uit Ravenstein met trots en 
een vleug zelfspot. Vijftig minuten lang trekt in 
een koortsachtige cadans zijn leven in 37 cou-
pletten voorbij. ‘Er zijn er nog veel meer, maar 
ik heb niet alles gebruikt.’ Tussen de hunkering 
(’daar was ik goed in, bij alle meisjes die ik 
nooit kon krijgen’) waarmee zijn leven begon 
en de dreigende vergetelheid in een wereld 
waarin de dichters van weleer niet meer zijn 
gekend, speelt het lied zich af.
Met elf pagina’s tekst is Roeka de ‘Sad Eyed 
Mister of the Lowlands’, een verlengde variant 
van de twaalf minuten die Bob Dylan in 1966 
wijdde aan zijn ‘Lady’ Sarah. Of de Nederlandse 
Leonard Cohen, die maar bleef sleutelen aan de 
80 tot 250 coupletten van zijn ‘Hallelujah’.

vloek van woede
Eén ding hebben ze niet gemeen, Cohen en 
Roeka. De Canadese Jood en christen was religi-
eus tot op het bot, Roeka moet daar niets van 
hebben. ‘God is een leugen, vind ik. Dat ik ie-
mand die niet bestaat, aanroep in een kreet van 
vertwijfeling of vloek, is niet meer dan spreek-
taal of een uiting van woede.’
In de fascinerende documentaire Alex Roeka, 
Engel en Beest, die het NPO 2-programma Het 
Uur van de Wolf maakte, spreekt Roeka een fel 
anti-credo uit. ‘Dat hiernamaals is gezwets. 
Dood is over en uit.’ Maar even later, in de St. 
Lucia, de kerk in Ravenstein waar hij als kind 
misdienaar was, belijdt hij de waarde van de 
biecht. ‘Opgelucht ging je naar huis. Het was 
eruit, je zonden. Een mooi systeem dat veel on-
heil elders voorkwam.’
Waarom komt geloof zo vaak voor in de tek-
sten van iemand die dat gretig afzweert? ‘Waar 
moet ik in godsnaam heen als ik aan mijn ein-
de ben’, klinkt het in ‘Terug naar Ravenstein’. Je 
hoort het in liederen als ‘De straat van genade’, 

‘Psalm 151’, ‘De Polen’, ‘Credo voor een leeg 
hoofd’ of de titel van zijn album Rauwe Genade 
(2019). Het is de afkeer van de kerk als bron 
van misbruik en macht, en de weemoed naar 
de onschuld in het Brabantse stadje aan de 
Maas, waar hij op de grens van oorlog en vrede 
geboren werd.
‘In het sterrendal’ toont Alex Roeka ‘als onrus-
tig kind, kostschooljongen, student, matroos, 
zwerver, psycholoog, bohemien, vader, lied-
schrijver, artiest en ontheemde’. Dat laatste 
klopt nu echt. De verbouwing van het huis in 
Antwerpen waar hij met zijn Vlaamse geliefde 

Ann Hermans woonde, liep door gewetenloze 
architecten uit op een catastrofe. Na enkele ja-
ren in Kortgene op Noord-Beveland zwerven ze 
van het ene adres naar het andere.

alcoholprobleem
Roeka’s reis? Geboren als Lex van Mourik, Bra-
bantse notariszoon. Vader met alcoholpro-
bleem en zonder gespreksstof, moeder lokale 
grande dame, maar ook vroom en bezorgd. Ge-
zin met zes kinderen, vanaf 1943 met rooms-
katholieke regelmaat verwekt. Dominante 
broer Martin Jan wordt hoogleraar rechten in 
Nijmegen, zus Ineke als Daniel een vermaard 
vrouwenstudies-wetenschapper.
Hij wordt voorlopig niks. Naar de kostschool in 
Oss, studie psychologie in Nijmegen, zeeman 

op een sleepboot, studie afgemaakt in Amster-
dam, matig deskundig zielenknijper geweest, 
tijdelijk gered van de waanzin en de genotmid-
delen door zijn vriendin Paula; rond zijn veer-
tigste vader van Johan, daarna klem in de kloof 
tussen zijn rol thuis en zijn mislukkende ambi-
ties als schrijver. De keuze voor Ann, op 16 mei 
2007, abrupt afscheid van moeder en kind. ‘Dat 
zij mij niet meer wil zien begrijp ik, maar zijn 
totale afwijzing kan ik maar moeilijk accepte-
ren. Ik ben er altijd voor hem geweest.’

gestileerde zelfhaat
Met scepsis begonnen aan Nederlandstalige 
liedjes, schuinsmarcheren in het zwartste van 
de nacht. Iemand die kotst van de maatschap-
pij om hem heen en van het braaksel zulke op-
vallende teksten maakt, dat slaat aan. ‘Als je de 
bloemen hebt gekregen, krijg je het afval ook.’
De vijftig naar zijn eigen indruk mislukte jaren 
en de kwarteeuw van late bloei worden in het 
lied doorlopen. De draak van de gestileerde 
zelfhaat is er nog, meer dan stijlmiddel alleen. 
Daarachter zit een enorme hang naar ‘waar-
achtigheid’. ‘Cynisme is niets anders dan een 
verlangen naar zuiverheid.’ ■

Hij lijkt op Bob Dylan en Leonard Cohen en toch ook weer niet. Want het geloof heeft de zanger uit het Brabantse Ravenstein afgezworen.

nederzilt • Herman Veenhof beeld Mark Sluiters

Bloemen en afval
in het Sterrendal

Alex Roeka, iemand die kotst van de 
maatschappij om hem heen en van het 
braaksel zulke opvallende teksten maakt, 
dat slaat aan.

Nieuwe dromen
Alex Roeka. Excelsior Recordings
(2cd en boek)

Opgelucht ging je 
naar huis. Het was 
eruit, je zonden. 

Alex Roeka bezingt de

modderpoel van het leven 

als geen ander. Toch gaat 

er een opmerkelijk aardige 

man achter hem schuil.
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Gulliver

klassiek • Roel Sikkema

Wie op YouTube of Spotify de 
naam ‘Jacob Bijster’ intikt, 
krijgt alleen orgelmuziek te 
horen. Niet zo gek, want deze 
musicus – hij leefde van 1902 
tot 1958 – was in het tweede 
deel van zijn leven vooral or-
ganist en docent aan het Am-
sterdamsch Conservatorium. 
Daarom is het verrassend om 
op deze cd een heel andere 
kant van zijn talent te horen: 
kamermuziek, geschreven 
tussen 1917 en 1954. Van zijn 
eerste compositie, als veer-
tienjarige, tot een gerijpte 
pianosuite uit 1954. Ja, zelfs 
de oudste werken op deze cd, 
het 2e Lied ohne Worte in b 
kl.t, opus 10 uit 1917 en Al-
bumblatt in bes kl.t uit 1918 
zijn het beluisteren meer dan 
waard. Ze hebben een traditi-

oneel idioom, maar zitten 
toch al goed in elkaar. Dat 
laatste geldt in nog sterkere 
mate voor de overige werken. 
Met als hoogtepunten 
de Sonate voor viool en piano, 
opus 9 uit 1937 en de Tweede 
Suite voor klavier, opus 11 uit 
1954. Hier hoor je een volledig 
gerijpte componist met een 
meer eigentijdse stijl. De 
werken zijn door drie ver-
schillende pianisten en twee 
solisten uitgevoerd, die dat 
voortreffelijk hebben gedaan.    

+ originele, onbekende 
muziek

+ afwisselend programma
+ mooi uitgevoerd

Jacob Bijster – 
Chamber Music

Linde SchINkel, 
sopraan; Edwin 

Blankenstijn, viool; 
Christo Lelie, Niek de 

Vente en Annette 
Middelbeek, piano. 

Te bestellen via 
documuziekproductie.nl

jazz • Johan Bakker

Lara Rosseel was al jarenlang 
bassist in allerlei Belgische 
jazzgezelschappen toen ze in
2020 besloot om zelf een album
op te nemen. Het in eigen be-
heer uitgebrachte De Grote 
Vrouw wees alvast vooruit in
de richting die ze zou inslaan.
Nu, twee jaar later, heeft Ros-
seel het rempedaal losgelaten 
en gunt ze haar kwintet de 
vrijheid om het door haar be-
dachte basismateriaal in de 
juiste vormen te kneden. Het 
resultaat is Hert, waarop acht 
krachtige nieuwe composities 
zijn te horen die door de im-
proviserende musici vakkundig 
zijn aangepakt. Lyrisch trom-
petspel, rauwe elektrische gi-
taarklanken, pulserende bas-
grooves en Afrikaans slagwerk 
geven een frisse hedendaagse 

draai aan jazzrock en folk-jazz. 
Rosseel bespeelt zowel een 
akoestische contrabas als een 
elektrische basgitaar. De band-
leider koos de juiste mensen 
uit om haar ingrediënten voor 
consumptie gereed te maken.
De stuwende ritmiek van 
drummer Angelo Moustapha uit 
Benin is de kers op deze nog 
warme taart.  

+ mooie combinatie van 
stuwende Afrikaanse ritmiek 
en Europese jazz 

+ eigentijdse draai aan 
jazzrock en folk-jazz

Hert
Lara Rosseel Kwintet. 
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