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top Givenchy

Na een burn-out in 2010 heeft violist Janine
Jansen haar leven aangepast. En met twee nieuwe
cd’s en een ware liefde lijkt er geen vuiltje meer aan de lucht.
Maar de realiteit is weerbarstig, zo blijkt.
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Het is een van de eenzaamste shots die
we ooit zagen in een muziekdocumentaire: Janine Jansen sluit op de
terugweg van een concert doodvermoeid haar ogen en komt thuis in
een leeg huis. De wereldster die als
jonge dertiger oogt als een fris
schoolmeisje, op het podium de
muziek woest te lijf gaat en met haar
opgewekte houding tegenover de pers
een ultieme marketingdroom belichaamt, is uitgeblust.
Janine zag de film Janine zelf voor het
eerst in mei 2010, vertelt ze met een
diepe zucht. ‘Die film was heel
confronterend. Het kwam hard aan,
vooral omdat ik hem voor het eerst
zag precies op het moment dat ik
instortte. Ik had net de opnames van
Beau Soir gedaan en was waanzinnig

duizelig. En moe, maar ja, dan ga je
gewoon door, althans dat denk ik dan.
Ik heb nog twee concerten gespeeld
terwijl ik moeite had om rechtop te
blijven staan. Maar ik dacht: ach,
ik voel me nu gewoon even niet
zo lekker.’

Strijkpatroon

Een jaar eerder, in augustus 2009,
sprak ik Janine in Amsterdam. De
beschrijving van haar dagelijkse leven
leest achteraf als een voorbode van
haar overspannenheid. ‘De afgelopen
jaren waren zo druk dat ik weinig rust
heb gehad. Als ik ineens toch een week
vrij heb, slaap ik de eerste twee dagen
alleen maar en stort ik helemaal in.
Daarna denk ik opeens: o help, wat
moet ik? Wat is het doel in mijn leven
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als ik niet op het podium sta? Als ik
een vioolconcert van Tsjaikovski speel,
weet ik dat ik met iets zinvols bezig
ben. Alles wat ik voel stop ik erin, ik
speel me leeg. Als ik daarna opeens
thuis ben, denk ik: wat moet ik nou
zonder die muziek? Dan voel ik me
opeens heel erg alleen en een paar
dagen een beetje gedeprimeerd.
Daarna valt dat van me af en denk
ik: wauw! Ik kan lekker buiten zijn
en andere dingen doen! Want mijn
leven moet niet alleen maar uit
muziek bestaan.’
Na die ontboezeming toert Janine toch
nog een jaar lang onafgebroken door
Europa, Amerika en Azië, terwijl de
camera onverbiddelijk vastlegt hoe ze
overwerkt raakt. Eind augustus 2010
kondigt ze aan dat ze een tijd niet zal
optreden. Janine, nu: ‘Ik zag in die
film iets wanhopigs, een soort
schreeuw om aandacht. Ik dacht: waar
ben ik mee bezig? Ik heb het voor
mezelf nooit zo verwoord, eigenlijk.
Maar op de een of andere manier gaf
het mij iets om me goed over te voelen.
Dat ik zo veel concerten per jaar
kon doen.’ J
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goed bij, maar thuis zijn vond ik
waanzinnig moeilijk want ik voelde
me niemand zonder de muziek,
zonder op het podium staan. Dat is
natuurlijk vrij triest. En dat voel ik
gelukkig nu veel meer. Maar ik ben
er nog niet helemaal.’

bewijzen?

‘Mezelf.’
Was je teleurgesteld in jezelf toen je
al je optredens moest afzeggen?

(Stellig:) ‘Ja. Pas toen er lichamelijk
niets aantoonbaars aan de hand bleek
dacht ik: o, oké. Het duurde lang voor
ik inzag dat het kwam doordat ik zo
veel speelde. Dat ik inzag dat er iets
moest veranderen, omdat ik dat leven
dus niet trek. Waarvan ik altijd zei dat
ik het wél trok. Ik voelde een beetje dat
ik gefaald had. Heel erg.’

Ben je naar de psycholoog gegaan?

Je hele familie maakt muziek. Ooit zei

‘Ja, ik heb met een psycholoog
gepraat, en ik denk dat ik nog wel
een keer terugga. En ik heb veel steun
gehad van familie en vrienden.
Maar uiteindelijk moet je het meeste
zelf doen.’

je dat het vroeger thuis te veel over

Waar ben je in die gesprekken

Wat ben je toen gaan doen?

achter gekomen?

‘Die eerste tijd dacht ik niet bewust: nu
moet ik mijn leven eens gaan uitzoeken, maar meer: ik wil nu eigenlijk
helemaal niets. Mijn viool heb ik drie,
vier maanden niet aangeraakt, en ik
heb zes maanden thuis gezeten. Dat
vond ik heel erg.’

(Stilte) ‘Tja, het is niet dat ik iets achter
wil houden, maar het is al lastig om
het erover te hebben met hele goede
vrienden. Ik vind het moeilijk om
terug te denken aan die periode. Wat
voor mij ook belangrijk was, is dat ik
in die tijd mijn vriend leerde kennen.
Het was één grote explosie.
Ik voelde me lichamelijk niet goed, ik
leerde hem kennen, ik had het met het
spelen helemaal gehad en wilde
gewoon thuis zijn, bij hem. Ik zag
opeens dat er zo veel meer is (schiet in
de lach) dan het spelen, en het was
alsof ik me daar als een reactie ook
tegen keerde.’

Maar hoe bracht je je dagen
door? In bed liggen huilen, bergen
chocola gegeten?

‘Nee, mezelf laten gaan is wel een
probleem, want een hoop komt ook
voort uit mijn jeugd: ik vind mijn
ouders heel hardwerkende mensen en
ik voelde me schuldig dat ik instortte.
Dus in die maanden dat ik niet
speelde, voelde ik me ook schuldig. Ik
dacht ook steeds: nu moet ik opstaan
want anders ben ik lui. Mijn close
vrienden probeerden me gerust te
stellen: geef er nou eens aan toe! Maar
ik ben nooit een dag in bed gebleven.
Het was meer op de bank zitten en
naar de muur staren. Daar probeerde
ik dan snel weer uit te komen, door
erover te praten. Dat ligt ook in mijn
aard, dat ik in zo’n situatie altijd tegen
mezelf zeg: nou is het wel weer genoeg
geweest. Ik wil mensen niet lastig
vallen met mijn gezeur. Dat is
natuurlijk helemaal niet goed, maar
dat heb ik nog steeds.’

‘Als ik een vioolconcert van
Tsjaikovski speel, weet ik
dat ik zinvol bezig ben.
Alles wat ik voel stop ik erin’

muziek ging, en dat je misschien
meer over je gevoelens had leren
praten als er ook eens aandacht voor
andere dingen was geweest.

‘Ja, voor mijn gevoel was dat vroeger
zeker zo. Maar als ik thuis ben heb
ik ook veel steun aan mijn ouders,
en wij praten nu veel meer, over
alles eigenlijk.’
Waar praatte je vroeger dan
niet over?

(Stilte) ‘Ik hoop... het is zo lastig...
ik weet niet of ik dat allemaal zo in
detail kwijt wil. Volgens mij is het heel
ongezond wat ik deed. Optreden als
een vlucht zodat je aan niks anders
hoeft te denken.’
Maar waar vlucht je dan voor?

(Stilte) ‘Ik denk dat er iets heel
wezenlijks miste in mijn leven, wat ik
nu wel heb; liefde en dat hele vertrouwde gevoel met iemand. Tuurlijk
heb ik relaties gehad hiervoor, maar in
de laatste jaren was er niets vasts. Ik
voelde: whoa, ik ben 32, hoe ga ik nu
verder? Maar ik wilde er niet over
nadenken, omdat ik verdrietig was
omdat relaties in die jaren niet
uitwerkten zoals ik wilde.’

Geluk in de liefde

In ons vorige gesprek zei je: als ik

Je woont inmiddels samen met de

thuiskom van een tour stort ik in en

Zweedse cellist en dirigent Daniel

daarna denk ik...

Blendulf. Wie heeft wie verleid?

‘Wat doe ik hier? Laat ik maar weer
spelen! Dat vele touren was voor mij
echt een vlucht en een soort verslaving. Je komt van een high en opeens
zak je in het gewone leven. Ik had
altijd het idee: mensen denken dat ze
me kennen, maar ze kennen eigenlijk
alleen de artiest, en er is zo veel meer.
Maar toen dat spelen wegviel dacht ik:
maar wacht even, wíe ben ik dan
verder? Er was al die jaren nooit tijd
om persoonlijke dingen te verwerken.
Ik voelde me daar helemaal niet

(Lacht.) ‘Nou eh... Hij was cellist in het
Mahler Chamber Orchestra, we
speelden samen, en daarna hielden we
contact. Urenlang zaten we te skypen,
en toen sprong de vonk over.’
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Aan wat voor man heb je nu behoefte?

‘Aan deze man, voor de rest van mijn
leven. Hij is mijn rots. Hij is ontzettend
lief, heel erg... ach alles klinkt stom als
je het daarover hebt, maar hij heeft J

top Givenchy, spijkerjack Lee

Tegenover wie moest je jezelf
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alles. Hij is superintelligent, gevoelig
en gepassioneerd. Hij is een enorme
steun voor mij.’
Wat deden jullie toen je een half jaar
thuis zat? Beetje in het bos achter je
huis wandelen?

‘Nou wandelen was geen optie, daar
voelde ik me te slecht voor. Ik zat wel
buiten, we kookten samen. Ik dacht:
wil ik ooit nog spelen? Maar na zes
maanden ben ik weer begonnen, want
ik kán niet zonder muziek. Ik moet
alleen de balans met thuis nooit uit het
oog verliezen.’
Hoe doe je dat?

‘Vrij simpel. De komende jaren staan
gewoon vol gepland, maar misschien
doe ik in plaats van 120 concerten er
nu zestig, zeventig per jaar. Als ik mijn
schema bekijk dan ben ik heel
voorzichtig, dan denk ik: oké, ik doe
zeven concerten per maand...
(Verbaasd) Nee dan kom ik op
een hoger getal uit. (Lacht licht
betrapt.) Maar de zomers probeer
ik vrij te houden!
Ik geloof niks van die goede voorne-

om als ik vrij ben... maar ja, wat is
vrij? Dat is dus al fout wat ik zeg, want
het is niet zo dat ik tussen de concerten
door vrij ben, want dan bereid ik mijn
concerten voor. Maar ik denk nog
steeds na één of twee weken thuis: wat
moeten mensen wel niet denken van
mij? In maart had ik voor het eerst
midden in het seizoen vrij, na tournees
in Azië en Duitsland. Ik was heel
bang: hoe ga ik me voelen, zonder
doel, zonder ritme? Een paar dagen
zat ik in een dal, maar daarna lukte
het me toch om om te schakelen. Een
beetje te winkelen, lezen, vrienden
bezoeken. Misschien komt dat ook
doordat ik een nieuwe plek heb met

mens. Wat doet je vriend eigenlijk als

jasje Viktor & Rolf, bloes Givenchy, broek Donna Karan via Kiki Niesten,
schoenen Christian Louboutin

je terugvalt in je oude patroon?
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‘Daar past hij heel erg voor op. Als ik
nu een concert aangeboden krijg, zeg
ik: even met Daniel checken, haha. En
dan overleggen we, altijd. Met alles.
Dat klinkt misschien vreemd, maar ik
zal nooit meer gewoon zeggen: o, dat
doe ik. Ik vraag het eerst aan hem, ook
omdat het zo belangrijk voor me is dat
we genoeg tijd samen hebben, want hij
geeft ook concerten. We willen
minstens twee weken in een maand
samen zijn, waarvan een week thuis.’
Maar het arbeidsethos zit er diep in,
vertelde je. Ben je nu permanent
ontevreden met jezelf?

(Beslist:) ‘Nee. Maar die momenten
komen wel, af en toe. In het begin was
ik zo in paniek. Ik dacht: ik kan niet
ineens een gat van een week hebben,
ik móét blijven spelen, anders is het
niet hetzelfde. Dat is onzin, natuurlijk.
Maar ik vind het nog steeds moeilijk

‘Er zitten zo veel verschillende
karakters in het
tweede vioolconcert van Prokofiev,
het is bijna schizofreen’

eind van het Britten-vioolconcert, dan
zit ik helemaal in die muziek en wil ik
dat moment zo lang mogelijk vasthouden. En wat dat betreft is applaus
opeens iets heel... niet kaals, het is een
warm gevoel dat het publiek dat wil
geven, maar het brengt me terug naar
de realiteit.’
Je vertelde me eerder dat je bij
cd-opnamen een perfectionist bent
die telkens meer van zichzelf eist. Is
dat inmiddels veranderd?

‘Ik wil nooit meer terug naar zo veel
spelen, maar ik ben nog steeds een
perfectionist bij opnames. En nu alles
klopt in de liefde zou ik graag een
gezin willen. Soms kijk ik in mijn
agenda tot 2014, 2015 en hoor mezelf
denken: als ik nu zwanger raak, kan ik
die tournee dan nog doen? En dan
denk ik: waar ben ik mee bezig?’
Wat zegt je vriend dan?

‘Die wordt daar heel nijdig om
(schatert). Tuurlijk, dat sláát ook
helemaal nergens op! Ik heb eens
tegen mijn managers gezegd: stel
dat ik zwanger word? En zij zeiden:
“Dan zijn wij gewoon ontzettend
blij voor jou.”’
Voelt het vioolspelen nu anders dan

Daniel. Mijn eerste echte eigen huis,
midden in Utrecht. Ik was toe aan
een frisse start.’
Op je nieuwe cd speel je het tweede
vioolconcert van Prokofiev. Wat voel
je als je dat stuk speelt?

‘Er zitten zo veel verschillende
karakters in, het is bijna schizofreen.
(Lacht.) Het tweede deel is een
onwaarschijnlijk mooie, romantische
melodie, en dan zit er ineens iets
mysterieus, bijna bijtends onder. Het
gaat de hele tijd op en neer, best pittig.
Maar ik vind het heel fijn om me in te
leven in die verschillende werelden.’
Toen je datzelfde concert speelde in
het Concertgebouw keek je na de
laatste noot gepijnigd. Wat gebeurt
er op zo’n moment?

‘Dat is focus, concentratie. Vooral als
een stuk veel met me doet, zoals het
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voor je burn-out?

‘Ik kan dieper inademen. Het voelt
lichter, vrijer, omdat ik me als persoon
nu vrijer voel. Ik sta er niet meer
alleen voor, en dat heb ik nog nooit zo
sterk gevoeld. Nooit. Daniel en ik zijn
echt een team, en dat voelt zó goed. Ik
ben er nog niet helemaal. Maar ik heb
een compleet ander leven.’ K
Vanaf 28 september zijn twee nieuwe cd’s
van Janine Jansen verkrijgbaar: één met het
tweede vioolconcert van Prokofiev met het
London Philharmonic Orchestra
o.l.v.Vladimir Jurowski. Daarnaast een
kamermuziekalbum met het strijkkwintet
van Schubert en ‘Verklärte Nacht’
van Schönberg

