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‘Oeit waer ik schriever dan bin ik noeit mier allien.’

Jack Poels
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1

De fotograaf rijdt een Saab. Ik kijk uit het raam en zie afslag 38. 
Helden. Sevenum. Daaronder attractiepark Toverland. We zijn op 
weg naar Broekhuizenvorst, naar boerderij Lignum Antiquum: 
een antiekwinkel en woonhuis ineen. Daar vindt straks een pers-
conferentie plaats over Herberg De Troost, het nieuwe project van 
Jack Poels en Tren van Enckevort. Ik mag Jack Poels interviewen. 
Voor de persconferentie heb ik geen uitnodiging.
 De fotograaf verandert van snelweg. We rijden een stukje over 
de A73, wat betekent dat we er nu echt bijna zijn. Ik wrijf in mijn 
handen, die klam aanvoelen. Ik verman me. Dit is leuk, dit is wat ik 
wilde. Bovendien ben ik goed voorbereid. Ik ken Jack Poels. Zijn 
teksten kan ik dromen en ik heb goed nagedacht over de vragen 
die ik wil stellen. Maar toch – het is wél Jack Poels. Hij lijkt sym-
pathiek, maar of dat ook zo is, moet nog blijken. Misschien vind ik 
dat nog wel het belangrijkste en ben ik daarom zo gespannen.
 Het is halfvier wanneer we de parkeerplaats achter Lignum An-
tiquum opdraaien. De keuze voor deze boerderij is een bewuste, 
want in maart treedt Herberg De Troost hier voor het eerst op. 
Naast ons stopt een auto, waar twee jongens uitstappen. Een van 
hen tilt, met een pet scheef op zijn hoofd, een grote box uit de ach-
terbank van de auto. Hij kijkt me vriendelijk aan en vraagt of ik de 
andere box even voor hem wil dragen. Dat wil ik wel. Graag zelfs, 
want dan heb ik een functie.
 Eenmaal binnen sluiten de jongens de boxen aan. Wij drente-
len wat rond bij de open haard en ik begin me nu knap ongemak-
kelijk te voelen. Een grote man met grijze krulletjes zet houten 
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kistjes met flessen champagne neer in een hoek van de boerderij. 
Hij loopt naar ons toe en zonder zich voor te stellen zegt hij: ‘Dit 
is weer heel wat anders, hè?’ Zijn stem is veel te zacht voor zijn 
postuur. Ik knik bevestigend. Hij draait zich om en loopt naar de 
jongens die met de boxen bezig zijn. Met zijn arm geeft hij een 
aanwijzing.
 Ineens zegt de fotograaf: ‘Daar heb je ze.’
 Ik kijk door de ruit naar buiten en zie een grote grijze Audi Sta-
tion. Tren van Enckevort stapt uit. Jack Poels zie ik nog niet.
 Even later staan ze beiden voor ons. Tren neemt het woord. Ik 
kijk voorzichtig van Tren naar Jack. Tren ziet eruit als Tren. Tij-
dens een theatertour van Rowwen Hèze liep de band tijdens ‘Be-
stel Mar’ het publiek in en toen stond Tren achter me, met zijn ac-
cordeon en een grote grijns. Ik ken hem dus van heel dichtbij. Hij 
klopt. Jack daarentegen is veel groter dan ik dacht. Hij draagt een 
zwart bloesje met daaroverheen een stevig vest en daarbij heeft hij 
een baard. Een echte, dus niet zo’n gestileerd hip sikje. Nee, serieus 
lange haren aan de kin. Ik vind het nogal wat. 
 De man met de grijze krulletjes loopt naar Jack en knikt in de 
richting van zijn kin. ‘Wat is dat?’ vraagt hij. ‘Ik herkende je niet.’
 Tren verbreekt mijn gestaar. ‘Jullie zijn van 8weekly toch? Leuk. 
En jullie hebben mij geloof ik niet nodig?’
 
Dit interview heb ik aan een vriend van me te danken. Ook aan 
mezelf trouwens. Die vriend vroeg me of ik zin had om wat voor 
zijn culturele website te schrijven. Operarecensies. Ik weet bijna 
niks van opera. ‘Dat kun jij best,’ zei hij.
 Ik stemde toe op voorwaarde dat ik mocht proberen Jack Poels 
te interviewen over zijn nieuwe project Herberg De Troost. Dat 
mocht. De week erna legde ik contact met de platenmaatschappij, 
waarbij ik me niet liet afschepen met een telefonisch interview. Ik 
beweerde dat ik hem liever face to face zou ondervragen omdat ik 
er dan meer van zou kunnen maken.
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 Wat dat ‘meer’ precies moet worden, weet ik niet. Dat moet nu 
gaan blijken.
 
We lopen naar boven, naar de zolder, en op de trap vraag ik Jack 
of hij 8weekly kent. Hij kent het niet. Eenmaal boven aangekomen 
gaan we zitten en ik leg het opnameapparaatje tussen ons in. Het is 
de eerste keer dat ik het ding gebruik en ik ben bang dat ik het niet 
goed aanzet. Jack breekt wat ijs door er ‘test, test’ in te zeggen en ik 
zie dat de meter uitslaat. Intussen orden ik mijn papieren en graaf 
ik in mijn hoofd. Ik ben zo met mezelf bezig dat ik mijn gespreks-
partner eigenlijk niet zie, een doodzonde voor een interviewer. 
Wel voel ik dat hij het me niet moeilijk maakt, hij zucht niet, kijkt 
niet op zijn horloge, maar leunt rustig naar achteren en wacht op 
wat komen gaat. Hij vindt eigenlijk alles wel goed. Als de fotograaf 
tussendoor foto’s wil maken is dat prima en wanneer ik het inter-
view in dialect wil doen zegt hij: ‘Wat geej wil.’
 Mijn eerste vraag is slecht, want geen vraag, maar een constate-
ring. Wanneer ik mezelf later op band terughoor, schrik ik. Mijn 
stem is hoger dan normaal en ik zeg met hoorbare vertwijfeling in 
het lelijkste Geleens dat ik voorhanden heb: ‘Al die verschillende 
dingen, Jack.’
 Ik heb mijn intonatie nog in de vorm van een vraagteken ge-
boetseerd, maar dat heeft niet echt mogen baten, want het blijft 
even stil aan de andere kant. Dan zegt Jack in zijn dialect van ze-
ventig kilometer verderop: ‘Eh, precies wat geej zegt,’ en hij geeft 
een opsomming van de verschillende dingen die hij doet. Wat 
moet hij anders?
 Maar toch, naarmate het gesprek vordert, herpak ik me. Ik scoor 
een paar punten met details die ik weet omdat ik nou eenmaal de 
gekste dingen onthoud. Ik spring van Rowwen Hèze naar Herberg 
De Troost en vraag naar de verschillen. Ik laat in een bijzin vallen 
dat ik ook Holland America Lijn, zijn eerdere project, gevolgd heb 
en vraag door over de gedichten die het uitgangspunt voor deze 
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plaat waren. Of hij het niet spannend vindt om die als los boekje 
bij de cd uit te geven. We bevinden ons in een gesprek dat ik gerust 
geanimeerd durf te noemen.
 Na afloop nodigt hij me uit om in maart te komen kijken bij de 
optredens van Herberg De Troost, hier in deze boerderij. ‘Weej 
zeen os in mart,’ zegt hij. Of hij dat echt meent of dat het een be-
leefdheidsopmerking is, kan ik niet inschatten.
 Ik ben voldoende bij zinnen om zijn e-mailadres te regelen zo-
dat ik hem het interview vooraf kan toesturen. Dat heb ik in elk 
geval binnen. Terwijl de fotograaf nog wat foto’s schiet, kijk ik van-
af de zolder de ruimte in, waar inmiddels een klein podiumpje is 
opgebouwd. De manager zet er flessen Champoels neer: de cham-
pagne die Jacks naam draagt. We nemen afscheid en Jack vertrekt 
naar een andere kamer.
 De pers komt zo en Herberg De Troost zal kort optreden. Ik 
zou het best willen zien en horen, maar ik wil ook terug naar huis 
en alles even verwerken. In de auto geniet ik na. Tot de twijfel het 
overneemt.
 
Ik weet meer over Jack Poels en Herberg De Troost. Maar een ge-
sprek van drie kwartier is natuurlijk bij lange na niet genoeg om 
het raadsel Poels te ontrafelen. Ik wil meer.
 Dat is een nieuwe sensatie. Ik wil namelijk al maanden minder. 
Veel minder.
 


