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Koning en Jim de Groot brengen een ode aan Lennaert Nijgh. FOTO JOS FIELMICH

Het grote verlangen van
een verdronken vlinder
De in 2002 overleden Haarlemse tekstschrijver Lennaert Nijgh zou
deze maand 75 zijn geworden. Zijn ex-vrouw zangeres Josee Koning
en zanger Jim de Groot bewijzen in de theatervoorstelling Testament
eer aan de literaire erfenis van een onbereikbare geniale eenling.

len waren voor veel mensen herkenbaar en ontroerend.” Ook in het
nieuwe programma Testament leren
we via zijn teksten Nijghs prettige en
minder prettige kanten beter kennen.

75 jaar
Hans Invernizzi

„Wat me zo raakt in Lennaert Nijghs
teksten zijn het onvervulde verlangen
en de weemoed, de saudade, zoals de
Portugezen zeggen. Zijn teksten zijn
universeel. In een ander taalgebied
zouden de liedjes van Lennaert en
Boudewijn de Groot wereldhits zijn
geworden. Het frustreerde Lennaert
dat hij nooit een literaire prijs heeft
gekregen. Columniste Elsbeth Etty
schreef na zijn dood dat hij de nieuwe
Bredero was. En dat is ook zo.”
De Haarlemse zangeres Josee Koning, bekend geworden met Braziliaanse songs maar sinds 2005 ook vertolker van het werk van Nijgh, was
twaalf jaar getrouwd met de schrijver
van klassiekers als Het Land van Maas
en Waal, Malle Babbe, Jan Klaassen de
trompetter, Meester Prikkebeen en Testament. Onverwoestbare nummers
waarvoor Lennaert Nijghs jeugdvriend Boudewijn de Groot de onweerstaanbare melodieën schreef.

Theater
Josee Koning en zanger Jim de Groot,
zoon van Boudewijn, gaan onder regie van Aike Dirkzwager het theater
in. Ze doen dat samen met pianist
Hans Vroomans en gitarist Ed Verhoeff. Zangers Gerard Alderliefste en
Sjors van der Panne en zangeres/ bassiste Phaedra Kwant komen langs als

gasten. Bij de show in Emmeloord
doet amateurmuzikant Fokke Hoekstra mee, die zich op Urk beijvert voor
het varend houden van Nijghs oude
kotter de Jonge Jacob.

Verdronken vlinder
Het was pas na zij dood in 2002 dat Josee Koning het werk van haar ex ging
zingen. In 2005 verscheen de cd Verdronken Vlinder waarop Koning te horen is met Braziliaanse topmusici, die
geweldige arrangementen schreven
voor de liedjes die hier bekend zijn in
de uitvoering van met name Boudewijn de Groot. „Boudewijn zei: als
componist kun je alleen maar dromen
van zulke mooie akkoorden.”
De theatertour Verdronken Vlinder
scoorde goed. In 2018 ging Koning opnieuw de schouwburgen af met teksten van Nijgh, voor een deel onbekend werk dat teruggevonden was in
het Literatuurmuseum in Den Haag.
In dit programma, Tip van de Sluier,
was Koning openhartig over de minder plezierige kanten van haar huwelijk. „Ik heb me over mijn schaamte
heen gezet en precies verteld hoe het
ging tussen Lennaert en mij. Het was
of wij emmers koud water de zaal in
gooiden toen we uitweidden over
Lennaerts hoerenbezoek, zijn problemen met de belastingdienst en de
deurwaarders die regelmatig bij ons
aan de deur stonden. Maar die verha-

Veel mensen
weten niet
dat ik met
Lennaert
getrouwd
was
—Josee Koning

Aanleiding voor de nieuwe show is
het feit dat Nijgh op 29 januari van dit
jaar 75 zou zijn geworden. Koning en
haar collega’s stellen zich dienstbaar
op. De spotlights staan volledig gericht op Nijgh en diens literaire erfenis. „Voor Jim is het een zoektocht
naar hoe het mogelijk is dat iemand
rond zijn twintigste zulke briljante
teksten kon schrijven. Ik ben op zoek
naar het wezen van Lennaert. Waarschijnlijk vind ik het antwoord nooit,
maar ik wil het weten: kende ik hem
of was hij een eenling tot wie je niet
kon doordringen?”
In Testament komen weer bekende
titels voorbij, maar Koning c.s. vallen
niet in herhaling. Josee liet een nieuw
lied schrijven over Lennaert als vrijbuiter en zeevaarder. Belinda Meuldijk, de ex en tekstschrijver van Rob
de Nijs, tekende voor Zoals de Zee. Han
Kooreneef componeerde de muziek.
Glimlachend: „Ik heb heel wat onverantwoorde zeereizen met Lennaert en
zijn gammele schip gemaakt.”
Josee Koning ontmoette Lennaert
Nijgh in een Haarlems café. Het was
liefde op het eerste gezicht. Josee was
op dat moment druk bezig een carrière als zangeres op te bouwen met
muziek uit Brazilië waar ze als jonge
meid een tijd woonde en werkte. Gedurende hun huwelijk werkten Nijgh
en Koning op muzikaal gebied niet samen. „Ik viel op de mooie attente in-

trigerende man; niet op de bekende
dichter. Veel mensen weten niet eens
dat ik met hem getrouwd was.”
In 1990 liep het huwelijksbootje op
de klippen. „Er ontstonden scheurtjes
die ik niet meer kon bedekken met de
mantel der liefde. Ik ben een terriër. Ik
wilde hem niet loslaten. Ik was niet
voor niks met hem getrouwd. Ik wilde
in therapie maar daar moest Lennaert
niks van weten. Hij wist het allemaal
beter.” Pas toen het te laat was, verklaarde Nijgh in het lied De Rover dat
Koning de ware voor hem was. „Ik kan
er nog boos om worden dat hij dat
liedje pas zoveel jaren later voor me
schreef. Had hij dat maar tijdens onze
relatie gedaan. Hij liet het geluk als
zand door zijn vingers glippen. Hij
kon mij niet vasthouden. Ik heb ongelooflijk mijn best gedaan om de herinneringen aan Lennaert weg te duwen,
maar dat lukt natuurlijk niet. Dat ons
huwelijk stukliep, doet me nog steeds
verdriet.”

Droomwereld
Koning brengt nog eenmaal een theatrale ode aan Nijgh. „Het is zo uniek
hoe hij in de jaren zestig schreef over
ongebruikelijke zaken waar niemand
over schreef. Het is geniaal hoe hij met
Boudewijn over die ingewikkelde onderwerpen populaire, onvergetelijke
muziek wist te maken. Hij leefde in
zijn eigen droomwereld en we zijn
helaas als twee wanhopige drenkelingen uit elkaar gedreven, maar toch
heeft Lennaert mijn leven verrijkt.”
Te zien: Emmeloord 22/1, Hoogeveen 1/2, Ede 16/2, Veenendaal 28/2,
Ermelo 27/3, Steenwijk 10/4.

