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Ek deel my hart

Ek kan nie glo ses jaar se water het in die see ge
loop sedert ek en Elvis Blue, oftewel Jan Hoo
gendyk, hoog op ’n koppie in Northcliff in die 
Idolshuis oor sy singindieSpurjare en toe
komsdrome gesels het nie.

Ons ontmoet vroegoggend by ’n koffiewinkel ’n klipgooi weg 
van die Hoërskool Linden waar hy gematrikuleer het. Ek bestel 
’n cappuccino, hy ’n latte. En ek wonder: Het al die roem hom 
enigsins verander?

Een van die kelners kom sê hallo. “Sy dra altyd die mooiste 

rooi lipstiffie,” sê hy. En dan staan ’n paartjie skaam nader en 
vra of hulle ’n foto saam met hom kan neem.

“Soms dra ek ’n hoed en dan dink mense ek probeer myself 
vermom,” lag hy. “Eintlik het ek dan net ’n slegte haredag. Ek 
het so lank gedroom dat iemand net na my musiek moet luis
ter. Daarom is dit elke keer oorweldigend as iemand my voor
keer vir ’n geselsie of foto. Dit sal nooit ’n las wees nie. Hoe kan 
dit? Dit laat my werklik soos ’n rock star voel.”

Ons gesels oor sy musikale maer jare voor Idols, sy albums 
Diep riviere (2006) en Ontskemer (2009) wat hy nog onder die 

naam Jan Hoogendyk die lig laat sien het. Vir Diep riviere het 
hy in 2007 ’n ATKVLiertoekenning ontvang en Ontskemer is 
in 2010 vir ’n Sama benoem.

“Omtrent niemand het dié albums gekoop nie. Voor Idols 
was daar baie tye waar ek niks gehad het nie en waarin ek so al
leen gevoel het. Tog het ek nooit ophou hoop nie. Ek het altyd 
gebid: Mag ek dit net maak na die ander kant toe. Ek het vrek 
hard gewerk, maar sonder sukses. Gesmag na ’n plek waar ek 
my musiek met ander kon deel.”

Sluise van genade
Met die Idolskroon was dit asof die sluise van genade uiteinde
lik vir hom oopgegaan het. Hy het ’n Sama ontvang vir ál vier 
sy albums wat sedertdien uitgereik is – Elvis Blue (2010), Jour-
ney (2012), Afrikaans (2013) en Êrens in die middel van nêrens 
(2015). En dan is daar ’n bekroonde DVD saam met Laurika 
Rauch, Hart en see, nege Ghoematoekennings, ’n rits Bok Ra
dio en Huisgenoot Tempotoekennings en die liedjie Die He-
mel wat meer as 280 000 keer as luitoon vir selfone afgelaai is.

Dis ’n ongekende reis van bedel vir geld om sy musiek op 
te neem en eensame busksessies op straathoeke in Londen en 
Skot land, tot platinumalbumverkope en meer as 130 verto
nings per jaar. 

“Elke fase van ’n mens se lewe bring nuwe uitdagings. Ek het 
so lank gesmag na ’n loopbaan en was altyd by die huis. Nou 

het ek ’n ongelooflike loopbaan, maar is weer baie min by die 
huis (die gesin woon op George). Die gevaar is dat ’n mens 
altyd na meer kan smag. Soos ’n hond wat ’n minibustaxi jaag: 
As hy hom gevang het, wat doen hy daarmee? En dan wil hy 
volgende keer ’n bus jaag en vang.” 

Volgens hom arriveer ’n mens nooit nie, maar bly dit ’n reis 
waartydens jy jou voete plat op die aarde móét hou. 

“Daar is nie quick fixes vir enigiets in die lewe nie. Baie dinge 
kan om jou verander, maar vanaand as jy in die bed lê, is dit net 
jy en die Here. ’n Mens se omstandighede is aan die buitekant 
– dit is die grond waarin jy groei. Dit kan jou beïnvloed, maar 
hoef jou nie te definieer nie, tensy jy toelaat dat dit jou mee
sleur. As almal sê jy is wonderlik, kan jy dit begin glo. Daar is 
baie mense in my bedryf wat vir jou sê wie jy is. As jy nie weet 
wie jy is nie, kan jy hulle begin glo.

“ ’n Mens moet egter elke dag die lae opnuut afstroop om 
by die plek uit te kom wat God vir ons gedroom het vóór die 
grondlegging van die aarde. Ja, soms is dit seer, ongemaklik en 
selfs vernederend, maar dit is onontbeerlik om by ’n plek van 
waarheid te bly.”

Voete op die Rots
Daarom is ’n persoonlike verhouding met God vir hom so be
langrik. “Dit sal nooit ’n goedkoop iets wees wat nodig is om 
aan die groot klok te hang nie. Dit is vir my só kosbaar dat 

In eb en vloed
Om ’n kunstenaar te wees is allermins kalm vaarwater,  

maar die sanger Elvis Blue (36) voel geroep om ondanks 
genadelose getye vir ander ’n boei van hoop te bied. 
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ek wys daarmee probeer omgaan. Woorde is net soms no
dig. Ek hoop my binnekamergesprek met Hom kan egter in die 
buitekamer gesien word.”

Dit is een van die waardevolste lesse wat sy ma, Mila Venter, 
hom geleer het, sê hy. “In ’n tyd toe ek hoop wou verloor oor 
die toekoms, het haar lewe vir my twee dinge gewys sonder dat 
sy ’n woord hoef te gesê het: Enersyds dat daar iets ernstigs fout 
met my lewe was, en andersyds dat daar iets ongelooflik moois 
en spesiaals in haar lewe was.” 

Sy vrou, Chireze, verseker ook dat sy voete op die Rots bly. 
“Sy is waarlik my stem van rede. Ek is nogal geneig om onseker 
te wees en te wonder of dit wat ek doen oukei is. Sy gee my 
perspektief. Sy gee raad en motiveer. En sy is baie eerlik.

“Chireze is in staat om verder weg te staan. Ek spring pens 
en pootjies in iets. Dit is soos om in ’n motor te sit. Ek weet nie 
noodwendig eens wat die kleur van die motor is nie. Sy kan aan 
die buitekant staan en sê: ‘Dit is skoon genoeg.’ Sy het waarlik 
’n greep op alles en is ’n ongelooflike ma en vrou.”

Volgens Jan het hy van kleins af gevoel hy is geroep om mu
siek te maak. “Musiek het die vermoë om diep tot mense te 
spreek en hul emosies aan te raak. Dit is meer as ’n konneksie 
met die self, dis ’n amper heilige ontmoeting met God.

“Sodra ’n mens met jouself worstel, begin ’n vanself spre
kende soeke na God. Dit is dié soektog wat ek glo deur mu
siek ontsluit word – of jy dit nou skryf, uitvoer of in die motor 
daarna luister.”

Daarom probeer hy musiek skep wat mense laat vóél. “Ek 
vertel stories van hoop, hartseer, uithou, vreugde, deursettings
vermoë. Ek voel ek doen werklik wat met my DNS verweef is. 
Niks laat my meer lewend voel nie. God gee die talent én die 
musiek. Dit kan dalk ’n wonderlike liedjie wees, maar Hy het 
my toegerus met alles wat ek nodig het om die liedjie te skryf.”

Hy meen die liedjieskryfproses is soos om in ’n donker ka
mer in te gaan. “Erens in dié donker vertrek is die mooiste paar 
skoene versteek. Jy strompel rond en soek. ’n Mens het net ’n 
basiese stel vaardighede, maar die oomblik as jy die skoene 
vind (wat God daar versteek het), gebeur iets wonderliks.

“Daarom kan ek nooit werklik roem aanvaar vir enige ‘tref
fer’ nie. Dit mag nooit oor my handel nie. Ofskoon ek my beste 
gee, het ek nie self die paar skoene daar gesit nie.”

Ja, bieg Jan, soms is daar moeilike vertonings. Soms vóél ’n 
mens dit nie, en dan is jy teleurgesteld. “Dit is vir my so be
langrik dat daar ’n konneksie tussen my en die gehoor is. Ek het 
net so ’n groot verwagting oor elke vertoning as die persoon 
wat die kaartjie gekoop het. Ons deel ’n oomblik, iets gebeur 
in die Lig, los van tyd en mens. Ek glo dít is hoe die hemel lyk.”

Sy jongste album, Optics, is in Junie uitgereik. “Dis ’n Engelse 
album en ek het dit oor ’n tydperk van ’n jaar saam met goeie 

vriende in New York geskryf. Die titel verwys na die manier 
hoe ons na dinge om ons kyk. Die goue draad wat deur die 
lirieke loop, is die wisselwerking tussen lig en donker.

“Die een liedjie wat nogal die wese van dié album saamvat 
en die eerste enkelsnit wat ek bekendgestel het, is The tide. Ons 
voel almal dikwels of ons alleen stap, dat dinge moeilik is en 
die gety ons wil intrek. Ek glo egter ons is nooit alleen nie.”

Volgens Jan het hy dié liedjie geskryf vir iemand naby aan 
hom wat met alkoholisme worstel. “Ons almal het iets wat ons 
graag wil oorkom, of dit alkoholisme is of om gewig te verloor. 

“Om ’n Christen te wees beteken nie ons gaan altyd blymoe
dig of welvarend wees nie. Soms is dit goed om op ’n plek te 
wees waar alles nie wonderlik gaan nie. Dit bring ons terug na 
’n plek van afhanklikheid, waar ons geloof en krag op die proef 
gestel word. Pleks van sê ‘Ek moet hier uit’, moet ons eerder sê 
‘Ek is bereid om die gety se golwe teen my lyf te trotseer, want 
ek het hoop vir dít wat anderkant die deinings wag.’ ”

Opstaan ná elke val
Ons gesels oor sy kinders en hoe dit ’n mens se uitkyk ver
ander. “Jua (3) en Lila (6) het my lewe heeltemal verander en 
my ’n ander perspektief gegee oor hoe God na my kyk. Die 
oom blik as jou kind vanself jou hand vashou en die onpeilbare 
liefde wat ’n mens in jou hart voel.

“Ons het onlangs vir Lila ’n fiets gekoop en ek het haar ge
help ry. Sy’t geval, opgestaan, weer probeer en uiteindelik ge
slaag. Ek was só trots as pa. Dan besef ’n mens dít is presies hoe 
God oor ons voel. Hy wil ook net die beste vir ons hê. Soms is 
daar sinnelose geraas, maar die liefde is altyd daar. Daar is val, 
maar daar is ook opstaan. Ons lewe in ’n wêreld vol mooi én 
aardigheid. Eindelik is dit net jy en die Here. Hy is in elkeen se 
lewe besig. Ons het die keuse of ons Hom in alles wil raaksien.”

Ons groet ná ’n vinnige ontbyt. Vanaand is dit ’n optrede by 
die Inniboskunstefees waar 30 000 aanhangers wag. En later 
vanjaar sy vertoning Kaal by die Atterburyteater in Pretoria 
wat handel oor gestrooptheid en waaraan sy goeie vriend en 
mentor Koos van der Merwe help beslag gee het. 

En ek weet roem het hom nie verander nie. Hy is steeds Jan 
– ’n gewone man met ’n buitengewone roeping.  l

Hy is in elkeen se lewe 
besig. Ons het die keuse 

of ons Hom in alles 
wil raaksien


