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JP den Tex is singer-songwriter. Al sinds de jaren zeventig zingt hij, ongevoelig 

voor de muzikale waan van de dag, zijn liedjes. Maar in 2013 was daar plotseling 

een boek, ‘Morgen wordt het beter’. Met verhalen, vooral over zijn jonge jaren in 

Bergen. 

 

Hij had al langer met het idee rondgelopen, vertelt Den Tex (66). “Mijn cd ‘Speak 

Diary’ uit 2011 was ook al autobiografisch. Het leek me leuk eens wat langer uit de 

weiden. Ook naar voorbeeld van Bob Dylan, die een boek met korte verhalen 

heeft geschreven. Vond ik erg cool, en goed geschreven bovendien. Muzikanten 

kunnen het dus ook, dacht ik.’’ 

Den Tex groeide op in het Bergen van de jaren zestig, als een gesloten jongen met 

een enorme drang tot muziek maken. Hij vertelt er met smaak over. Hippe 

Amsterdammers die met hun Citroën DS de meiden komen oppikken. De 

introverte JP slaat het met spijt en jaloezie gade vanuit café De Pilaren. Tot er 

plotseling zo’n hippe gast naast hem staat en zegt: ‘Zeg, weet je dat jij de enige 

bent hier die er normaal, depressief uitziet. Heb je wel eens van Neil Young 

gehoord?’. 

 

Verhalen gaan ook over zijn familie. ‘Als een detective’ heeft hij geprobeerd 

dingen te achterhalen waarover zijn ouders nooit spraken. En hij is niet mild over 

zichzelf in jonger jaren. “Ik noem het wel ‘painstakingly honest’’’, zegt Den Tex. “Ik 

bekijk onder een microscoop wat er met een mens gebeurt. Ik ben zelf het object 

van onderzoek en maak het niet mooier dan het is. We zijn allemaal apen die doen 

alsof ze gecultiveerd zijn, maar in de praktijk valt dat vies tegen.’’ 

“Het is niet dat ik in het reine wil komen met mezelf. Ik plaats mezelf in het 

verleden en probeer scherp te kijken. Een mens is voortdurend in beweging, de 

enige constante is verandering. En ieder mens heeft een blinde vlek, een stukje 

dat voor hemzelf verborgen blijft. Soms wijst iemand je daarop. Kun je boos om 

worden, maar juist dat is stof voor onderzoek.’’ 

 



Het vertellen van verhalen keek Den Tex af van Amerikaanse singer-songwriters 

die hij zag in Californië. “Ieder liedje laten ze vooraf gaan aan een anekdote. Dat 

maakt de sfeer, sleept je in het liedje.’’  

Wat is de overeenkomst tussen de liedjes en de verhalen? “Ik houd van beknopt. 

In liedjes gebruik ik simpele woorden om een ingewikkeld gevoel uit te leggen. In 

mijn boek was dat ook het streven. De mensen waarderen dat, merk ik. Die 

spaarzaamheid is een Hollandse traditie. Een liedje is een fotootje dat je verplaatst 

in een sfeer, een beeld. In een verhaal kan dat ook.’’ 

Door te wroeten in zijn eigen verleden is de band met Bergen weer sterker 

geworden, merkt Den Tex. “Mijn herinneringen waren niet zo leuk. Nu denk ik: het 

was de zwaarheid van de adolescentie, eigenlijk was het een leuke tijd. Dat is een 

bonus.’’ 
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