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© zo broer zo zus

Jimi’s broer is ook gitarist

M orgen is gitaarvirtuoos Jimi
Hendrix precies veertig jaar

dood. De schepper van hits als Purple
Haze en Voodoo Child stierf al op zijn
27ste, aan een combi van slaappillen
en alcohol. Het goede nieuws is dat
hij na zijn dood nog steeds actief is.
Althans, eenmalig actief was, speciaal
voor zijn vijf jaar jongere broertje
Leon. „Omgeven door een purperen
mist verscheen hij voor mij”, zegt
Leon Hendrix, „en hij zei: hey, mu-
ziek zit in ons bloed. Je moet er iets
mee doen.” Deze comeback eind ja-
ren negentig kwam op een gunstig
moment, want Leon – toen de vijftig
al gepasseerd – wist niet meer wat hij
met zijn leven aanmoest na decennia
actief te zijn geweest als drugsdealer,
dief of onbetrouwbare werknemer.

Die levenswandel zorgde er trou-
wens ook voor dat vader Al Hendrix
besloot dat de nalatenschap van Jimi
Hendrix à 80 miljoen dollar niet aan
Leon besteed was. Nee, dat geld, plus
de auteurs- en portretrechten, gin-
gen naar Jimi’s stiefzus Janie Hen-
drix. Via haar bedrijf Experience
Hendrix slaat Janie munt uit de roem
van Jimi, die zij nauwelijks heeft ge-
kend: hij stierf toen Janie negen was.

Leon, die juist opgroeide met Jimi
in een labiel gezin en hem zijn „grote
broer, beste vriend, surrogaatvader”
noemt, is minder gewiekst. Het in
2005 mede door hem gelanceerde
Electric Hendrix Vodka, een paarsig
en zeer alcoholisch brouwsel, moest
vorig jaar weer uit de schappen ver-
dwijnen wegens onrechtmatig
gebruik van Jimi’s beeltenis.

Wat blijft, is de muziek. Na de
droom waarin Jimi hem bemoedi-
gend toesprak, is Leon zo hard gaan

oefenen op zijn gitaar dat hij een ei-
gen band kon oprichten: The Leon
Hendrix Mysterience. Te vrezen valt
dat ook dit initiatief Leon niet rijk zal
maken. Het tekort aan oorspronke-
lijkheid is schreeuwend. Leon Hen-
drix ziet er met zijn lange haren en
getinte zonnebril uit als een parodie
op een rockster. Tijdens optredens
wijst Leon naar de hemel en zegt:
‘What’s up, brother?’ Liedjes dragen
titels als Jimi and Me, Voodoo River en
Missing You. En als de band Hey Joe
speelt, dan zingen ze „Hey, Jimi”.

Toch speelt Leon Hendrix niet
slecht gitaar voor iemand die pas na
zijn vijftigste met tokkelen is begon-
nen. „Hij is veel beter dan ik verwacht
had”, aldus Charles Cross, auteur van
de Hendrixbiografie Room Full of Mir-
rors. „Het probleem is dat zijn broer
de beroemdste gitaarspeler is, die er
ooit is geweest. Ik bedoel: de broer
van Van Gogh moet toch ook geen
zonnebloemen gaan schilderen?”

Ingmar Vriesema

Door Gretha pama
Een enkele keer wordt op deze plek
het e-mailcontact afgedrukt met ie-
mand die we hebben geïnterviewd.
De reden is dan altijd dat het mailbe-
richt iets heeft losgemaakt bij de re-
dactie. Op 10 augustus van dit jaar
stuurde Marie-Hélène van Elten deze
e-mail naar nrc.next:

Ik ben Marie-Hélène van Elten, sinds okto-
ber vorig jaar de eigenaar van ‘Het Levens-
verhaal’. Ik leg levensverhalen van perso-
nen (of organisaties) vast op film, in boek-
vorm of tijdens een live-vertelling (à la ‘In
de hoofdrol’). Voor dit businessidee, dat in-
middels in uitvoering is, won ik in septem-
ber vorig jaar de Marie
Claire Starters Award.
Sinds 1 juni 2010 ben ik
fulltime ondernemer. Ik ben
geabonneerd op nrc.next
en lees steeds geboeid de ru-
briek Zin, waar jullie voor
schrijven. De mensen, be-
drijven of passies die in deze
rubriek worden voorgesteld
staan ergens voor en gaan
ergens over. Een mooi con-
cept wordt gecombineerd
met ondernemerschap. Dat
spreekt mij enorm aan: het
blijft niet bij dromen over of
het zou kunnen, of het zou
moeten en wat de te bewan-
delen paden zijn. Deze men-
sen laten hun dromen uit-
komen en brengen hun ide-
alen aan de man. Ik heb met
mijn bedrijf ook een ideaal:
dat het over tien jaar nor-
maal is een boek of film in
de kast te hebben staan met
daarin of daarop het leven
van oma, oud-collega, broer,
oom of van het familiebe-
drijf. En dat mensen ge-
raakt worden door de verha-
len die verteld worden.
Want ook dat is een drijf-
veer: in mijn werk wil ik
persoonlijk geraakt worden
door wat mensen mij vertel-
len. Verhalen in hun een-
voud emotioneren mij het
meest, ze geven mij het gevoel dat ik leef!
Dat ik er dan op mijn beurt aan kan bijdra-
gen dat mensen een boek of film krijgen dat
hun leven verrijkt en hen op hun beurt
raakt, vind ik fantastisch.

Nu kun je zeggen: zij doet ongeveer
hetzelfde als de redactie, geen won-
der dat jullie haar interessant vinden.
Misschien, maar er is ook een belang-
rijk verschil: Marie-Hélène van Elten
(29) was eerst iets heel anders van
plan met haar loopbaan, kwam er
toen achter dat haar werk haar onge-
lukkig maakte, ontdekte door een ge-
lukkig toeval haar passie, zegde er
haar baan voor op en moet zichzelf nu
in haar eentje waarmaken.

Maar laten we beginnen bij het be-
gin. Marie-Hélène van Elten studeer-
de communicatiemanagement aan
The Hague School of European Stu-
dies, haalde een Master Sociologie in
Amsterdam en had van 2007 tot me-
dio dit jaar als trainee en beleidsme-
dewerker verschillende functies op de
ministeries van Buitenlandse Zaken
en Sociale Zaken.

In dezelfde tijd dat ze werd toege-
laten als rijkstrainee, vierden de
grootouders van haar vriend hun zes-
tigjarig huwelijk. Samen bedachten

ze een bijzonder cadeau: een docu-
mentaire over het leven van Piet (88)
en Paula (87) Hoefsloot. Die zou dus
gaan over de oorlog, waarin Piet
Hoefsloots vader wegens zijn rol in
het verzet was gefusilleerd. Ze zou-
den met Piet en Paula Hoefsloot pra-
ten over het hebben van een gezin
met negen kinderen („Wilden jullie
dat nou echt of gebeurde het ge-
woon?”). Maar ook over kleinere din-
gen, zoals de komst van de tv en de
eerste vakantie in het buitenland. Ze
wilden alle oude woonadressen van
het gezin bezoeken, vragen stellen
aan de kinderen, het allemaal opne-
men en die opnames dan weer afwis-
selen met foto’s en beelden uit oude
j o u r n a a l s.

De documentaire kostte honder-
den uren werk. Pas op de avond voor
het feest was hij klaar. De vertoning
maakte veel emoties los. Vooral de
kleinkinderen, die het verhaal van de
executie nooit van hun grootvader
zelf gehoord hadden, waren onder de
indruk. Piets oudste zoon Pieter, de
vader van Marie-Hélène’s vriend Pe-

rijn, besloot dat het moment daar was
om de ring van de stamhouder over te
dragen aan Perijn. „Zo’n soort ogen-
blik was het. Iedereen was geroerd.”
Het was, besefte ze, een van de meest
bijzondere dagen in haar leven.

Op maandag moest ze weer naar
het ministerie. „Je moet je voorstellen
dat je dan op een beleidsplek zit die
hoort bij een afdeling die valt onder
een directie. Wat je doet is zo ontzet-
tend klein dat je voortdurend het idee
hebt dat je weinig toevoegt.” Soms
kwam ze huilend thuis.

Toen kwam een vriendin „die wist
dat ik zoekende was” met die Marie
Claire. De winnares van de Starters
Award zou een startkapitaal krijgen
van 10.000 euro. „Ik dacht: laat ik
proberen op te schrijven wat ik het
liefst zou doen. Dan weet ik het in elk
geval voor mezelf.” Een week later
was ze genomineerd, vier maanden
later won ze de prijs. Een half jaar la-
ter waagde ze de sprong en zegde ze
haar baan op.

Best eng.
„Ik durfde het ook niet meteen, ik
vond het moeilijk om mijn financiële
zekerheid op te geven. Mijn vriend
zei: alles goed en wel, maar jij wordt

ongelukkig als je zo doorgaat. Hij had
gelijk. Dus toen heb ik ontslag geno-
men. Ik heb nu twee projecten afge-
rond en praat met nieuwe klanten.”

Er is tegenwoordig veel belangstelling
voor geschiedenis, misschien heb je een
gat in de markt gevonden.
„Wat ik merk is dat mensen van mijn
generatie dingen willen weten over
generaties voor ons. Wij zijn opge-
groeid in een geïndividualiseerde sa-
menleving, met kleine gezinnen en
losse familieverbanden. Misschien
willen we juist daarom betrokken
zijn bij anderen: wat zijn dat voor le-
vens die zij leiden. Wij willen het
graag weten en de generatie boven
mijn ouders wil er graag over vertel-
len. In hun levens speelt de oorlog
vaak een belangrijke rol. En voor
mijn generatie is dat nog net dichtbij
genoeg om er nieuwsgierig naar te
zijn. En er zijn ook andere dingen: de
opkomst van technologie, de teloor-
gang van geloof. Wij weten dat dat al-
lemaal is gebeurd in de afgelopen de-
cennia, maar het heeft meerwaarde

als je erover hoort pra-
ten van iemand die het
heeft meegemaakt en
die je kent.”

Is het niet raar om van
Piet en Paula Hoefsloot
over te stappen op een
‘businessplan’ en ‘klan-
ten’?
„Ja, maar het kan niet
anders. Ik zou best ein-
deloos naar iemand wil-
len luisteren, maar dat
kan niet. Als er geen
geld binnenkomt moet
ik mijn passie opgeven.
Daarom standaardiseer
ik nu ook mijn produc-
ten. Dus als mensen
graag willen dat ik voor
het boek of de film praat
met familie en vrienden,
dan zeg ik dat dat ook
met vragenlijsten kan.
En ik vraag ze om een
aantal foto’s of voorwer-
pen te verzamelen die
symbool staan voor iets
belangrijks in hun le-
ven: dat geeft het ge-
sprek richting. Ik kan
nu een boek maken voor
duizend euro. Een film
kost het dubbele.”

Vind je wat je hoort altijd
interessant?

„Ja. Ik ben nu bezig met het verhaal
van iemand die zijn levenlang in de
bollen heeft gewerkt en altijd in het-
zelfde dorp heeft gewoond. Daar leer
ik veel van. Eerst wist ik niks over dat
soort werk en zulk soort levens.”

Is het niet lastig om mensen te laten
praten over dingen die altijd normaal
zijn geweest voor ze?
„Soms wel. Dan wil je weten wat de
motivatie was van iemand en dan
zegt hij: zo was het gewoon in die tijd.
Je ging gewoon naar de kerk en je
kreeg gewoon kinderen. Maar ik
neem alleen een opdracht aan als ik
zeker weet dat iemand wil praten.
Vaak bloeien zulke mensen in de loop
van de gesprekken helemaal open.
Die man uit de bollenstreek begon
zijn eerste gesprek onzeker, hij vroeg
mij hoe ik wilde dat hij ging zitten.
Bij het laatste gesprek zei hij: ik zou
er een jaar van mijn leven voor geven,
als ik over honderd jaar een dag door
mijn dorp kon lopen om te zien hoe
het dan is.’ Op zo’n moment heb ik de
tranen in mijn ogen.”

v© Hoe je een verhaal kunt laten
m a ke n staat op
w w w. h e t l e v e n s v e r h a a l . n l

In ieder mens zit
een mooi verhaal
Zo blijft Marie-Hélène van Elten geïnspireerd

© Marie-Hélène van Elten is
oprichter en eigenaar van ‘Het
Levensverhaal’.

© Ze legt de verhalen van
personen of organisaties vast
op film of in een boek.

Foto Bob van der Vlist

Maandag Afspraak met een handboekbinder.
Bijwerken e-mail, Facebook, LinkedIn en
Twitter. ’s Avonds naar Flamencoles.

Dinsdag Deelname aan het Ondernemers-
plein in Den Haag: workshops, debat, net-
werken (o.a. met wethouder Kool) en kennis-
maken met de Haagse businessclub VBM.

Wo e n s d a g Doornemen proefdruk van de
twee boeken die ik schrijf voor een klant.
Jazz-zangles. Eten in Rotterdam.

D o n d e rd a g Gesprek met de directeur van het
online-initiatief Bibliotheca Biographica. In-
spiratie opdoen tijdens een bezoek aan het
atelier van een kunstenares .

Vrijdag Ik herleef de afgelopen vijf weken tij-
dens het schrijven van mijn column voor de
website van verzekeraar Business Queens.

Zaterdag & Zondag Alle nog ongelezen co-
lumns uit de kranten van deze week worden
door mij alsnog verorberd. Overleg met mijn
webbouwer en ’s avonds met Perijn naar The
American, de fotografisch gefilmde nu-al-
blockbuster van Anton Corbijn.

Een werkweek als deze

Anja Mulder verzamelt alles. Als het
maar een grafische link heeft. Daar-
na maakt zij er fotocollages van die
haar inspireren in haar werk als foto-
graaf/vormgever. De vis tekende zij
zelf in een oud boek. Mulder: „In
Hongkong heb ik een aantal stem-
pels gekocht, waarvan ik er één
naast de vis heb afgedrukt. Het zakje

schroeven kocht ik bij de ijzerwinkel.
Hoe die man dat heeft ingepakt – hij
heeft het zelf waarschijnlijk niet eens
door – zo prachtig! Dat ligt dan een
week onaangeroerd bij mij op tafel.”

v© Deze rubriek gaat over kunste-
naars en hun verzameling. Bij-
dragen naar klik@nrc.nl

Besmeurd met modder en ket-
tingvet keren we terug in ons ho-
tel. Na een lange septemberdag
mountainbiken in de bergen van
Zuidwest-Macedonië, doet een
warme douche wonderen. Twee
van mijn fietsvrienden tekenen in
voor een massage. Bekleed met
slechts een wit hotelhanddoekje
om zijn middel meldt vriend J.
zich bij de verrassend mooie mas-

seuse. „Put it off”, zegt ze zachtjes
maar resoluut. J. laat beschroomd
zijn lendendoekje op de grond
vallen. Een korte correctie volgt
snel: „No, sir…, your watch.”

Matthijs Bramer

v© Ook een ikje maken? S tu u r
maximaal 120 woorden
naar ik@nrc.nl

© bron van de kunst

© ik@nrc.nl


