
Jan-Paul is zanger, bespeelt onder
meer gitaar, piano en toetsen, is
liedjesschrijver en producer. In zijn
Muziekstudio JP in het voormalig
kerkje aan de Julianaweg namen
talloze muzikanten hun muziek
op. Hij scoorde in de jaren negen-
tig een aantal hitparade-hitjes met
nummers als ’Mooie Rijke Vrouw’,
’Help Miranda’ en het door Ab
geschreven liedje ’Ze weten’.

Fan

Ab begon in 1978 bij Mad Mill. In
de jaren negentig formeerde hij
zijn eigen band Winkel. Heden ten
dage dirigeert hij WazMank, Wijk
aan Zees eigen mannenkoor. Naast
zijn muzikale bezigheden werkte
hij als journalist voor deze krant
en werkt nu al jaren in het onder-
wijs. „Alles wat Jan-Paul heeft
gemaakt, heb ik gevolgd. Ik ben
een fan van hem. Ook als journalist
volgde ik hem indertijd. Bij mijn
bandje is hij ook altijd betrokken
geweest, als producer of muzi-
kant.’’
Ze kennen elkaar zo’n 40 jaar. Het
voortbestaan van Wijk aan Zee en
de kust werden geregeld bedreigd
door overheidsplannen. Een twee-
de nationale luchthaven voor de
kust, een depot voor baggerslib en
kolencentrales op het strand bij de
Noordpier. Zo ontstond onder
meer de cd ’Laat de Kust met Rust’
met lokale en landelijke bekende

muzikanten. Jan-Paul: „Het was
grappig en relativerend. We heb-
ben ook burgemeester Magda
Berndsen bezongen, zeeschilder
Cees Keeman en zwerver Siegfried.
Veel muziek die wij maakten, had
betrekking op personen, plekken
en gebeurtenissen in deze regio.’’
Een project wat voor Wijk aan
Zeeërs heel bijzonder was, was de
dubbel-cd ’Zo klinkt Wijk aan Zee’.
Een paar honderd dorpsbewoners
deden eraan mee als zanger, muzi-
kant of tekstschrijver. Zelfs het
eigen volkslied ’Dorpstionale’
kwam op de dubbel-cd die in 2006
een mooie presentatie had op de
dorpsweide.
Zijn ouders vroegen Jan-Paul of hij
op muziekles wilde. Dat werd
meteen de piano. Ab is autodidact.
„Nee, geen muziekles gehad, maar
wel een moeder die altijd liep te
zingen. Van mijn zus kreeg ik op
mijn tiende als souvenir een gitaar
uit Spanje. Lief hè? Zij heeft me
nog een paar akkoorden geleerd.’’
Jan-Paul merkt op dat de meeste
topnummers niet meer dan vier
akkoorden nodig hebben. 

Thuiszorg

,,Laatst vroeg iemand aan Ab ’Kun
je een liedje schrijven over de
thuiszorg?’. Zo is het nummer
’Blauwe Engel’ ontstaan’’, zegt
Jan-Paul. ,,Mijn oudoom was tim-
merman. Hij timmerde in de oor-
log een houten orgeltje voor een
Duitser. Bijzonder, geen oorlog
maken maar samen bezig zijn met
muziek. Ab kwam op het idee om
hier een liedje over te maken. Dat
is het lied ’Het Tweede Wereldor-
gel’. Ja, de videoclip hebben we
opgenomen bij de museumbunker
van Rondje Wijk aan Zee. Mis-
schien dezelfde bunker waar die

soldaat het orgel liet klinken.’’
Zo schrijven ze momenteel samen
liedjes. „We zijn echt van het begin
af aan samen iets aan het opbou-
wen. En zo heb ik dat nog niet
eerder gedaan. Nu met de tekst,
weten we nog niet waar we een
half uur later zijn. Het zal vaker
voorkomen, maar voor ons is het
nieuw. We leren elkaar onbewust
dingen. We proberen elkaar in
spitsvondigheid af te troeven.’’ 

Samen-werken

Jan-Paul legt uit dat er drie liedjes
af zijn. Het doel is het vierde liedje
en verder gaat het niet. Nog steeds
is er in Wijk aan Zee een kring
mensen die aan één woord genoeg
hebben, zodat ze hen af en toe
kunnen vragen om muzikaal iets
toe te voegen. „Ab ziet overal mu-
ziek in. Een paar maten, wat zin-
nen, een refreintje. We wonen zo’n
600 meter van elkaar af. Het is net
alsof je acht bent.’’ Ab zonder
nadenken. „Kom je buitenspelen?’’
Hij besluit: „Je kunt het eigenlijk
geen project noemen. We hebben
nog niets afgesproken. Het woord
samenwerken klinkt heel vanzelf-
sprekend, maar het gaat voor ons
een laag dieper; echt samen-wer-
ken.’’

De nieuwste liedjes zijn te beluisteren
en te downloaden op www.j-p.nl

Pak een gitaar en zing spontaan een lied. In Wijk aan Zee kan dat.

Het culturele dorp wemelt van de muzikanten, zangers en

theatermakers die zichzelf ook graag laten horen en zien. In de

serie ’Op de bühne’ presenteert Dagblad Kennemerland een

aantal van hen aan het publiek. Deze week: Jan-Paul van der Meij

en Ab Winkel.

’Jan-Paul, kom je
buitenspelen?’

Jan-Paul van der Meij (links) en Ab
Winkel. FOTO HELEEN VINK

❜ Een liedje
gaat in mijn
hoofd zitten als
een oorwurm

❜

Heleen Vink

Wijk aan Zee ✱ „Een liedje gaat in
mijn hoofd zitten als een oor-
wurm. Nog meer bij Jan-Paul, want
die componeert ook de muziek
erbij.’’ Ab Winkel kijkt naar Jan-
Paul van der Meij. „Alleen tot het
volgende liedje’’, is het laconieke
antwoord.
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