VOORWOORD
Als je drama's meemaakt in het leven, dan heb je twee keuzes.
Ofwel laat je je meeslepen door de gebeurtenissen en je verdriet,
ofwel sta je na een tijdje terug op, zet je je verstand op nul, word
je een gevoelloos wezen en probeer je er het beste van te maken.
Dit deed ik, in 2002.
Ik stopte alle belevenissen en tragedies ver weg. Het deurtje goed
op slot. Af en toe kwam er eentje piepen maar die liet ik niet toe.
Ik leefde op automatische piloot. Het was wat het was. Sommige
dingen kan je niet veranderen. De tijd niet meer terugdraaien.
Enkele maanden geleden kwam er ééntje piepen. Na zovele jaren.
Alles kwam met een grote smak terug in mijn gezicht terecht.
Ik werd er gek van en zocht een uitlaatklep.
Die hebben jullie nu in handen.
Dag en nacht schreef ik al mijn herinneringen op. Terwijl luisterde
ik naar onze muziek, keihard door de koptelefoon. Niemand
mocht er in. De ene herinnering bracht de andere naar boven.
Heel heftig, enorm emotioneel maar zo bevrijdend.
Ik schreef met zoveel liefde, met enorm veel passie, voor die
kwetsbare man die voor altijd mijn leven veranderde. Ik werd een
ander mens door hem, door dit verhaal.
Het hoofdstuk over Les Misérables, de musical en de Notre Dame
de Paris, schreef ik enkele weken voor de brand uitbrak. Wat een
drama. Ontzet keek ik naar de beelden.
Ik vroeg me vanaf het begin van mijn schrijfsels af, of Robin er
niks op tegen zou hebben indien ik ons verhaal deelde met de
buitenwereld. Ik vroeg hem om een teken, niet om die fucking
kathedraal op te branden. Hilarisch natuurlijk. Een teken? Toeval?
Wie zal het zeggen? Hem kennende....
Dit boek is er gekomen om te verwerken, de geschiedenis een
plaats te geven maar grotendeels om hem te herdenken. Hoe hij
echt was. Een vat vol emoties, iemand met enorm veel passie voor
muziek, literatuur en kunst. Hij was een mysterie, vurig en intens.
Iemand die liefhad met alles wat hij in zich had. Door velen
7

uitgespuugd, aan de kant gezet, besproken en vernederd.
Dit is een eyeopener. Niets is wat het lijkt.
Stempels worden altijd gedrukt, jammer genoeg.
Indien er mensen zichzelf herkennen in dit verhaal.
Dit is puur toeval. Dit is fictie.
Moest je er toch van overtuigd zijn dat je hier een rol in speelt,
bekijk het dan op een andere manier.
Het is nooit te laat om sommige dingen te bekijken vanuit een
andere ooghoek.
Veel leesplezier.
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DANKWOORD
Bedankt aan mijn twee lieve zonen. Bedankt dat jullie mama
rustig lieten schrijven, koptelefoon op en wegdromend met mijn
muziek en herinneringen.
Bedankt aan mijn ouders die me altijd blijven steunen.
Bedankt aan degenen die stukken lazen en mij aanspoorden om
verder te zetten, er iets mee te doen.
Bedankt aan de verschillende mensen uit de kunstwereld voor hun
opbouwende kritiek. Daarbij denk ik vooral aan Eric Baeyens.
Bedankt aan de mensen van Immo La Plage Westende om hun
medewerking te verlenen in verband met het gebouw de Rotonde.
Bedankt aan alle medewerkers van Pro Nieuwpoort.
Ook bedankt aan de mensen die in mij zijn blijven geloven.
Mega bedankt aan degenen die dit niet deden. Door die laatsten
heb ik nog meer moed en doorzettingsvermogen gehad om dit te
verwezenlijken.
Bedankt aan de verschillende mensen uit de muziekwereld om me
de toestemming te geven stukjes uit hun pareltjes te publiceren.
Speciale dank aan Guy Swinnen (The Scabs), Gino Kesteloot
(Kortrijk Drumt) en Marc Vermeersch (MG’s Brothers), Johan
Sabbe en Franky Baete (Cruiser), Francis D’Hondt, Stefan
Taveirne en Tom Vermote (Cosy Corner), Filip Blondeel, Kris
Demets en Guy Wille (Los Tres Supermanes), Philip Devreese (ZCurse), Wim Punk (The Wolf Banes), Paul Van Bruystegem
(Triggerfinger), Beverly Jo Scott, Arno en Lara Fabian.
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Leen Demaré. Sorry, ik zal het nooit meer doen. Je bent een
topwijf!
Een speciale dank en warme knuffel aan:
Antje, Micheline en Johantje voor de liefde en de warmte in de
Astra, Raf en Michel van de Haven voor de mooie vriendschap en
de steun, Peter voor de hartelijke gesprekken en zo veel meer,
Lindsey D’alleine van de Ganzenpoot voor de vriendschap, leuke
momenten en de ontspanning, Marijke Eerens van B-Loved voor
haar puurheid en genegenheid, Lore voor de artistieke raad en
steun, voor de ellenlange telefoongesprekken en de jarenlange
band, Anouk voor het begrip, het delen van verdriet en de
connectie die er tussen ons is.
Dank aan Het Boek en Aktua Nieuwpoort.
En aan de rest van jullie, bedankt om mijn woorden te begrijpen.
Het zijn mijn woorden, mijn gevoelens, mijn bedenkingen.
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Iemand vroeg me ooit:
‘Waarom hou je zo van muziek?’
Ik antwoordde:
‘Dit is het enige dat blijft als alles en iedereen verdwijnt’.
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Wat neem je in Godsnaam mee voor iemand die zijn zeventigste
verjaardag viert?
Al zo laat? Natuurlijk geen winkel meer open.
Ik nam een fles rode wijn uit de kast, bond er een strik rond,
schreef een verjaardagskaart en hoopte diep vanbinnen dat ik hier
geen spijt van zou krijgen.
Twee jaar ben ik de deur bijna niet uit geweest. Het moet nu maar
eens stoppen. Gedaan met verdrietig zijn, mijn avonden te slijten
voor de tv met een zak chips en een glas Cola.
'Geniet ervan meid,' sprak ik mezelf toe op weg door de ijzige
kou. 'Misschien wordt dit wel leuk.'
Ik hoorde de zee. Er stond dan ook een wind die sneed door merg
en been. Ik rechtte mijn kraag, trok mijn sjaal iets strakker, stak
mijn handen iets dieper in mijn zakken en genoot eigenlijk van het
buiten zijn op dit uur. Geen mens te bespeuren. Het was dan ook
laagseizoen in ons kleine dorpje aan zee. Niet veel huizen waren
bewoond momenteel. Af en toe kon je ergens naar binnen piepen
en zag je kerstverlichting branden. Die tijd van het jaar. Thuis had
ik alleen een vaas gezet met wat lichtjes en een paar verloren
kerstballen. Geen nood aan die toestanden sinds... Slik...
Ik had meteen zin om rechtsomkeer te maken maar iets hield me
tegen.
'Komaan, je hebt niet voor niks een uur voor de spiegel gestaan,
een halve kleerkast aangetrokken voor je de juiste outfit had
gevonden en je ruikt alsof je een bad hebt genomen in Vanderbilt.'
Mijn ogen rolden naar achter. Ik kon bijna mijn hersenen zien.
Ik haalde diep adem en duwde de deur van het hotel open. Het
was er warm, snikheet zelfs. Ik zocht de jarige maar kon die
moeilijk vinden in de mensenmassa. Het was er mistig door de
vele sigarettenrook. En die geur. Precies of ik was terecht
gekomen in een oude jazzclub in New Orleans.
Eindelijk had ik hem te pakken. Drie kussen en felicitaties later,
belandde ik aan één van de tafeltjes van de genodigden.
'Kijk eens jongens. Dit is Elize waarover ik sprak. Ze zal bij jullie
zitten vanavond', zei Henri tegen zijn zonen.
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De sfeer was gemoedelijk en voor ik het wist, was ik verwikkeld
in een boeiend gesprek met één van hen. Het deed eens goed om
andere mensen te leren kennen.
In ons dorp kenden we allemaal elkaar. De gesprekken kwamen
bijna altijd op hetzelfde neer. Sommigen hadden dan ook zo'n
bekrompen mentaliteit dat het me zowat verstikte.
Ze vertoeven bijna altijd in hetzelfde kringetje en beschermen die
ook. Let wel. Ik heb me nooit een buitenstaander of een
aangespoelde gevoeld. Werd door de meerderheid aanvaard. Maar
toch...
De echte, daar krijg je moeilijk vat op. Het zijn vechters. De harde
vissersmentaliteit krijg je er moeilijk uit. Ze plooien nooit, moeten
vooruit.
De zonen van Henri aanhoorden mijn verhalen over hoe ik hier
was terecht gekomen. Hoe ik mij had aangepast, met vallen en
opstaan en hoe ik mij hier goed voelde met de mensen waarmee ik
vriendschap had gesloten. Ik leefde en liet leven. Alleen op die
manier kon ik hier overleven.
'Dansen?'
Ik keek omhoog recht in de mooiste ogen die ik ooit had gezien.
Niet blauw, want daar viel ik meestal voor, ook niet bruin, geen
groen. Het was eerder een mengeling met een zwarte kring er
rond. Hij lachte zijn stralend witte tanden bloot, stak zijn hand uit
en trok me uit mijn stoel.
Donna Summer, Last dance.
Dit begint heel rustig maar ineens vloog ik over de dansvloer.
'Dit hou ik nooit vol tot het eind van het nummer,' dacht ik.
Tot mijn verbazing danste ik alsof er niemand keek en ik vond het
fantastisch. Ik voelde zijn sterke handen en armen me leiden alsof
het kinderspel was. Ik zweefde in de armen van een man die me
tot deze avond onbekend was en toch had ik iets van:
'Hallo, ik heb je gemist. Waar heb jij al die tijd gezeten?'
The Power of love van Celine Dion was meer dan welkom na zo'n
vier minuten swingen. Hij pakte mijn ene hand en hield die stevig
vast op zijn gespierde borstkas. Zijn andere hand rustte zachtjes
13

op mijn onderrug. Ik vergat de ruimte, de tijd, de menigte, voelde
de muur die ik de laatste jaren had opgebouwd, in elkaar storten.
Ik kreeg een gevoel in mijn onderbuik, geen vlinders maar de
ganse fucking zoo waren aan het feesten daarbeneden. Dit mocht
voor mij uren duren maar aan alle mooie liedjes komt natuurlijk
een einde.
'Iets drinken?'
Enkele tellen later zaten we te babbelen aan de bar alsof we elkaar
al jaren kenden.
Ik viel als een blok voor Mister Perfect. Ik kende zelfs zijn naam
nog niet.
'Forever gonna start tonight', zong hij mee met Bonnie Tyler.
Ik smolt.
'Verman je', hoorde ik die ene op mijn linkerschouder roepen,
terwijl die op mijn rechterschouder gilde: 'Laat dit nu gewoon
gebeuren.'
Ik wuifde ze allebei weg. Geen drama vandaag. Die twee moesten
het maar samen uitvechten. Ik genoot gewoon van dit moment.
Geen verwachtingen, gewoon genot. Ik dacht nog 'foei' te horen,
maar dit deerde me niet. Ik nam zijn hand en leidde hem terug
naar de dansvloer.
Ik die de leiding nam, dat was ook iets nieuw.
Een ganse nacht dansen, drinken, lachen. Een eeuwigheid
geleden. Ik voelde me als herboren. En ineens kwamen de
woorden eruit:
'Ik wou dat ik dit gevoel op flessen kon trekken en bewaren in
mijn kelder om er af en toe eens van te proeven.'
Ik stond versteld van mezelf. Dit had ik niet gezegd. Waar kwam
dit ineens vandaan? Ik kon wel door de grond zakken van
schaamte. Ik voelde dat mijn gezicht leek op een tomaat die vele
dagen te lang in de zon had gehangen.
Slik...
Hij schaterde, nam mijn hand, gaf me een natte kus op mijn lippen
en fluisterde in mijn oor terwijl hij een vlinderkusje gaf op mijn
oorlel: 'dito.'
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En daar was die zoo terug. My fucking God. Dit gevoel was echt
niet meer normaal. Straks werd ik wakker en was dit jammer
genoeg maar een natte droom geweest.
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