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"De situatie op miin achttiende was nogal moeil[ik.
Mijn late puberteit is heel turbulentverlopen, ikworstelde
met mezelf en met het leven. Mijn vader had indertijd psy-
chische problemen, waardoor ik dus eigenlijk een soort
KOPP-kind (kinderen van ouders met psychiatrische pro-
blemen, red) avant la lettre was, maar toen bestond daar
nog geen ondersteuning voor.

"Opmlln achttiendegingen miin oudersuitelkaar en
werd mijn toenmalige wiendje schizofreen verklaard, terwijl
hij mijn steun en toeverlaatwas.Ikstond netop eigen benen
en hield mij sterk, maar vanbinnen was ik echt in shock. Ik
zatslechtin mijnvel, en hetwas echtoverleven. Daarna ben
ik in therapie gegaan en kon ik dat allemaal beter plaatsen.
Maar op mijn achttiende was ik innerlijk serieus gewond.
Een zware periode, waarin ik me bestwanhopigvoelde.

"Ikwas een braaf en vliitig meiske, maar door mlin
opvoedinghad ik toch enigszins andere normen en waar-
den dan de rest van de klas. Na mijn vaders opname heeft
mijn moeder bijvoorbeeld het hele gezin in de auto gestopt.
'Kom, we zien wel waar we terecht komen', zei ze. Met ten-
ten en kookpotten zijn we dan door Frankrijkgaan cruisen.
Tot op een bepaalde dag al ons geld was gestolen en we met
mijnbroeren mijn zussenbuiten moesten slapen. Datvon-
den we heel spannend. De liefde voor het avontuur zat er
dus al vanjongsafin.

"Wat nu heel erg in de mode is, waren m[in ouders
veertig jaargeleden al. Mijnvader en moederwaren een
beetje de boerderijhippies van het dorp. Ze waren enorm
idealistisch en milieubewust en wilden alles zelf doen. Zelf
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graan planten, oogsten, dorsen, malen, broodbakken. Het
hele proces zelfin de hand hebben: datwas hetbasisprin-
cipe bij ons thuis. Ik ben dus redelijk wild opgevoed.

u DiluzE r2 Ma 2a12





We woonden in een oude
boerderij in een ldein dorp op
het platteland. We bouwden
kampen en speelden in develden,
aten biogroenten uit onze tuin en
hadden honing van onze eigen
bijen. Veel lderen of materi€le luxe
hadden we niet, maarwe kregen wel
een enorrnewijheidvan denken mee.
Jekuntje dromen zelfwaarmaken': met
dat idee ben ik opgevoed.

"Op miin achttiende was ik zelf ook
heel geingageerd en milieubewust. Ik
was toen al een activiste in wording. Ik las
heel veel, onder andere Kinderen van moe-
der aardevanThea Beackrnan, waar ik mijn
inspiratie voor een nieuwe maatschappij van-
daan haalde. Ik herinner me dat ik als kind een
brief schreef naar de burgemeester van het dorp, omdat
mijn favoriete aarden weggele met beton overgoten zou
worden. Ik was daar echt door gechoqueerd. Een antwoord
heb iknooitgehad, maar ikwaswel tevreden toen achteraf
de planten dwars door dat beton groeiden (acht). Mijn zus-
sen hadden zelfs een echte zeehondenclub, en gingen in
het dorp geld inzamelen voor de zieke zeehondjes. Wij
waren een bee$e de kinderversievan Greenpeace, zeg maar.

'Op mlln achttiende kon ik thuis niet meer terecht.
Ik woonde een tijdje bij een pleeggezin, logeerde bij wienden
en moestondertussen nog mijn middelbare studies afwer-
ken. Uiteindelijk vond ik een eigen appartementje in
Antwerpen, maar om dat te kunnen betalen moest ik kei-
hard werken. Ik hielp mee in een restaurant, en poseerde
als model op de academie. Alles was goed om mijn eigen
boon{es te doppen. Tegelijk had ik toen wel een heel sterk
verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik iets deed, wou ik het
goed doen. Ikdroomde ertoenvooralvan omactricetewor-
den. Als kind trokken we dikwijls met het straattheaterge-
zelschap van mijn ouders naar het festftal van Avignon, waar
we dan op straat toneel speelden. Zeer plezant. Nadien
speelde ik ook mee in het dorpstheater van mijn bompa in
Essen, dus ik wou dat ook professioneel gaan doen.

'Toen miinrader in de
psychiatrie terechtkwam,
stopte miin moeder het
hele gezin in de auto:
'We zien wel waar we
uitkomen.' De liefde voor
het avontuur zit er dus al
van jongsaf in.'

"Miin vader was woeger beeldhoutver, en als eind-
werk heb ik op de Steinerschool zelfook een houten beeld
gemaakt. De hele winter en zomer lang stond ik in een
kleine gang van mijn vaders atelier hout te kappen. De stap
naar een toneelopleiding durfde ik nadien niet te zetten,
dus ben ik maar met een studie beeldhouwen begonnen.
Maar na een halfjaar ben ik er mee gestopt en met twee
vrienden in een camionette naar Turkije gereden.
Gewoon, op de wilde boef.ln Turkije gingen we op het
veld mee kikkererwten plukken, gekleed in lokale kou-
senbroeken en kapjes. Een fantastische tijd. Ik ben er zelfs
ten huwelijk gewaagd door een van de mannen uit het
dorp (lacht). Daarna ben ik blijven rondtrekken: naar
Mexico en Guatemala onder andere. De wijde wereld in,
dus. Erg leerrijk.

"Mijn leven is toen haastvanzelf alle kanten opge-
rold. Daarna ben ik zes jaar lang mee geweest als kleed-
ster en naaister bij het Balletvan Maanderen, tot ik mij in
muziekwou verdiepen en een zigeneurbestaan ben gaan
leiden in mijn woonwagen. Thuis was iedereen constant
met muziek bezig. Mijn ouders luisterden de hele dag
door naar volksmuziek, klassiek, Canned Heat ofThe
Beatles. Mijn grote idool was Melanie. Zo schoon, en zoveel
idealisme! Op mijn negende speelde ik al accordeon, en
later ook piano en draailier.

"Als tiener ben ik vaak gepest. Ik was de boerin van
het platteland, die plots in de stad terecht kwam en zelfge-
breide schapenwollen kleren droeg. Nu cultiveer ik het
woord 'stadsboerin'. Dertien jaar geleden heb ik in
Antwerpen Het Hofke opgericht, een stadsmoestuin met
kinderen uit de buurt. Nu begint iedereen plots met stads-
tuinieren. Ondanks al het gepest heb ik dus toch gelijk
gelcegen QachQ." a
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