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"De situatie op miin achttiendewas nogal moeil[ik.
Mijn latepuberteitis heelturbulentverlopen,
ikworstelde
met mezelfen methetleven.Mijn vaderhadindertijdpsychischeproblemen,waardoorik dus eigenlijkeensoort
KOPP-kind(kinderenvan oudersmet psychiatrischeproblemen,red) avantla lettrewas,maartoenbestonddaar
noggeenondersteuningvoor.
"Opmlln achttiendegingenmiin oudersuitelkaaren
werdmijn toenmaligewiendjeschizofreen
verklaard,terwijl
hij mijn steunentoeverlaatwas.Ikstond
netopeigenbenen
enhieldmij sterk,maarvanbinnenwasik echtin shock.Ik
zatslechtinmijnvel,enhetwasechtoverleven.
Daarnaben
ik in therapiegegaanenkon ik datallemaalbeterplaatsen.
Maar op mijn achttiendewasik innerlijkserieusgewond.
Eenzwareperiode,waarinik mebestwanhopigvoelde.
"Ikwas eenbraaf en vliitig meiske,maar door mlin
opvoedinghadik toch enigszinsanderenormen enwaarden dan de rest van de klas. Namijn vadersopnameheeft
mijn moederbijvoorbeeld
hethelegezinin deautogestopt.
'Kom,we zienwel waarwe terechtkomen',zeize.Met tentenenkookpottenzijnwedandoorFrankrijkgaancruisen.
Totop eenbepaalde
dagal onsgeldwasgestolenenwemet
mijnbroerenmijn zussenbuiten
moestenslapen.Datvondenwe heelspannend.Deliefdevoor het avontuurzater
dusal vanjongsafin.
"Wat nu heel erg in de mode is,waren m[in ouders
veertig jaargeledenal. Mijnvaderenmoederwareneen
beetjedeboerderijhippies
van het dorp.Zewarenenorm
idealistisch
enmilieubewustenwildenalleszelfdoen.Zelf
graanplanten,oogsten,
dorsen,malen,broodbakken.Het
heleproceszelfin dehandhebben:datwashetbasisprincipe bij ons thuis. Ik ben dus redelijkwild opgevoed.
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'72 in Essen.
. Groeideop in een
kunstenaarsfamilie.
. Muzikante;speelde
onder meer bij
Maskesmachine
en
ThinkOf One.
. Debuteerde in 2006
als Lady Angelina.
. Bezette met een woonwagen twee jaar lang
het gebied waar nu het
nieuwe Antwerpse
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. Richtte onlangs de partij
MaMaop ('Maakbare
Maatschappij'),waarmee ze wil aanzetten
tot meer burgerlijke
verantwoordelijkheid.

We woonden in een oude
boerderij in een ldein dorp op
het platteland. We bouwden
kampenen speeldenin develden,
atenbiogroentenuit onzetuin en
haddenhoning van onze eigen
bijen. Veel lderen of materi€le luxe
haddenwe niet,maarwekregenwel
eenenorrnewijheidvandenkenmee.
Jekuntje dromenzelfwaarmaken':met
dat ideeben ik opgevoed.
"Op miin achttiende was ik zelf ook
heel geingageerd en milieubewust. Ik
was toen al eenactivistein wording. Ik las
heelveel,onder andereKinderen van moeder aardevanTheaBeackrnan,waar ik mijn
inspiratievoor eennieuwe maatschappijvandaan haalde. Ik herinner me dat ik als kind een

brief schreefnaar de burgemeestervan het dorp, omdat
mijn favorieteaardenweggele met beton overgotenzou
worden.Ik wasdaarechtdoorgechoqueerd.
Eenantwoord
hebiknooitgehad,maar ikwaswel tevredentoenachteraf
deplantendwarsdoordatbetongroeiden(acht).Mijn zussenhaddenzelfseenechtezeehondenclub,en gingenin
het dorp geld inzamelenvoor de ziekezeehondjes.
Wij
wareneenbee$edekinderversievanGreenpeace,
zegmaar.
'Op mlln achttiende kon ik thuis niet meer terecht.
Ik woondeeentijdjebij eenpleeggezin,
logeerdebij wienden
en moestondertussennogmijn middelbarestudiesafwerken. Uiteindelijk vond ik een eigen appartementjein
Antwerpen,maar om dat te kunnen betalenmoestik keihard werken.Ik hielp meein eenrestaurant,en poseerde
als model op de academie.Alles was goedom mijn eigen
boon{este doppen.Tegelijkhad ik toenwel eenheelsterk
verantwoordelijkheidsgevoel.
Als ik ietsdeed,wou ik het
goeddoen.Ikdroomdeertoenvooralvan
omactriceteworden.Als kind trokkenwe dikwijls met het straattheatergezelschap
vanmijn oudersnaarhetfestftalvanAvignon,waar
we dan op straattoneelspeelden.Zeerplezant.Nadien
speeldeik ook meein het dorpstheatervan mijn bompain
Essen,
dusik wou datookprofessioneel
gaandoen.

'Toenmiinrader in de
psychiatrie terechtkwam,
stopte miin moeder het
hele gezinin de auto:
'We zien wel waar we
uitkomen.' De liefde voor
het avontuur zit er dus al
vanjongsafin.'

"Miin vader was woeger beeldhoutver, en als eindwerk hebik op deSteinerschool
zelfookeenhoutenbeeld
gemaakt.De helewinter en zomer lang stond ik in een
kleinegangvan mijn vadersatelierhout te kappen.Destap
naar eentoneelopleidingdurfdeik nadienniet te zetten,
dusbenik maar met eenstudiebeeldhouwenbegonnen.
Maar na eenhalfjaar ben ik er meegestopten met twee
vrienden in een camionettenaar Turkije gereden.
Gewoon,op de wilde boef.ln Turkije gingenwe op het
veld meekikkererwtenplukken,gekleedin lokale kousenbroeken
en kapjes.Eenfantastische
tijd. Ik bener zelfs
ten huwelijk gewaagddoor eenvan de mannenuit het
dorp (lacht).Daarnaben ik blijven rondtrekken: naar
Mexicoen Guatemalaonderandere.Dewijde wereldin,
dus.Ergleerrijk.
"Mijn leven is toen haastvanzelf alle kanten opgerold. Daarnaben ik zesjaar langmeegeweestalskleedsteren naaisterbij hetBalletvanMaanderen,tot ik mij in
muziekwouverdiepenen eenzigeneurbestaan
bengaan
leidenin mijn woonwagen.Thuiswasiedereenconstant
met muziek bezig.Mijn oudersluisterden de hele dag
door naarvolksmuziek,klassiek,CannedHeatofThe
Beatles.Mijn groteidoolwasMelanie.Zo schoon,en zoveel
idealisme!Op mijn negendespeeldeik al accordeon,en
later ook pianoen draailier.
"Als tiener ben ik vaak gepest.Ik was de boerinvan
het platteland,die plots in destadterechtkwam en zelfgebreideschapenwollenkleren droeg.Nu cultiveerik het
woord 'stadsboerin'.Dertien jaar geledenheb ik in
AntwerpenHet Hofkeopgericht,eenstadsmoestuin
met
kinderenuit debuurt.Nu begintiedereenplotsmet stadstuinieren. Ondanksal het gepestheb ik dus toch gelijk
gelcegenQachQ."
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