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Leven in de notuur is voor
velen een droom, moor s lechts
weinigen durven hem woor te
mo ken N INA vond d r ie
vrouwen die wel  d ie stcp
hebben gezet en voorwel
zecrden ar-rn hrn moter ie le4vYvvttvvt t t tu

leven in de mootschoppi i
En of  hun nieuwe woonst nu
een hui f  kcr,  een motor iocht
of  een woonwogen is ,  zo vr i i
hebben ze zic i  nog nooit
gevoeld.

Mirello Verbeken
Koen Bouters
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ady Angelina - in het echte leven heet ze Trijn ]anssens - loopt

op wolkjes wanneer we haar ontmoeten in een caf6 op het

Antwerpse Zuid. Binnenkort vertrekt ze naar Frankrijk en

New York om een reeks optredens af te werken. "New York is hele-

maal nieuw voor mij, dus daar kijk ik erg naar uit. En aangezien ik

veel Franstalige nummers in mijn repertoire heb, zou ik graag voet

aan de grond krijgen in Frankrijk. Ik denk er trouwens over om mijn

volgende cd volledig in het Frans te maken."
Hel gooi ie duideliik voor de wind. Moor hoelong timmer ie ol oon

deweg?

"Lady Angelina zag het levenslicht in 2000. Tijdens een rondreis

in de States speelde ik accordeon op straat, en van voorbijgangers

kreeg ik leuke reacties. Eenmaal terug in Belgi€ sloot ik me met mijn

muzikale act aan bij de Kamikaze Freakshow, een bende artiesten

die halsbrekende toeren uithaalden. Enfin, 'halsbrekend' is eigen-

lijk een understatement. Ie kan de Kamikaze Freakshow vergelijken

met het Jim Rose Circus, want somrnige van die gasten deden echt

griezelige, fakirachtige dingen. Maar goed, ik kwam dus terecht in

die dolle bende en mijn act moest een naam krijgen. Op mijn rode

laarsjes stond de merknaam Angelina, en die vond ik wel mooi klin-

ken. Uiteindelijk werd het dus Lady Angelina. De zwarte vleugels

maakten het plaatje compleet. Ik zing namelijk ook over de zwarte,

donkere kant van de liefde. Die hang naar het passionele is er altijd

al geweest. Ik heb een zwak voor de bombast van de Spaanse fla-

menco, de manier waarop ze daar het leven en de'amor'bezingen.

Geweldigvind ikdat. Of depassie die schuiltinhet chanson enhet

levensliedvaniemand als Guido Belcanto. Heel mooi."

lk heb hier en door opgevongen dot ie bil hel moken von le cd op veel

tegenkonting stuitte...

'lAbsoluut. Als vrouw is het heel erg moeilijk om je plek te vinden
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in de door mannen gedomineerde muziekindustrie. Volgens som-

migen zong ik te veel over bloed en dood. Dat was blijkbaar not

done. 'Ik moest maar niet denken dat ik daarmee ooit aan de bak zou

komen'. Terwijliknodrtans veel optredens in mijnagendahad staan

en daar toch ook aardig wat mensen naar kwamen kijken. Ik bleef

dus niet bij de pakken zitten en heb na lang zoeken uiteindelijk toch

de juiste mensen gevonden. Roland Van Campenhout bleek w6l in

mij te geloven, en schaarde zich voor honderd procent achter mijn

project. En Guido Belcanto was meteen bereid om me te begeleiden

bij het schrijven van de teksten. Dat die twee mensen - die toch iets

te betekenen hebben in de Maamse muziekscdne - zich wilden enga-

geren, heeft mijn zelfuertrouwen een enorrneboost gegeven."

Wonneer onldekte je dot er zoiels ols 'muziek' bestond?

"Dat moet al in de buik van mijn mama geweest zijn. (lacht) Mijn

moeder was verslaafd aan pianospelen. Ik kom uit een muzikaal

nest. Ook mijnbroer en zus zijnnu nog altijd met muziekbezig. Mijn

ouders waren hippies. Ze leidden samen met ons een eenvoudig

leverg dicht bij de natuur. In mijn herinnering waren ze altijd creatief

bezig: breiery in de tuin werkery muziek spelen. Als tiener heb ik het

wel even moeilijk gehad met die altematieve opvoeding, hoor. Ik

werd vaak gepest met mijn geitenwollensokken-imago. In de tijd

van de Milletjassen was dat natuurlijk niet zo verwonderlijk. Toch

heb ik me nooit van die altematieve levenswijze willen losrukken.

De natuur staat nog steeds centraal in mijn leven. Ik woon dan wel

in Borgerhout, maar daamaastbezit ik een stu$e grond in eenbos.

Daar staat mijn woonwagen. Het is mijn eigen, kleine paradljs. Zo

vaak ik kan, zit ik daar te genieten. Van de bomery het vijvertje, de

vogels... Ik zie mezelf nog eindigen als een oud kruidenvrouwtje,

daar in het bos. (lacht) Ken je die boekenreeks van Thea Beckman,

'De kinderen van Moeder Aarde'? Als kind was ik daar enorm door



Ittil reportqge

nen. Geen commune hoor, ieder zijn eigen huisje. Maar er heerst wel
een open sfeer, we lopen bij mekaar binnen en buiten. Ik heb dus wel
een 'sociaal vangnet'voor wanneer er problemen zouden zijn met de
opvang van Ster, en dat is heel geruststellend."
In ie teksten bezing ie vook het pijnlijke von de liefde. ls dot geboseerd
op ie eigen ervoringen?
"Ja, in die zin dat ik merk dat je na elke pijnlijke ervaring nog m66r
in staat bent om liefde te voelen dan daarvoor. Het brengt je steeds

DIE HANG NAAR HET PASSIONELE IS ER ALTUD AL GEV/EEST. IK HEB EEN
ZWAKVOOR DE BOMBASTVAN DE SPAANSE FLAMENCO, DE MANIER

WAAROPZE DAAR HET LEVEN EN DE'AMOR'BEZINGEN.

Je bond met de notuur moel wel heel groot zi in, wont ie bent von ie
dochtertie bevollen in een bos...
"Inderdaad, en dat was een fantastische ervaring. Ik moet er wel aan
toevoegen dat er een vroedvrouw aanwezig was om de bevalling in

goede banen te leiden. Maar toen ik daar in het gras lag en het zon-
licht zag schijnen op het snoetje van Ster, voelde ik gewoon dat alles
klopte."

Volt het moederschop een beetie te combineren met het muzikonien-

leven?

"Toch wel. Ik woon in een huizenblok met allemaal andere gezin-

dichter bij die universele liefde, die iedereen zou ervaren als we in een
volmaakte wereld zouden leven. Onbewust is ieder van ons daamaar
op zoek, volgens mij. Weet je, in het leven komt er van alles op ons pad.
Maar wat uiteindelijk 6cht telt, is de liefde. Als ik op mijn sterfbed lig,
wil ik niet kunnen zeggen'amai, ik heb veel geld uitgegeven'of ik
heb toch zo hard gewerkt'. Neery ik wil sterven met de gedachte 'wat

heb ik toch veel mensen gra ag gezien' ."
TLOOR DECKX

LodyAngelino treedt dezelenle/ zomerop in hethele lond.
Info en concertdoto vind ie oo ww.lodvonoelino.com

gepakt. Eigenlijk zouden alle politici die boeken moeten lezen."
Woorom don?
"Beckman schetst in die boeken het beeld van een ideale maatschap-

pij. Na een oorlog ontstaat er een nieuwe beschaving. De vrouwen

grijpen de macht en ze pakken het heel anders aan. Hun maatregelen

voor natuurbehoud of verdeling van goederen zouden veel van onze
huidige problemen oplossen. Zuivere lucht en gezonde voeding voor
iedereen!"



\ ' "

' !?.
'lr'f ,,'

*g'.&

ir'-ii.-",:

;. **
;..:'}jr*g,f:

) )

ry
H'j

(34) woonr samEN MET HAAR Docxrrn Srrn (4)
IN HAAR GERESIAUREERDE WOONWAGEN MIDDEN IN EEN BO5.

_**a;

{.:.i$

I

. ,.&*.--
r{

W
-E.

.\:

\

HET IDEE DAT IK OP EtK
OOENBIIK OVERAT
NAARTOE KAN, OEEFT
ITIE EEN ENORM OEVOET
VAN VRIJHEID

en gieter doet dienst als douche, mijn toilet
is een ouderwetse plank met een gat in, en

als ik wil koken, moet ik eerst het bos in om hout
te sprokkelen.Velen zoudenhun neus optrekken
voor een primitief leven, maar ik gaf er zelfs een
vaste job voor op.Toen het BalletvanMaanderen,
waar ik kostuums voor maakte, me zeven jaar
geleden een vast contract en een bedrijfswagen
aanbood, heb ik ontslag genomen. Ik besefte
ineens dat ik niet mijn leven lang aan een job
wilde vasthangen. Ikwildevrij zijn en gaan doen
wat ik graag doe: muziekmaken.,
uAIs kind was ik al gefascineerd door zigeuners,
en toen ik de kans kreeg om een honderd iaar
oude woonwagen te kopen van een Frans circus,
heb ik niet geaarzeld. Maar de wagen was in
slechtere staat dan ik dacht, en de restauratie
heeft bijna zeven laar geduurd. Samen met
vriendinnen heb ik er hard aan gewerkt, en ik ben
trots op het resultaat. Mijn wagen is retro
ingericht, met gezel l ige oude meubels en
kitscherige hebbedingetjes. Met de houtkachel
aan, de luikjes dicht en een paar kaarsen, is het
hier ook in de winter gezellig warm. Maar vooral
het idee dat ik op elk ogenblik overal naartoe kan,
geeft me een enorm gevoel van wijheid. Ook mijn
dochter, Ster, die vier jaar geleden in het gras
naast de \ roonwagen geboren is, is hier gelukkig.
Haar roots l iggen hier, en dat zie je. Het is onze
plek om te herbronnen.,
<Omdat ikvaak optreed (als Lady Angelina b rengt
Trijn het leuenslied, nudr) isl:.et handig dat ik ook
nog een f lat heb in de stad. Midden in de nacht
de weg naar hier vinden, is niet evident, zonder
straatverlichting. tsovendien verlies ik op die
manier de real i tei t  niet uit  het oog. Al ziet de
wereld er hier midden in het groen veel beter uit ,
ikwilmijnkop niet inhetzandsteken. Ikverpl icht
mezelf om contact te bl i jven houden met de
dingen die me ergeren: de gigantische vervuiling
en de giftige lucht die we allemaal van bij onze
geboorte inademen. Die confrontat ie heb ik
nodig om me te bl i jven inzetten voor de betere
wereld waar ik van droom. Als we dan weer naar
onze woonwagen komen, beseffen we des te
meer hoe goed we het hier hebben.u ->-
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