'Ik ben een beetje
priesterig
Zangeres Frídínque Sptgt (52) staat in ltet theater mel de mooiste
hedjes ait haar reperloire. Een gespreh ooer opper-ulakitgheid.
zendingsdrang en de noodzaai oon oluchten.
'Il zou ntet weten waar tk zou ztjn zonder myn muzieh.'

door Hilde Postma, foto's Ilvy Njiokiktjien
en best of,
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het d.aÍ tijd

:la, ik ziog nu vijftieniaàr in het
Ncdcíànds. hèb inmiddeh tie.
albums getuaakt. I. die zin is het een àÈ
rcnding. Ik dacht: een ,rÍ ,ftournee ls
lekker, dm ben ik even uit de wnrd. Hoef
ik nu seen nieuw album te maken. Nlaar
de manascÍ zei: we gaàn een live àlbum
opnemenlDuswas ik helemeíl niet uit de
ivind D.r ,lbnm hèbben we in -;én keer
opgenomen:één conceÍ, één track, geen
sepiel! En seen rcrbeteringen àchteràtja,
dàt is ook dwarsigheid !à. me. wàít waar
kijken en luisteren we tegenwoordig nog
laariJe trcet tesenwoordis helemaal niet
mecr hoe iets lot stand is gekomen. Alles
is,o opgepoeist en gepolijst. Dus ikvond

De bijbehoÍende dvd is sedEaid met
door Oosappelproducties iÍr RoueÍ
dàft. Het is de eeste keer ter wereld dat
'.1a,

een concert op die manier is geregistreerd.

\'Iet die fotocamerat kunje iedere keer
maar tÍvaalf minuten draaien, dan moet

ie stoppen. Maar het leven baret cruiq het
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sprankelt. Ik heb ales gegelen. Nlisschien
zit er afen toe ecn fout in - maàl ik heb het
ljever zó dàn dàt alles nagepoeisr en onecht
woÍdi. Dus het past wel heel erg blj m!ll'

Er zitten liedjes tussen met een boodschap. zoals §preeÉ. Waar

gut

dat over?

chansons zing - Barry Hay
n.èmt het Brellen: dolkotuisch vind ik
dàr hebben mijn liedjes een boodschap.
Sy'lcil is een pleidooi om in contad tc treden met elkaar. Nlcnscn hebbcn zo snel
ceo mening. NoC voordat we ons eÍgens
ilr verdiept hebben. Ik zeg met opzet w4:
ik h.h eÍ zelf.ok l,sr v.n M,àr de eru."Sinds

ring leeft toch dàtje die mening met enige
regelmaat moet bijstellen ah je mensen
benadeÍ, me! ze prààt, enje van de hoed
eo de rand weer. Want uiteindelljk weten
mcnsen vaak helemxal niets. Ja, ook in de

ik

'De touch is weg in
politiek Den Haag!
Het troosteloze vind
ik dat het verlangen
en de hoop daar ook
onder lijden'

In Den Hug weet men vm niets?
''Ja, die mensen zijn helernaal afgedre-

het werkelijk oveÍ gaàtl

Die laten zich voorlichten door men
sen die zich zelf Iàten voorlichten
en die laten zich ook weer voorlichtcn. Dat is loch boosteloosl En tcgcn
de verkiezingstíd gaan ze ergens op
een kistje staan - doen ofze erbithorenlIk
vind dat moeizààm. De touch isweglHet
Íoosteloze vind ik dat het lerlangen en de
hoop ookonder dai mechanisme lljden.
"Neem Europa: dat is bcgonnen om
dat we oorlog hadilen, ooit. we zouden
dat niet meer doen. wapens heÍÈn tegeo
elkaar. lln hoe siàat het er nu voorl Wè
g.aan siemmen voor Euopa en niemànd
begÍijpt waarom. Er is Die! één politicus
die dat helder kan uitleggen. EÍ zijn geen
idmlen meerlHct is mekaar vliegen atuan-
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erger me. Ik heb het idee dat we niet vooÍ
vol worden aangezien. Snapjeua, ik woÍd
dad echt woedend over. Mar kijk, ik weet
het ook allemaal niet, ik heb de wijsheid
niet in pacht. Ik wí eigmllik vluchte.. Dat
doe ik dan ook mad, zoàls vuavond hier
Is vlu.hten

fijnl

"Nou, nodig misschien, in plaats van fijn.
Ik zou niet wetm waar ik zou zïn zoÍder

jiiz€ndinssdtusl
Ja ik ben eo beetje pÍiesterig. Sorns vind

voel

;k dat wel te ver gam bil mï. Maàr h€t feit
dat iedereen zich a'n zorgen oveÍ ceeÍt
Wilders maak: dat doe ik dD weer niet. In

'Ik denk weleens:
waar zijn we
nou bang voor met
Wilders? B!y' ons
eindigt toch alles in
het midden'
dat opzicht heb ik dan toch nog een rotsvast vertrouwen, dat het wel goed komt.
Dat is toch bizaÍ.

F,éàínte SPA.: Ee" Ahd geéÍ ltrutuu:

aA

turt hte/ rtut nin Ào"d da, loat

woorden. Weetje wat ik
ook heel erg vind? Als er een wetsvoorstel
is. stemt iedereen van de oppositie auto
ftatisch tegen - iedereen van de reserings
paÍljen vooÍ. Ik krijg het vermoedefl dat
re tegen stemmen om het tegen stemmm.
Ik vind het moeilïk te geloveD dat opposi
tie en regeringspanijen niet sneller tot en
coisensus kunnen komen. D€ kiezers kr!lgen een rad voor osen gedraaid. Daarom
zÍn de politici het veÍrouwen van de bur
gels k*'ilt. Dàt komt niet meer goed, tot
gen I Te triest voor

dat men dat gaat inzienl'

Je eÍgertje ook am beeldvoÍmins rcnd

Mmkkaanse jonseren?
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"VerschÍikkelík! welke kant kunneÍ die
sasten nou eig€nlijk op? Hebben ze erseDs een leuke plek waar ze heen kunnen?

Nee. die hebben re niet. Dus zitte. z hriten. Zitten ze buiten, dan heten ze ineens
haDgiongerenl Ze hebben in overdnchte
lijke zin geen plek in deze Ínaatschapplj,
maar ook letterlijk niet. En dan worden ze

"Ik denk weleens: wàar zijn we nou
bàng voor met Wilders? Bij ons eindigt
toch alles in het middm. En ànders moe
ten we het Ínaar voelen. Moeten we maar
een tijd leven met dinc€n die aan zi]n gedachtengoed zljn ontsproten. Dan kunnen
wí Iinks georiètrterde me
luist maken met dingen waar wll werke
lllk voo. staan. MaaÍ wï weten dat helemàal niet meer Rechts - dus wat vroeger
superrechts wm heeli onze terminologie
overgeÍoÍnen. Zoals het begÍip 'vrijhe;d:
Dat is nu van hen. Dat is toch opmerkelijki Dat hebben we verpeeld, dat zijfl we
kwiitl Omdat we lekker in onz€ zachte
kussens zijn gaan hansen - e! omdat we
nergens voor willen knokken. We hebben

nog gelabeld ook. Dat vind ik zo oflàan-

oMe idealen later ligg€n, ze hebben geen
enkele vorm ofvàstigheid meeÍ. Ze kufl-

"lk vruag me ook echt afofje de dingen
niet verergert, als je delen van de maatschappij zo onder druk zet. Dat wÍzen

nen niet onschreven worden, en dus niet

met die vinger, op die CDA en ChristenUnie manie. Zelfs ik wil me vezetten. ik

Je

moke

een paar iaar gÉledeÍ een rh@Skr. Dat ging ov€rje

l€ÍsnJJ\ Lt.t

lfih.
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Nààrom dat is. IedeÍeen zoekt nàar die

sen die ik mooi vind. ,vaaÍ ik écht vàD hou.

lleb je een hààt liefdelerhouding met

En dan is het heel moeilljk om te over
levcn in deze Íimboe. Dàar word ik wel'
eeis heel dos,n vàn. Ktk, D. mr.U Dnat

''Jà.

4r0tuk4,. MÀrÍ de brl.ns daat wel

§h,r?iÍ hèm d,iin?
'Ja, ikkal zm tule bebntu

zijn. DàD snàp
ik het echt nict meci Ikhoodc gisteÍ een

prosramma ovcr kinderen die ADHD
hcbben.Ik dacht: dàt heb ik ooklAllee.:

in tuijó tijd hàdje drt niet. XÍaar hunor
heeft me selukkig altijd sered. Ik kan zo

verechrikkelijk veel gein hcbbcn; dat
schccltccn hoop. \'lense. die gee. humor
hebben, dieziin toch len dode opgeschre

wàt herken je van dàt ADHD beeld in
die in eenjappenlasp heeft ge
zeten. wlt merkte je daf vroegeÍ vd?
"In de loop derjaren zijn miin brcds, zus
en ik erachter sekomeD dat zij ecn slàcht
olÈr was. Een ecrstegen§àtieslachloÍËr.

"Ik lind het heel moeilitk otu nabii te rin
met fte.sen die ikniet ke.. Nouja, ik heb
he!niet mei iedereen. NIààr over het alge

Ik heb eÍ ,élfhelemààl niks mee te maken.

Ik voel me kweisb,,r

dàcht ik àltijd. \Ixar weetje, mijn moeder
was een'rouw met een geheim. E. wàs al
tiid een verborsen verdriet. Als kind ben ie

echÍ to Ík ?a'i1 saan komen, dan kan ik
wel open. Dàttuilde ik gÍàag lalen zien bll
De 1bt/ aa 5. lk à^c11Í: àaar kan iedereen
wat aan hebben. $'ant.je ziet mensen trooit
open op tel<lvisie. Zodra die rooic lamp

Wannccr rcaliscerde je je dàt vooÍ het

meeó heb ik een soort bleuheid, naaktheid.

aansaat. zijD mensen

'iqk puber ontspoorde ik.

!ee] latd ben
ik gaan begrijpcn dat tlat kwam doordat er
een structuur ontbÍak thuis. Mijn moeder
is gian $,erken, z! was een van de eerste
vrouÍlen die werkten.Ja, wel stoer. Maar
ik miste haar altljd wel. En zlj was op de
vlucht: voor gevocl cn verdriell'
Is dat nos steeds piinliikl
'Ja, dat blllfr alrijd. De dnrsen dieje écht
bezeerd hebben, ofde mensen diejc verliest in.je leven, die pijn bUft .àtuurlljk. ,qls
het meezit, kíijgt het een plek.Ie leert er
mee omgaàn, je ràakt niet meer zo gaurv
overetuur Maarhet al er altltd zitten. En
het voínt je ook, het is niet alleeo maar
Pas

M,,r i..l ,ls

we

oÍmiddellijk geoeisd

in een rol te schielen. Nlaàr dat programma
is dus mislukt. Dàt isjàmmer, wxnt als ons
de qid was sesund, denk ik dahve naar el-

kaartoe haddcn kunncn groeicr. Mààrjà,
dic tiid is ons nieteesund]
Hoe zoujeje leven rr"erenl
'Als een tucking rollercoà,ter Ja, absoluut.
Voordat debalms ereen beetje in kwam...
Het is nogsteeds zoeken daarnairl
En die balans moet zi]n?
"\\raar ik het meesr mee !e.ht. is de druk
van de dnrgeD. De pressie. N{aar ik maak
het mezelfook niet semakkelijk.Ik schrijf
seeD commerciële muziek, maak gcen
commerciëlc prosumma s. Ik maàk din

dat stuk kunnen ftàken
mer mijn halfzus; dàr heeft ons ook

ncraticl Ik

hc-b

'eel

opgeleverd. Datweeijealleen nog niet als
je dertien, veeÍien bent. Dao denkic: hoc
Je hebt ook weleens gezesd datje

duL

dooÍ heel lang mar een moederfisuur
hebt gezocht. h dàt zo:
"Ik denk het q,ell'
Dat heeftje z-elIs de vrouwenliefde in ge'
jaasd?
"la. Ik drcht: misschien is dàt wel een re
den. Nlaar uiteindelljk weet je toch niet
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miin me.ing te geven, samen met Loes
Lucà. Nlaar dan sa ik nier. \\rant zc vrà
gen mlj niel als ik een Dieus, progràmmà
heb. En ik wil best § al orcr andere dinge.
zeggen, maar ik wil in ccÍste iníantie ge
vraagd worden om wat ik doe Om waar
ik echt vàn hou. Als dat nou iederecD zijn
uitg,.gspunt zou zijn... N{aar hct gràt àl
tljd over harken,geld harken en kijkcijÈB

Je

ergeÍtje an de medià

"lkvi.d

> moeder.

daàÍ gevoelig vooÍ]

D,,/!ràast mijalleeD als er icts mis is. Als
Dt Tadl tm 5 ophor<\t. Of als er in Rot
terdam ce. nieuive bdÍgemeester is, om

'Ik maak dingen die
ik mooi vind, waar ik
écht van hou, en dan
is het heel moeilijk
om te overleven
in deze rimboe'

wel dat ze meer verannvoordelijk
heid moseD nemeD. Jc kun! tegenwoordig

een bank latcn ontplo{Ën door er maar
vaak geoocg icls oreÍ 1e zeggenl tlet fen
dat dat zo'n grote impxct heeft op zulke
grole mechanismen: ik vind dat zorgwck

"Er is zo veel cxploitàtie. Ikz.gergens
jmkic's alkicken in en redlitysoap. Nlensen
làgen cold turkey op de bank. En !ekotsen
in hun bed. Datje daarmcc rvilt scoreó,
geld verdieneDlDan bcnje echt verkeerd
bezig. Ik zap dan nr$r g:rulv door, want
ik wil niet mcer boos zijn. Xlaar eigenlijk
woÍd ik er heel ksadd ovei Maar cr zijn
ook prograrnna s rraar ik wel graag naar
kijk en rvaar ik gràae kon- Zoàls Pd @
tl lfn/.rta,. Zir z;tn schery, rnaar houden
ook dc krchtigheid erin. En NOr,{ daàt
kiik ikooksÍaasnaar Clairy PolaL die kan
zo mooi formulerenl Op ltadio 1 volgde
ik haer al. Een lopvrouw. Als je denkt dat
de zaak bljnà veÍloren is, pakr ze altijd nog
een praÍ pllen uit haar achterzak. En zo
àióabel blijft ze. En altijd gefocust. l]n ze
heeÍi enorm veel basase.Ja, ik ben verlielil

op Clairy,
Wàt betekent 52 ziin voor iou?
''Hclemààl niks. Alleen kar ik. naarmate
ik ouder word, de dingen iels beteÍ Íela
tiveren. Dat vind ik rvcl prettig. Fln ik kan
rog maar nvec honden.Ja, ik heb alt;jd
honden gehad. llen hond geeft strucnNri

ik zorg beter voor mijn hond dan voor
mij,elf Maar.je moet niel aan cen hond
beginner als ie het nict afmààht. Hóe
oud be! ik als mijn hond vàn drie er niet
m
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wànftekene!. dàr kan ik niet.
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dar kan ik nog maar anderhalve
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