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de levensgezel van Benny Neyman

Hans van Barneveld

‘Benny is onvervang baar’

Twee maanden na het overlijden van Benny Neyman wil de
levenspartner van de populaire Nederlandse zanger, Hans van
Barneveld, voor het eerst over zijn verdriet praten. Een openhartig
gesprek aan de hand van Benny’s grootste hits. “Ik doe dit voor
Benny, omdat hij zo hield van Vlaanderen”, aldus Hans (41).

Onverwacht
“Benny’s laatste album Onverwacht heeft
nu een erg speciale betekenis voor mij. Ik
moest Benny onverwacht voor eeuwig laten gaan”, vertelt Hans. “Benny had al
maanden pijnlijke rugklachten. Half september werd hij onderzocht, maar de
dokters vonden niets. Een hernia, dacht
men. Benny en ik waren heel opgelucht
dat er niets kwaadaardigs werd gevonden.
Maar de pijn verergerde. Benny liet zich in
december opnieuw onderzoeken in een
ander ziekenhuis. Daar kregen we het
slechte nieuws te horen. Benny had kanker en het was uitgezaaid. Verschrikkelijk.
Onwerkelijk. Onze wereld werd weggeslagen. Niets was nog belangrijk. Benny
was totaal verslagen, maar hij aanvaardde
zijn ziekte. Hij maakte zich meer zorgen
om mij. Hij probeerde me te kalmeren.
Hij kon het niet verdragen dat ik verdrietig was. (stilte) Benny was erg moedig. Hij
kon in de situatie berusten. Ik heb een
mooi leven en een mooie carrière gehad,
zei hij. Dat hij zo snel heen zou gaan, was
een donderslag bij heldere hemel. Op 9
januari maakten we nog plannen om naar
Toscane te gaan, desnoods in een rolstoel.
Een maand later was hij niet meer.”

Ik weet niet hoe
“Benny en ik hadden nog zo veel toekomstplannen samen. Zijn theatertour
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Silhouet was bijna klaar. We barstten van de
energie en enthousiasme, maar helaas
heeft het niet mogen zijn. De laatste
maanden voor Benny’s dood voelde ik me
machteloos”, herinnert Hans zich. “Zijn
rugpijn was zo erg dat we geen leuke dingen samen meer konden doen. Sinds
Kerstmis vorig jaar zijn we de deur niet
meer uit geweest. Benny kon niet meer lopen. 24 uur per dag zat ik aan zijn bed gekluisterd. We praatten heel wat, ook over
hoe hij zijn uitvaart wilde. We leefden in
een soort roes. Gelukkig kon ik hem zelf
thuis verzorgen. Het was zijn wens om
thuis te sterven, in mijn armen, wat er ook
gebeurde.”

Het leven stopt niet
bij de dood, zijn geest
leeft verder. Hij is altijd
bij me, nog steeds…
Waarom fluister ik 		
je naam nog?
“Thuis herinnert alles me aan Benny,
maar ik denk er niet aan om te verhuizen.
Ik voel me er geborgen”, zegt Hans. “Ik
mis Benny 24 uur per dag. Hij zit elke se-

Wie was...
Benny Neyman?
Geboorteplaats: Maastricht, 9 juni 1951
Opleiding: Academie
voor Kleinkunst, Amsterdam
Grootste hits: Ik weet
niet hoe (1980), Vrijgezel (1981), Waarom
fluister ik je naam nog?
(nummer 1-hit, 1985), Ga niet weg van
mij (1987), Liefde voor het leven (1992)
Carrière: Benny was de zoon van een
mijnwerker, maar al vlug werd duidelijk
dat hij van zingen zijn beroep wilde
maken. In 1975 maakte Benny zijn eerste lp Ik wilde als Orpheus zingen, maar
dat werd geen groot succes. Drie jaar
later krijgt hij met de single Lotje en de
elpee Samen zijn we rijk veel mediaaandacht. Benny bracht zowat 25 originele lp’s/cd’s uit, waarvoor hij de teksten zelf schreef. Hij won ‘De Gouden
Harp 1995’ (prestigieuze Nederlandse
muziekprijs, red.) en oogstte veel succes met theatertournees. Zijn echtgenoot Hans van Barneveld werd in 2006
zijn nieuwe manager, maar in de zomer
van datzelfde jaar begon Benny met
zijn gezondheid te sukkelen. In oktober
vorig jaar verscheen in Vlaanderen zijn
laatste album Onverwacht. Op 2 december 2007 gaf hij zijn laatste optreden, een hommage aan de overleden
Conny Vandenbos. Benny maakt op 21
december 2007 bekend dat hij leed
aan een vergevorderde vorm van kanker. Op 7 februari overleed hij op 56-jarige leeftijd in Soesterberg

Hans vindt veel
steun bij Loesje,
de hond die Benny
destijds kocht.
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conde in mijn hoofd. Het moeilijkste is
het besef dat Benny definitief weg is. Hij
was de liefste man die ik ooit kende. Er
zat geen kwaad in hem. Hij was goudeerlijk. Ik was erg trots op hem. De laatste
jaren scoorde hij geen grote hits, maar hij
trok 25 jaar lang volle theaterzalen.”

Vrijgezel
“Het is moeilijk om de draad van het
leven weer op te nemen”, bekent Hans.
“Ik was zestien toen ik Benny leerde kennen. 25 jaar lang leefden we bijzonder intens samen. Benny en ik: wij waren een
eenheid. We hadden aan één blik genoeg.
We deden álles samen: ik was zijn vriend
én manager. Zonder hem voel ik me heel
eenzaam. Benny is onvervangbaar. Ik voel
nu een enorme leegte. Ik probeer verder
te leven, maar het is erg zwaar. Er komt
zoveel op me af. Iedereen wil me helpen
en steunen. Soms hang ik de hele dag aan
de telefoon. Elke keer opnieuw datzelfde
verhaal. Ik weet het, de mensen bedoelen
het goed, maar ik moet eerst rust om me
heen vinden, om alles te kunnen verwerken. Ik heb totaal geen behoefte om met
vrienden naar een feestje of op restaurant
te gaan. Dit is de eerste keer dat ik met
vrienden naar Vlaanderen kom, de plek
waar Benny zo graag was. (Benny zou nog
een duet opnemen met de Vlaamse zangeres Mieke, red.) Eerlijk? Ik moest mezelf dwingen
om in mijn auto te stappen. Het leven is
nu zo zinloos voor mij. Het leven is gewoon niet leuk. Ik zou optimistisch willen
zijn, maar optimisme komt momenteel
niet in mijn woordenboek voor. Ik ben
heel blij dat ik mijn hond Loesje nog bij
me heb. Destijds koos Benny haar uit. De
laatste twee maanden waren ze onafscheidelijk. Ze zat aan Benny’s bed gekluisterd.
Ze mist hem ook ontzettend.”

Hans van Barneveld en Benny Neyman,
een jaar voor Benny’s dood. Wie had
toen durven denken dat er hen zo’n
tragisch lot te wachten stond.
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Wonderbaarlijk
magisch

(Tekst: Benny Neyman)

Wonderbaarlijk Magisch is een eerbetoon aan de liefde tussen Benny en
Hans. Dit nummer staat op Benny’s
laatste album, Onverwacht. Je leest er
pure liefde in.
Als we zwijgen, hebben we aan
één enkele blik al genoeg
En als we praten, praten we minstens
tot morgenvroeg
Als we slapen, delen we samen
één droom in hetzelfde bed
Jouw gedachten, die ken ik al
van A tot Z

Of ik je terug zal zien
“Het was Benny’s wens om gecremeerd
te worden. Zijn as is nu bij me thuis,” zegt
Hans. “Benny is altijd bij me, omdat ik 24
uur per dag aan hem denk. Ik vraag hem
voortdurend om raad. Ik geloof ook dat
het leven niet stopt bij de dood. Het kan
niet anders dan dat onze geest verder leeft.
Voor alle mensen die terminaal zijn of
een naaste verliezen, raad ik het boek Eindeloos bewustzijn van cardioloog Pim Van
Lommel aan, over bijna-doodervaringen.
Dat boek is een hele steun voor me.”

Niet alleen voor Hans, familie en vrienden
was het moeilijk afscheid nemen. Ook voor
Benny’s trouwe fans was het erg zwaar.

TEKST: Veerle Van de Wal • FOTO’S: Frank Dejongh e.a.

Er is iets magisch aan de hand
Iets wonderbaarlijk magisch
Het gaat me boven het verstand
Het betovert ons geluk
Is ’t een macht van hogerhand?
’t Is moeilijk te verklaren
Maar ’t mysterie van jouw hart
Doorgrond ik als geen één
Onvoorspelbaar
Het heeft blijkbaar zo moeten zijn
weliswaar
Onvoorstelbaar
We waren allang voorbestemd
voor elkaar
Alle planeten staan zomaar gunstig
Voor ons aan het firmament
En alle sterren voorspellen ons
een happy end
Er is iets magisch aan de hand
Iets wonderbaarlijk magisch
Het gaat me boven het verstand
Het betovert ons geluk
Is ’t een macht van hogerhand?
’t Is moeilijk te verklaren
Maar ’t mysterie van jouw hart
Doorgrond ik als geen één

