FRANK DEJONGH

In februari overleed
op 56-jarige leeftijd
BENNY NEYMAN.
Zijn vriend HANS
VAN BARNEVELD zit
nog midden in het
rouwproces en kijkt
enorm tegen de
kerstdagen op.
Vorig jaar werd
immers twee dagen
voor de kerst
bekend dat Benny
ernstig ziek was.
Hoe kijkt hij terug
op de afgelopen
tien maanden en
wat zijn zíjn
plannen voor de
toekomst..?
Door JAN URIOT

Hans: ‘Het leven heeft zijn

glans verloren’

tens leeg, verdrietig en wanhopig. Wat wil je ook, Benny en ik
waren vijfentwintig jaar lang,
vierentwintig uur per dag bij elkaar. Als dan opeens je partner
weg valt, slaat letterlijk de grond
onder je voeten weg. Al je houvast ben je van de ene dag op de
andere kwijt. Ik heb ook nergens
zin in. Het is dan weliswaar tien
maanden geleden, maar het
voelt nog steeds of Benny gisteren is overleden. Ik doe dingen
omdat ze nu eenmaal gedaan
moeten worden. Gelukkig heb ik
mijn hondje LOESJE nog. Dat is
zo’n lekker beestje dat je bij wijze
van spreken in de zak van je jas
kunt stoppen. Ik sjouw Loesje
dan ook overal mee naartoe.
Benny heeft het hondje destijds
zelf uitgezocht. En ik heb veel
steun aan mijn ouders. Die staan
vierentwintig uur per dag voor
me klaar.’

Hoe vier je de eerste kerst
zonder Benny?
‘Daar zie ik erg tegenop. Ik zal er
dan ook niets aan doen. De
feestdagen kunnen me gestolen
worden, want het leven heeft zijn
glans verloren. Niet alleen de
kerst, december is sowieso een
vervelende maand voor mij.
Want wij hebben inderdaad
21 december vorig jaar het afschuwelijke nieuws van Benny’s
ziekte wereldkundig gemaakt,
maar wij wisten het natuurlijk al
langer. Op 11 december was voor
ons al duidelijk hoe ernstig de
zaak was. We hebben het nog
tien dagen geheim kunnen houden, maar toen kwam het besef
dat het onverantwoord was om
de werkelijkheid nog langer stil
te houden. We zouden immers in
januari/februari starten
met een nieuwe theatershow. Alles was al
geboekt; wij, de
crew en muzikanten waren druk bezig met de voorbereidingen. Ook theaters en het publiek
moesten op de
hoogte worden gesteld van de afge-

lasting van de nieuwe theatershow Silhouet. We wilden voorkomen dat ze het via via hoorden
en dat er min of meer een draaiboek gemaakt moest worden.
Dat hebben we gelukkig goed
kunnen afhandelen.’
Jij was Benny’s manager, ga
je door met het
vak?
‘Dat zou
ik echt
nog niet
weten.
Zover
ben ik eenvoudigweg nog niet,
want ik ben nog
vreselijk onrustig
en ik kan me
moeilijk concentreren. Langer
dan tien minuten kan
ik bijvoorbeeld niet
naar een
film kijken.
Ik heb nu

voor Benny’s oude platenmaatschappij CNR de 5-cd-box Adieu
mede samengesteld. Dat was al
heel wat, want ik kan nog moeilijk naar Benny’s stem luisteren.
Dat grijpt me emotioneel telkens
naar de strot. Televisiebeelden
kijken is nog emotioneler. Maar
ik wilde me er per se mee be-

Geniet van het omvangrijke
oeuvre van
Benny Neyman…
Beantwoord de volgende vraag en maak
kans op de 5-cd oeuvre-box Adieu van
BENNY NEYMAN.
In welke plaats werd Benny Neyman op
9 juni 1951 geboren?
a. Amsterdam
b. Soesterberg
c. Maastricht
d. Eindhoven
Stuur uw oplossing vóór 22 december naar:
Weekblad Privé, o.v.v. Benny Neyman,
Postbus 1980, 1000 BZ Amsterdam.

moeien. Het resultaat mag er
zijn. Het is zijn complete oeuvre:
vijf cd’s, twee dvd’s, een uitgebreide biografie, discografie,
een persoonlijk woord van mij en
achtergrondinformatie over het
leven van Benny. De vijf schijfjes
bevatten zijn honderd mooiste
liedjes. Zowel de 5-box als de
luxe versie met de dvd’s zijn via
de webwinkel www.bennyneyman.nl te bestellen. Daarna komt
er bij onze eigen platenmaatschappij Golden Voice Label nog
een album uit met niet eerder uitgebrachte stukken. Het betreft
hier liedjes die in zijn tweeëntwintig theatershows zaten,
maar die nooit op een geluidsdrager zijn verschenen. Maar
dat is het plan voor de tweede
helft volgend jaar.’
Zie je nog wel eens collega’s?

‘In zo’n zware
periode leer je écht
je vrienden kennen’

HOLLANDSE HOOGTE

T

wee dagen voor de kerst
maakte BENNY NEYMAN
vorig jaar bekend dat hij
leed aan een vergevorderde
vorm van kanker. De prognose
en aard van de gevreesde ziekte
waren toen nog onduidelijk,
maar zoals hij zelf zei: ‘Het ziet er
niet best uit.’ Een schok ging
door het land. Zó jong en nog zo
actief, hoe was dat nou toch mogelijk? Op 7 februari verloor de
sympathieke zanger het gevecht
tegen de ziekte en overleed hij in
de armen van zijn geliefde, HANS
VAN BARNEVELD. ‘Dat beeld
staat op mijn netvlies gegrift,’
zegt Hans. ‘Ik ben het verdriet
nog lang niet te boven. We hadden nog zo veel plannen.’
Hoe sta je nu in het leven?
‘Het is ondraaglijk en onwerkelijk. Ik voel me eerlijk gezegd in-

Eerste kerst zonder
Benny Neyman…

‘Duidelijk is wel dat je in zo’n
zware periode je echte vrienden
leert kennen. Namen noem ik liever niet.’
Blijf je wonen in het huis
waar jullie dertien jaar lang
gelukkig waren?
‘Vluchten heeft geen zin. In dit
huis in Soesterberg voel ik me
thuis, geborgen, veilig en daarom
blijf ik hier wonen. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar de andere kant
van de wereld vertrek, zal het
verdriet niet minder zijn. Benny
zit in mijn hoofd, dat laat je niet
opeens achter als je gaat verhuizen. En dit huis met alles er op en
aan zorgt ook voor afleiding. Zo
móet ik wel elke dag naar buiten.
Niet alleen voor mijn hondje,
maar ook voor de veestapel die
verzorgd moet worden.’

