
Feel
Robbie

Williams
door Chris Heath

2006
Utrecht





: 7 :

Voor

1

‘Yeah, I’m a star, but I’ll fade,’ zingt hij, ‘if you ain’t sticking your
knives in me, you will be eventually.’

‘Nog een keer,’ zegt Guy Chambers, zijn belangrijkste songwriter-
partner, producer en musical director.

Augustus 2002. Laat in de middag. Robbie Williams staat in de opna-
meruimte van Record Plant Studios, een vierkant gebouw in een onop-
vallende zijstraat in Hollywood, en zingt een nieuw nummer met de
titel Monsoon. Net als veel van zijn andere nummers is het een grote
brij van onzekerheid, eerlijkheid, onbescheidenheid en zelfverachting.

Hij begint opnieuw. ‘I’ve sung some songs that were lame,’ begint hij.
‘I’ve slept with girls on the game.’

Op de zang na is dit nieuwe album klaar. Rob ging aan het begin
van 2002 naar Los Angeles en is daar gebleven omdat hij merkte dat hij
er gelukkiger was. Hij had net het album Swing When You’re Winning
uitgebracht, zijn vierde in vijf jaar, en had zojuist een tournee afgerond
die hem had uitgeput en had opgezadeld met een ellendig gevoel.
Tegen de mensen om hem heen verkondigde hij dat hij het volgende
jaar vrij zou nemen. Hij wist dat hij het had verdiend en hij wist dat hij
het nodig had. Dat betekende niet dat hij ook wist wat hij ermee moest
doen.

Uiteindelijk is hij maar een ander album gaan maken. Zijn dagelijk-
se bezigheden bestaan eruit dat hij een paar uur voor zonsondergang
van zijn huis in de Hollywood Hills naar de studio gaat, luistert naar de
laatste mixen, enkele suggesties doet en zingt.

‘Ik denk dat de middelste octaaf niet zo hard moet zijn,’ zegt Guy.
‘Maar het klinkt fantastisch,’ werpt Rob tegen.
‘Het zou mooi zijn als er wat kleur in het midden zou zitten,’ houdt

Guy vol.
‘Oké,’ zegt Rob. ‘Dan maken we het beige.’
Guy rolt met zijn ogen.
Rob probeert Monsoon nog een keer, maar nu gaat hij er meer in op

en speelt luchtgitaar tijdens het zingen. Wanneer hij bij het refrein is,



tilt hij zijn shirt op om z’n tepels te laten zien. Er zijn negen mensen in
de regelkamer. Een aantal mensen is op verschillende manieren
betrokken bij het maken van het album; anderen zijn er gewoon. Ik
heb net vier dagen in de auto gezeten om vanuit Oklahoma City hier
te komen – Rob lijkt te zijn gefascineerd, en een beetje verbijsterd, dat
iemand zo lang helemaal in z’n eentje wil zijn. Om te kijken en te lui-
steren, om bij te praten over wat er is gebeurd in zijn leven en om er
een paar woorden over te schrijven. Afgelopen januari kwam ik hem
toevallig tegen in het Sunset Marquis-hotel, waar hij woonde terwijl hij
besloot of Los Angeles de stad was waar hij wilde zijn; de meest recen-
te van een reeks incidentele, maar vriendschappelijke ontmoetingen in
de loop van de jaren. Volgens mij was die toevallige ontmoeting de
aanleiding voor zijn uitnodiging aan mij om hier nu te zijn.

Ik denk dat ik ongeveer een week blijf. Misschien tien dagen.

✹✹✹

In januari, nadat we elkaar tegen het lijf waren gelopen op het terras
van het Sunset Marquis, nodigde hij me uit in zijn villa om backgam-
mon te spelen. Al kletsend maakt hij me in. Het is fijn om hem te zien,
maar hij komt nerveus en onzeker over. Wanneer een meisje met wie
hij op dat moment omgaat hem opbelt, doet hij alsof hij zijn beste
vriend Jonathan Wilkes is (die ook in de stad is), zegt dat Robbie er
even niet is en neemt een boodschap aan voor zichzelf, waar hij waar-
schijnlijk nooit op zal reageren.

Hij gooit met de dobbelstenen. Ondertussen beschrijft hij het lastige
parket waarin hij zit. Hoewel hij ontzettend trots is op het swingalbum
dat net is verschenen, praat hij nu alsof hij erop had gerekend dat het
zou floppen. Alsof het zijn onfeilbare manier was om zijn carrière om
zeep te helpen, zijn lasten te verlichten en de druk van z’n schouders
te halen. En nu blijkt zijn zet averechts te werken. Het album, dat z’n
platenmaatschappij zo’n grote gok vond dat ze om contractuele rede-
nen weigerden het te accepteren als een compleet Robbie Williams-
album, is nu hard op weg zijn succesvolste album tot nu toe te wor-
den. Hij zou moeten staan te juichen, maar hij heeft juist het gevoel
alsof hij weer in eigen doel heeft geschoten. 

Na een tijdje moet ik weer aan het werk, maar ik zie hem later weer
in de hotelbar, de Whiskey: niet om te drinken, maar om te zijn waar
de drinkende mens is. Hij heeft nu een enorme blauwe tatoeage op zijn
rechteronderarm, MOTHER. Omdat hij van zijn moeder houdt, maar
ook omdat hij die avond een ander soort pijn nodig had, om zijn
gedachten uit zijn hoofd te zetten. Hij had gehoopt dat hij zich door
deze adempauze van z’n werk beter zou gaan voelen, maar dat lukt tot
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dusverre niet echt – hij voelt zich juist slechter en hij heeft nu alle tijd
van de wereld om die gevoelens onder ogen te zien. Hij is al een jaar
lang nuchter, maar hij heeft nu het gevoel dat hij het niet veel langer
kan volhouden.

Later op de avond zit hij te praten met een paar mensen die hij niet
kent en realiseert zich dan wat het is in hun gedrag dat hij zo goed her-
kent. Ze hebben ecstasy gebruikt. Hij vraagt ze ernaar en komt erach-
ter dat hij gelijk heeft. En ze hebben nog veel meer bij zich daar in de
bar en vinden het geen probleem om te delen.

Toe maar. Trakteer jezelf. Neem er een.
Hij komt heel erg in de verleiding, maar dwingt zichzelf om naar bed

te gaan.
Een paar dagen daarna gaat hij terug naar de tattooshop. Hij vindt

MOTHER er goed uitzien en hij wil iets op zijn andere onderarm zodat
alles in balans is. Hij vraagt om zes andere letters, die voor het even-
wicht tegen elkaar aan worden gezet: ILOVEU.

✹✹✹

In de studio laten ze Monsoon even liggen en gaan ze verder met iets
anders. Me and My Monkey is een lang, gestoord, verhalend nummer
over de avonturen van een man en zijn aap; het is geschreven in Bang-
kok en speelt zich af in Las Vegas. Om redenen die het nummer niet
verklaart en die de zanger waarschijnlijk niet eens weet, leidt de aap,
die altijd een tuinbroek en rolschaatsen aan heeft, de verteller naar een
gevaarlijke wereld vol pistolen, pooiers, gokken en prostitutie bij apen.
Aan het eind van het nummer is het verhaal onopgelost. Rob acteert de
dialoog terwijl hij hem zingt, staand op de scooter waarmee hij altijd
door de studio rijdt.

‘Vind je dat leuk, pa?’ vraagt hij. Vandaag is zijn vader, in Los Angeles
op bezoek bij zijn zoon, onder de regelkamerkliek. Tot een paar
weken geleden hadden ze meer dan een jaar niet met elkaar ge-
sproken.

‘Ik vind het ongelooflijk,’ antwoordt zijn vader, Pete Conway. (Zijn
vader heeft een artiestennaam, Rob niet. Zijn vader is geboren als Peter
Williams; ‘Pete Conway’, is de naam die hij, ook in het dagelijks leven,
ging gebruiken toen hij komiek van beroep werd. Iemand anders pro-
beerde al mensen te entertainen onder de naam Peter Williams.)

‘Dat hebben wij geschreven,’ zegt Rob, terwijl hij probeert met
gemaakte trots de echte trots te verbergen.

Guy haalt hem over om de zang opnieuw te doen. Terug in de opna-
meruimte zegt hij:, ‘Draai het volume maar hoger… doe het licht uit…
en laat de boel hier maar trillen…’
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Guy morrelt aan schakelaars en het licht in de regelkamer wordt
gedimd.

‘Niet daar het licht uit, jij stuk gereedschap,’ klinkt de stem van Rob.
‘Hier.’

‘Ik kon het niet vinden,’ zegt Guy.
‘Maar je bent wel een fantastisch stuk gereedschap,’ gaat Rob verder

met een geaffecteerde, bekakte stem. ‘Als jij gereedschap was, zou je
een Black & Decker-werkbank zijn…’

Uiteindelijk gaat het licht uit bij Rob. Hij zingt het nummer weer, nu
in het donker. Na de regel ‘the monkey was high’ maakt hij een luid
proestend geluid.

‘Ik vind het vervelend dat ik je niet kan zien,’ zegt Guy. ‘Je bent
waarschijnlijk naakt met een stijve.’ Dit is geen ongegronde veronder-
stelling. Rob is bij het inzingen van dit album al heel vaak naakt
geweest. Tijdens een van de nummers – een cover van het Lynyrd Sky-
nyrd-nummer Simple Man, maar dat is afgevallen – droeg hij een
Superman-pak.

‘Het is heel bevrijdend, naakt zingen,’ zegt Rob tegen Guy. Pauze.
‘Door Louise Nurding.’

‘Wie is Louise Nurding?’ mompelt Guy.
Rob neemt niet de moeite om het uit te leggen. Hij en Guy hebben

in plaats daarvan een nogal verhitte discussie, zo eentje die je niet dage-
lijks hoort, over de stemmen waarmee een aap en een baviaan in het
echt zouden praten. Rob steekt een sigaret aan; als de lucifer opflakkert,
wordt hij kort opgelicht in de opnameruimte. Hij is niet naakt.

Vandaag heb ik deze nummers voor de eerste keer gehoord. Voor-
dat hij weggaat, zegt Rob dat hij wil dat ik luister naar nog een num-
mer. Het heet Cursed en gaat over een overleden vriend, hoewel hij dat
vandaag niet uitlegt. Terwijl het nummer wordt afgespeeld, zet hij me
in de stoel van Guy achter de mengtafel, gaat zelf op de tafel zitten,
met z’n gezicht naar me toe en leunt naar voren om de verdrietige,
boze woorden te zingen op een paar centimeter afstand, direct in mijn
oor en met consumptie.

✹✹✹

Wanneer je rijk en beroemd bent en snel onzeker, is het gemakkelijk
om een huis te vinden, maar moeilijker om een thuis te vinden. Het
eerste huis dat Rob in Los Angeles huurde, was van Dan Aykroyd.
Zijn verblijf was geen succes. Ten eerste hadden de pers en paparazzi
hem direct gevonden. Ze konden ook niet op een afstandje worden
gehouden omdat, in tegenstelling tot veel van de duurdere huizen in
Los Angeles, dit huis niet in een met omheinde wijk stond waar alleen
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de huiseigenaars en hun gasten in kunnen. Er waren ook andere
problemen.

Hem was verteld dat Aykroyd in dit huis Ghostbusters had geschre-
ven; de bibliotheek en videoverzameling waren overladen met spullen
over ufo’s en het bovennatuurlijke. Rob zegt dat hij wist dat het huis al
bewoond was op de dag dat hij erin trok, maar het contract was al gete-
kend. Dus besloot hij om met de geesten te praten en ze een wapen-
stilstand aan te bieden. ‘Ik zat op de rand van het bed,’ legt hij uit, ‘en
ik zei: “Hoi, ik heet Rob, ik kom uit Engeland en ik blijf hier drie maan-
den. Ik weet dat jullie hier zijn, maar ik wil dat jullie weten dat ik een
beetje bang voor jullie ben. Ik ben hier om mijn leven weer op de rails
te krijgen. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden, maar ik kom op jullie
terrein en ik weet dat jullie op het mijne komen, maar blijf alsjeblieft
een beetje uit mijn buurt omdat ik jullie eng vind. Dank je.” En het voel-
de alsof ze het hadden gehoord en het accepteerden.’

Maar toen hij een keer ’s nachts thuiskwam, stonden alle ramen en
deuren wijd open. Hij wachtte op de oprijlaan terwijl het huis werd
doorzocht. Er was niemand, er was niets weg. Op een andere nacht
was Sid, zijn tamme wolf die in een mand naast zijn bed slaapt, heel
rusteloos, wat totaal niet bij hem paste. Rob dacht dat Sid moest plas-
sen; dus ging hij om vier uur ’s nachts met hem via de achtertrap naar
de keuken en naar buiten, maar Sid leek alleen maar te willen spelen,
dus nam hij hem weer mee naar boven, ondertussen alle deuren slui-
tend. Plotseling stoof Sid weg. Rob vond hem trillend als een rietje in
de keuken, aan de andere kant van een gesloten deur die hij zelf niet
had kunnen open- of dichtdoen.

Andere gasten hoorden ’s nachts onverklaarbare stemmen. Op een
dag kwam hij in Los Angeles de drummer van The Who, Zak Starkey,
tegen, die er een tijd met zijn vader Ringo had gewoond.

‘Ik hoorde dat je in het oude huis zit,’ zei hij tegen Rob. ‘Heb je de
kinderen al gezien?’

‘Wat?’
‘Er zijn twee kinderen in de tuin,’ vertelde Zak, ‘en er is een oude

vrouw in het huis.’
Rob heeft de vrouw, of de kinderen, nooit gezien, maar hij heeft wel

gemerkt dat zijn slaapkamer koud werd – ‘alsof alle lucht uit de kamer
werd gezogen’ – toen ‘California Dreaming’ van de Mamas & Papas op
de televisie was tijdens een commercial voor een sixties-verzamel-
album. Toen dacht hij dat hij precies wist waarom dat was. Hij had
gehoord dat dit ook het huis was geweest waarin Mama Cass haar laat-
ste boterham had gegeten.

Het doet er niet toe dat er over huizen soms verhalen gaan die niet
kloppen. (Mama Cass is trouwens overleden in Londen, in een ander
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verdoemd huis, namelijk dezelfde flat als waar Keith Moon overleed
aan een overdosis.) Rob had genoeg gezien en gevoeld. Hij besloot te
verhuizen.

Toen de verhuizers kwamen, gingen die één keer het huis binnen
en weigerden daarna om hun werk af te maken. Hun reden: ‘De oude
vrouw zat in de stoel.’

✹✹✹

‘Ken je Pompey al?’ vraagt hij me, terwijl ze op het punt staan uit de
opnamestudio weg te gaan. ‘Pompey is er voor het ruigere werk.’

Pompey is een vriendelijk uitziende man die is opgegroeid in Ports-
mouth, vandaar de naam. Hij is de belangrijkste bodyguard van Rob en
is verantwoordelijk voor alle beveiligingmaatregelen, maar de relatie
gaat veel verder dan dat. Hij is een ex-marinier en soms spuit hij ineens
uitzonderlijke, absurde verhalen over het leven in het leger.

Regelmatig verkondigt hij, meestal wanneer er een combinatie van
spanning en lichtzinnigheid in de lucht hangt, ‘beveiliging is geen vies
woord.’ Pauze. ‘Reet is een vies woord…’

Rob neemt me mee naar zijn huis, naar het huis dat hij kocht na het
huurfiasco. Het huis waar hij naar eigen zeggen gelukkiger is dan de
afgelopen jaren. Het huis is van Clint Black, de countryzanger, geweest.
‘Niet mijn mat,’ zegt Rob als we naar binnen gaan, wijzend naar de mat
met de tekst PAS OP VOOR DE WISPELTURIGE HOND. Hij laat me de
tuin zien, het zwembad, het uitzicht over het dal. Toen hij er net woon-
de, deed hij ’s morgens de gordijnen open, rekte zich uit… en dan
begon onmiddellijk de stem in zijn hoofd. Je hebt dit niet verdiend,
klonk het dan. En het gaat je allemaal toch weer afgenomen worden.
En hij keek naar buiten en zag de man die de bladeren uit het zwem-
bad haalde (in zijn hoofd ging het dan: Hoeveel krijgt hij betaald?) en
hij keek naar de vrouw die zijn was deed (Hoeveel krijgt zij betaald?)
en de paniek binnen in hem nam toe.

‘Als het mijn lot is dat dit alles me weer wordt afgenomen, dan moet
ik er iets van leren,’ zegt hij. ‘Maar als dit de rest van mijn leven bij me
blijft, dan moet ik daar ook iets van leren.’

Hij loopt naar de keuken en gaat op de vloer liggen, op zijn rug. Zijn
drie honden – Sid, Rudy en Sammy – komen naar hem toe en begin-
nen te snuffelen en te likken.

Dan staat hij op, loopt naar de hal en drukt op een knop.
‘Kijk,’ zegt hij. Er gaat een deur open. ‘Ik heb een lift,’ zegt hij

grijnzend.
Soms gaat hij met de lift een verdieping hoger naar de hal voor zijn
slaapkamer. Het bespaart niet veel tijd. Maar op een bepaalde manier
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kan het fantastisch zijn om je eigen lift te hebben in de wetenschap dat
het gebruik ervan je – ook al dient hij geen enkel doel – plezier brengt.

✹✹✹

Rob en zijn vader houden zich bezig met wat het meeste weg heeft van
een niet aflatende wedstrijd moppentappen. Zo voelen ze zich het
meest op hun gemak bij elkaar.

‘M’n timing is verkeerd wanneer hij er is,’ klaagt Rob. Hij vindt het
nog steeds leuk om de aangever te zijn voor zijn vader.

‘Ik heb dat Chinese gedoe met naalden geprobeerd,’ zegt zijn vader
deze middag.

‘Wat?’ zegt Rob en geeft de voorzet: ‘Acupunctuur?’
‘Nee,’ zegt zijn vader. ‘Heroïne.’
Ze lopen naar de tafeltennistafel die in de garage staat, naast de E-

type Jaguar. Ze zijn allebei buitengewoon prestatiegericht, zelfs als ze
spelen om wie er mag beginnen met serveren. Rob neemt in het eer-
ste spel een voorsprong, zijn vader maakt de gelijkmaker, 10-10. Rob
staat voor met 18-16, dan wint zijn vader drie punten op rij, 18-19. Dan
twee punten voor Rob. 20-19. En dan scoort hij nog een bal, een die
net de rand van de tafel raakt en onspeelbaar is.

‘Goed,’ zegt zijn vader. 
‘Ben je nu klaar voor de strijd?’ vraag Rob. ‘Laat me even bijkomen.’
Hij haalt een Silk Cut uit zijn zak en neemt z’n positie in. In het vol-

gende spel staat Rob al snel met 5-10 achter. Dan 7-13. Bij 8-17 gaat hij
voor de onverdeelde aanval, met weinig resultaat. ‘Klote,’ schreeuwt hij
als hij de bal voor 10-20 mist. Dan, op het allerlaatste moment, een
sprankje hoop. ‘Nee!’ schreeuwt zijn vader, die mist, waardoor de stand
op14-20 komt. Dan, twee punten later – ‘Ja, dat is hem,’ zegt zijn vader
– en het is voorbij. 15-21.

1-1.
‘De laatste,’ zegt Rob.
Nu gaat het er nog heftiger aan toe. Rob staat voor met 10-6, dan

staan ze weer met 10-10 gelijk. Maar Rob komt weer op voorsprong te
staan en wint met 21-12.

‘Goed gespeeld, Rob,’ zegt zijn vader. Ze omhelzen elkaar.
Dan draait zijn vader zich om naar mij, grijnst en wijst erop dat hij

de vorige twee wedstrijden heeft gewonnen. Rob lacht.
‘We speelden dit toen hij jonger was,’ vertelt Pete. ‘We speelden altijd

van alles.’
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✹✹✹

Als ik de volgende dag bij de opnamestudio kom, is Josie Cliff aan het
bellen om een filmploeg in te huren om later deze week opnames te
maken van Rob. ‘Hij is een Britse zanger, heel bekend in Europa, heeft
zo’n twintig miljoen albums verkocht,’ legt ze geduldig uit. Josie is het
lid van zijn managementteam dat altijd bij hem is. Omdat hij naar Los
Angeles is verhuisd, woont zij nu ook hier. Ze is hoofdzakelijk verant-
woordelijk voor het regelen van zijn leven: alles van het beheren van
zijn agenda, het inhuren en ontslaan van personeel, het zoeken van
huizen tot het inpakken van kleding voor reizen en het reageren op
zijn onmiddellijke behoefte aan eten, koffie of een sigaret. (Buiten-
staanders die haar voor het eerst in actie zien in deze laatste rollen
onderschatten haar belang en invloed. Ze komen er vaak snel achter.)

Rob komt tevoorschijn uit een kamer verderop in de hal. Hij heeft
net gekeken naar twintig minuten camcorderbeelden die Guy heeft
meegenomen, gefilmd tijdens een van z’n eerste solotournees in 1998,
toen hij er slecht aan toe was.

‘Het is heel schokkend,’ zegt hij.
‘Goede tijden, slechte tijden,’ zucht Guy nonchalant.
‘Ik weet nog hoe moeilijk ik het had,’ zegt Rob.
‘Is het deprimerend?’ vraagt David Enthoven.
‘Voor mij wel,’ zegt Rob. ‘Het was als een echte depressie.’
David Enthoven is een van de twee leidinggevenden van zijn manage-

mentbedrijf IE Music – de persoon die met Rob meegaat op tournees en
die vaker langskomt op momenten als deze, wanneer hij aan het op-
nemen is of een video aan het maken is of iets anders doet, terwijl zijn
partner Tim Clark de zaken afhandelt in het kantoor in Londen. David
gaat nu naar de andere kamer om naar dezelfde beelden te kijken.

‘Het herinnerde me aan alle ellende,’ zegt hij wanneer hij terugkomt.
‘Ik vond het echt behoorlijk schokkend.’

‘Zie je wel, Guy?’ zegt Rob, beschuldigend. ‘Jij vindt het grappig.’ Het
irriteert hem dat zijn vroegere lijden als amusant wordt beschouwd. Als
hij er zelf zo mee om wil gaan, is dat zijn goed recht; het geeft ande-
ren niet hetzelfde recht. 

‘Het was heel zwaar, of niet Robert?’ zegt David.
Hij knikt alleen maar.

✹✹✹

Je zou een boek kunnen volschrijven met de manieren waarop zijn
successen en triomfen zijn verweven met ellende en wanhoop, en over
de manieren waarop het een het andere uitlokte. En dan is er ook nog
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de combinatie van al die dingen die deel is gaan uitmaken van de show
die Robbie Williams aan het publiek toont.

Het belangrijkste gegeven hier, dat misschien lang niet alles duidelijk
maakt, is dat hij, toen hij begin 1995 uit Take That stapte al een zware
drinker en regelmatige drugsgebruiker was. Na zijn solocarrière (die
bijna een voortijdig einde vond) te zijn begonnen met een jaar lang doel-
loos feesten, ging hij op de dag nadat hij klaar was met de opnames van
de zang voor zijn eerste soloalbum Life Thru A Lens in 1997 naar een
afkickcentrum. Nog verschillende jaren voerde hij een strijd om nuchter
te blijven en om een levensstijl te vinden die paste bij deze manier van
leven. Onlangs heeft hij er misschien een gevonden. Twintig maanden
geleden is hij weer gestopt en tot dusverre houdt hij het vol.

Op een avond bij zijn zwembad vraag ik hem naar die laatste dag.
Hij vertelt dat hij onderweg was naar een werkvergadering in Londen.
Hij had geprobeerd niet te drinken maar het was te moeilijk en door
een stem van binnen ging hij overstag. Hij nam een duidelijke en
bewuste beslissing om toe te geven aan zijn ergste instincten, om een
zuiplap te worden. Hij dacht erover na. Waarom zou dat zo erg zijn?
Hij had genoeg geld om zichzelf dood te drinken als hij dat zou wil-
len. En als dat niet lukte, kon hij altijd nog een van die heren met rode
wangen, lompe tred en een klompneus worden.

Pas nadat hij zich had neergelegd bij deze toekomst, deed een andere
stem in zijn hoofd zich gelden.

‘Geef niet op…’ zei die.
Misschien kon hij die bijeenkomsten nog eens proberen.

✹✹✹

Rob rookt bijna drie pakjes Silk Cut per dag. ‘Ik ben er heel goed in,’
zegt hij spottend. ‘Ik kan nog geen tien minuten zonder een verrekte
sigaret.’ Hij wil ermee stoppen. Hij verafschuwt het idee dat kinderen
misschien gaan roken omdat ze hem hebben gezien, halverwege zijn
liveshow op de grond zittend, smachtend naar een peuk en er één
opstekend. (Dit heeft hij altijd gedaan tijdens zijn liveshows. Hij vindt
het heerlijk. Kan hij even stoppen met rondrennen.)

Hij heeft gezworen te stoppen als hij dertig is, en hij zegt dit vaak.
Hij vraagt zich af hoe zijn stem zal veranderen.

Hij probeert altijd sigaretten op te gooien met z’n vingers en te van-
gen in zijn mond, ook als niemand kijkt.

Nu kijk ik.
Eerste poging. Tweede poging. (Nu ziet hij me.) Derde poging… en

hebbes.
‘Die zit,’ mompelt hij.
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Een andere dag bij hem thuis, vroeg in de middag. Rob slaapt nog.
Pompey brengt zijn ontbijt naar boven op een dienblad terwijl ik

met zijn vader in de keuken zit. We drinken koffie en eten stukjes
meloen. Buiten loopt een man over het gazon de hondenpoep op te
ruimen. Achter hem ligt het zwembad, daarachter een heldere, blauwe
lucht. De Los Angeles-vallei strekt zich uit naar het noorden.

‘Volgende week ben ik in Torquay,’ zegt zijn vader.
Hij was politieagent, werkte daarna in een elektronicafabriek en

begon in de avonden met stand-up comedy. Toen Rob werd geboren,
hadden hij en Robs moeder, Jan, een pub, maar dat paste niet bij hem.
Na een poosje verliet hij de pub én Jan. Toen Rob opgroeide, werkte
Pete voornamelijk in vakantieparken langs de kust waar Rob de zomer-
vakanties met hem doorbracht.

Rob verschijnt en zegt dat hij naar de dichtstbijzijnde winkel wil om
Sexy Beast te huren, zodat zijn vader hem kan zien, en om koffie te
halen. We zijn nu met een klein groepje mensen: Pete, Pompey, zijn A
& R-man Chris Briggs, ikzelf. Op de weg ernaartoe draait hij Dusty in
Memphis van Dusty Springfield.

We zitten buiten voor Starbucks. Hier kwam hij een tijdje terug Mike
Myers en zijn vrouw tegen en heeft een uurtje met ze zitten praten. ‘Het
was gezellig,’ zegt hij. ‘In Notting Hill kan dat niet.’ Een paar dagen
geleden zag hij Brian Wilson in de delicatessenwinkel.

Chris Briggs vertelt dat hij op zwemles gaat.
‘Kun je je nog de eerste keer herinneren dat jij erin dook?’ vraagt zijn

vader aan Rob.
‘Cornwall,’ knikt Rob.
Zijn vader haalt herinneringen op aan de dag dat hij Rob eropuit

stuurde om melk en de krant te halen. ‘Twee uur later werd ik een
beetje ongerust, omdat hij nog niet terug was.’ Uiteindelijk kwam zijn
zoon thuis. ‘Hij zei: “Zie je dat steentje – dat heb ik de hele weg heen
en de hele weg terug geschopt”.’

‘Heel belangrijk,’ zegt Rob.
Wanneer ik hem er later naar vraag, zegt hij dat hij zich alles nog per-

fect kan herinneren – de dag, de wandeling, het steentje.
‘Dat noemen ze geobsedeerd zijn,’ zegt hij.

✹✹✹

Robs favoriete boek als kind was The Adventures of the Wishing Chair.
‘Het gaat over een magische stoel die kinderen overal naartoe

brengt. Ik wenste altijd dat er een magische deur zou zijn waar ik door-
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heen kon lopen, zodat ik naar elk vakantiepark kon waar mijn vader
was.’

Dus je wenste dat er een magische deur was van de plek waar jij was
naar de wereld van het entertainment?

‘Ja,’ knikt hij, het spelletje meespelend. ‘En nu heb ik die deur
gecreëerd. Welke deur ik ook doorga, er is entertainment aan de
andere kant.’

✹✹✹

Terug bij het huis gaan we even in de tuin zitten. Rob vraagt of ik met
hem mee wil om een huis verderop te bezichtigen. Er is vandaag open
huis en hij heeft wel zin om te kijken, al is het alleen maar omdat hij
nieuwsgierig is naar hoe de andere huizen in deze wijk eruitzien.

We pakken de zwarte Jaguar. Hij heeft geen rijbewijs. Hij heeft nooit
rijexamen gedaan, deels omdat hij er nooit aan toe is gekomen, deels
omdat hij bang is dat hij geen goede chauffeur is en deels omdat hij
er niet aan moet denken dat iemand naast hem zit en hem beoordeelt.
Maar binnen het met omheinde wijk zijn alleen privé-wegen en mag
hij rijden. Als we eenmaal in de auto zitten, doet hij niet veel moeite
om het huis te vinden – we komen er nooit – maar we beginnen te
praten, en hij blijft rijden, en dat doen we anderhalfuur lang. We rij-
den steeds maar weer door de zeven of acht straten van de wijk, soms
snel, soms langzaam. Soms versnelt hij om een reden te hebben om
te remmen.

We zijn eigenlijk nog nergens diep op ingegaan sinds ik een paar
dagen geleden in de stad aankwam, maar hij schijnt het prettig te vin-
den om zo te praten. Hij legt uit hoeveel beter zijn leven hier in Los
Angeles is. ‘Ik weet al zo’n zes jaar dat ik uit Engeland weg moest,
wilde ik een leven kunnen leiden zonder onder dat vergrootglas te lig-
gen,’ legt hij uit. ‘En ik wilde dat niet. Ik moest ervan huilen. Ik moest
altijd denken aan het park waar ik heen ging toen ik nog een kind was,
de wandelingen die we maakten met de honden, de picknicks bij Bux-
ton… alle leuke dingen die ik niet meer zou kunnen doen. En ik wist
dat ik uit “mijn Engeland” weg moest, dat is het zinnetje dat ik in mijn
hoofd had. Engeland is, wat mij betreft, een land dat momenteel wordt
geregeerd door roddels en door wat beroemdheden elke dag doen. En
weet je, ik wil een popster zijn wanneer ik op het podium sta, ik wil
een popster zijn wanneer ik aan promotie doe, ik wil geen popster zijn
wanneer ik uit bed kom en koffie of melk haal op de hoek en mezelf
vervolgens terugzie in het nieuws.’

Hij weet dat mensen niet altijd snappen wat de meedogenloze aan-
dacht van de paparazzi kan aanrichten bij iemand als hij.
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‘Wanneer je 24 uur per dag in de gaten wordt gehouden door de
paparazzi, word je ’s morgens wakker en staan er misschien wel vijf
auto’s geparkeerd voor je huis, elke verdomde dag weer, en ze volgen
je overal, de hele dag,’ beschrijft hij. ‘Na vijf jaar kan het je opbreken.
Het is heel belangrijk dat je jezelf afscheidt van je roddelbladpersoon-
lijkheid of je televisiepersoonlijkheid. En wanneer je dat niet kunt,
omdat ze in je leven zijn, neemt het geratel in je hoofd nog meer toe
en vat je alles persoonlijk op omdat je echt denkt dat ze over jou
schrijven.’

Hij had een interview gelezen met de bedenker van De Simpons,
Matt Groening, waarin hem werd gevraagd wat het ergste was dat hem
kon overkomen en Matt Groening had geantwoord: ‘Dat mijn diepste
angsten over mijzelf waar zijn.’ Wonend in Engeland, met het aanhou-
dende spervuur dat dat met zich meebracht, voelde Rob zich ook zo:
dat zijn diepste angsten over hemzelf misschien waar waren. ‘Op een
bepaald moment had mijn hoofd geleerd om te zeggen “nee, je bent
een klootzak”,’ zegt hij. ‘Op een bepaald moment werd ik alles wat
over me werd geschreven dat grotesk en slecht was.’ Hij geeft liever
geen volledig lijstje met die angsten – nog niet in ieder geval – omdat
ze er nog steeds zijn. ‘Bij alles wat ik doe, speel ik advocaat van de dui-
vel,’ zegt hij. ‘En de duivel wint meestal.’

Maar hier, in Los Angeles, lijkt alles beter te zijn. Alleen al het feit dat
hij aan een privé-weg woont en een tuin heeft waar niemand zicht op
heeft, betekent dat hij pas hoeft na te denken of hij wordt bespied of
gevolgd wanneer hij van zijn terrein afgaat. Hij weigert zich ook te ver-
ontschuldigen voor het feit dat hij zo van het weer hier houdt. ‘Ik word
wakker,’ zegt hij, ‘en elke dag schijnt de zon.’

Toch zijn er ups en downs geweest. Toen hij pas in de stad was,
maakte hij snel veel vrienden – goede vrienden door zijn fantastische
nieuwe leven – en het verraste en bedroefde hem toen hij erachter
kwam dat zo veel mensen niet waren wat ze leken. Zoals hij zelf vaak
zegt, werkte zijn idiotenradar niet goed. ‘Ze vertellen je over de men-
sen hier en over hoeveel mensen bijbedoelingen hebben en willen net-
werken en hogerop willen komen,’ mijmert hij. ‘En ik dacht dat ik ze
er wel kon uithalen, dat dacht ik echt. En heel veel van die lui gingen
onder de radar zitten. De laatste paar weken zijn behoorlijk vervelend
geweest, omdat ik alles had wat ik wilde toen ik hier kwam – veel
maten, veel dingen te doen en de mogelijkheid om gewoon over straat
te lopen en gewoon echt plezier te hebben – en toen…’ Hij zucht. ‘Ze
zijn zo ongelooflijk slim, maar meestal pik ik ze er wel uit.’

Het andere wat hem niet in de koude kleren is gaan zitten, is een
toenemende paranoia dat iemand die hem na staat verhalen verkoopt
aan de Britse roddelbladen. ‘Ik hoef verdomme alleen maar te denken
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aan iets en het staat al in de krant, en dat jaagt me de stuipen op het
lijf,’ zegt hij. ‘Ik denk dat al mijn telefoons worden afgetapt. Ik kan nie-
mand vertrouwen. Ik word er gek van. Je gaat malen en vervolgens
wantrouw je iedereen.’

Hij vertelt me dat hij onlangs zelfs valse verhalen heeft verteld aan
mensen die hij verdenkt, om te zien of ze in de roddelbladen komen
te staan. Tot dusverre niet. Hij heeft z’n telefoons laten controleren,
maar – en hij weet dat dit grappig is, en hij weet dat het behoorlijk gek
is, maar als je er eenmaal aan begint, is het moeilijk om nog op de rem
te trappen – hij is nu zo paranoia dat hij zich zelfs afvraagt of de men-
sen die zijn telefoons hebben gecontroleerd ze misschien hebben af-
getapt.

✹✹✹

Na een halfuur rijden stopt hij voor zijn eigen huis. Hij stapt uit, plast
in zijn voortuin en vraagt of we verder zullen gaan. Ik zeg ja. Ik heb
heel veel vragen.

Hij stapt weer in en trapt het gaspedaal in.
‘Ja, ga door,’ zegt hij. ‘Stel me een andere vraag. Vraag me iets over

sport. Daar weet ik veel van.’

✹✹✹

We rijden verder. Hij vertelt me dat hij zich als gevolg van het zich hier
settelen is gaan realiseren dat hij zijn vader terug wilde in zijn leven.
‘De laatste keer dat hij me zag, was in een flat in Kensington. Ik voel-
de me toen niet erg goed, maar sindsdien ben ik vooruitgegaan,’ zegt
hij. ‘En ik wil dat hij trots op me is.’ De kwesties tussen hem en zijn
vader zijn ingewikkeld, maar een van de redenen waarom hij zijn vader
niet wilde zien, heeft te maken met het nuchter zijn. Hun volwassen
relatie was gebaseerd op samen dronken worden. ‘Ik vond het te gek
om met mijn vader te drinken,’ zegt hij. ‘Ik hield ervan om met m’n
vader te drinken. We hadden ontzettend veel lol.’ Een tijdlang was hij
bang dat hij wilde gaan drinken als hij zijn vader zag drinken.

Dat gevoel heeft hij nu niet meer, hoewel zijn vader geheelonthou-
der is gedurende zijn verblijf. ‘We kunnen het heel goed met elkaar vin-
den,’ zegt Rob. ‘We hebben gewoon de draad opgepakt alsof er niets
is gebeurd… Wanneer je in therapie gaat en al dat gedoe, kun je een
beerput opentrekken waar je eigenlijk niets mee kunt. Woede en haat.
Het heeft lang geduurd voordat ik het kon accepteren. Ik bedoel, mijn
vader is een fantastische vader. Hij is een prachtig mens. Maar als je zo
diep gaat graven: “Dit zou zo hebben moeten gaan…”’
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Het probleem, zegt hij, is dat ‘ik een vader nodig had en niet een
vriend. Dat is het. En ik kreeg een vriend. Een drinkmaatje. Wat op zich
fantastisch is… maar ik had een vader nodig.’

Maar heb je nu het gevoel dat hij meer een vader is of dat je hem nu
meer accepteert als een vriend?

Rob stopt de auto zodat we uitkijken op een met struikgewas
begroeide helling, waar de huizen ophouden.

‘Ik accepteer hem nu meer als een vriend,’ zegt hij. Hij trekt woest
op als we de heuvel oprijden en gaat dan ineens op de rem staan. Het
is niet duidelijk in hoeverre dit een bewuste onderbreking van ons
gesprek is. ‘En het is fantastisch. Ik ben blij dat het nu zo gaat.’

✹✹✹

Een jonge en zeer aantrekkelijke vrouw loopt voorbij.
‘Hallo!’ zegt hij. ‘Hoe heet je?’
Ze blijft even staan om een praatje te maken. Ze zegt dat ze op weg

is naar haar werk.
‘Weet je op wie je lijkt,’ zegt ze.
‘Op wie?’
‘Robbie Williams,’ zegt ze.
‘O ja?’ zegt hij. ‘Ik wou dat ik zijn geld had. En zijn uiterlijk.’

✹✹✹

Al rijdend, nog steeds rijdend, zegt hij dat hij het vreemd vindt wan-
neer mensen denken dat om het even welk talent dan ook van henzelf
is. ‘Mensen denken echt dat ze het zelf doen,’ zegt hij, ‘terwijl dat niet
zo is.’

Wat is het dan.
‘God.’
Denk je dat?
‘Ja. Ik heb het niet over een religieuze god. Ik noem het God omdat

ik het dan kan begrijpen.’
Eerder had hij al gezegd dat hij zich geneerde voor zijn nummer één

single Rock DJ, dus vraag ik hem, bij wijze van opheldering, of hij
gelooft dat God Rock DJ heeft geschreven.

‘Ja,’ zegt hij. ‘Hij had een slechte dag.’ Dan bedenkt hij zich. ‘Nee,’
corrigeert hij, ‘ik geloof dat ik de tekst voor Rock DJ heb geschreven.
God was volgens mij net bezig met het album van iemand anders. Vol-
gens mij is hij een tijdje bij Coldplay geweest.’

Dit is niet iets waar hij nu veel over wil zeggen – ‘Het is een van die
theorieën waarvan mensen denken als ze zwart op wit staan, “o, dat is
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wel vreemd”’ – maar het is niet iets wat hij luchtig opvat. Elke avond
knielt hij bij zijn bed om te bidden. Soms praat hij in bed; hij weet zeker
dat er iemand luistert – door de kleine signalen die hij elke dag krijgt.

Dit is terug te horen in deze nieuwe nummers. ‘Ja,’ geeft hij toe, ‘er
is veel religie en dood en wedergeboorte in veel dingen die ik doe. Het
is altijd gewaagd terrein om je op te begeven, omdat iedereen denkt
dat je een David Icke gaat worden of zo. Weet je, alles wat ik doe, waar
ik ben, mijn talent, het is een geschenk van God. Daarom komt hij af
en toe even langs, toch?’ Hij pauzeert. ‘En ik denk dat hij je dit alles
kan geven, maar ook weer kan afpakken. Daar ben ik me van bewust.’

✹✹✹

Hij doet een uitspraak.
‘Ik heb nog vijf jaar,’ zegt hij. ‘En dan is het gebeurd, of niet soms?’
Vijf jaar waarvoor?
‘In dit wereldje. Dit album is helemaal fantastisch. Als ik er nog zo

eentje kan maken én dan nog een ‘het beste van’, dan zeg ik dank je
wel en ga ik kinderen krijgen. En dan zie ik wel of ik de aandacht pret-
tig vind of niet.’

Maar denk je echt dat je dat gaat doen?
Hij pauzeert en begint dan te lachen, alsof hij het grappig vindt dat

ik erop doorga.
‘Nee,’ geeft hij toe.
Ik ook niet.
‘Dit is wat ik wil doen,’ zegt hij en staart door de voorruit.

✹✹✹

Hij parkeert de auto. Als de avond valt, gaan we zitten aan de mozaïek-
tafel in zijn achtertuin. Hij praat over de nieuwe generatie popsterren.
Het is duidelijk dat hij geen hoge pet op heeft van wat zij tot dusverre
hebben gedaan, maar hij kan zich wel in hen vinden. ‘Omdat ik 
Hear’say ben geweest, ik ben Steps geweest en ik ben Gareth of die
andere jongen, Will, geweest,’ zegt hij. ‘Ik heb gewild wat zij willen. Ik
heb de dromen gehad die zij hebben. Ik heb me ook zo klein gevoeld
en ik wilde mezelf ook bewijzen. Ik vond dat ik een gave had en ik
wilde die laten zien, net als zij.’

En, net als zij, wist hij niet waar het hem zou brengen.
‘Ik denk niet dat je echt weet wat je wilt als je zestien bent en je je

ergens helemaal op stort. Ik ben echt ongelooflijk blij dat het mij is
overkomen. Zoals sommige mensen allergisch zijn voor alcohol of voor
olijven, zo ben ik allergisch voor veel van wat dit met zich meebrengt.’
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Ook al, zegt hij, ‘is het resultaat dat ik nu hier zit en ik een leven heb
dat verdomde fantastisch is’.

Het heeft je veel tijd gekost om ervan te kunnen genieten, zeg ik.
‘Ja,’ zegt hij. Hij aarzelt even, vraagt zich af of hij dit wel moet zeg-

gen, en steekt dan van wal. ‘Om je de waarheid te zeggen, ik ben
depressief geweest.’

Hij beschrijft een avond kort geleden, toen hij hier, waar wij nu ook
zitten, zat met zijn vader.

‘Ik ben ’s avonds vaak depressief, pa,’ zei Rob, in een poging het uit
te leggen.

Zijn vader probeerde het te bagatelliseren. ‘Wanneer je depressief
bent,’ zei hij, wijzend naar het huis, het zwembad, het uitzicht, ‘kijk dan
eens om je heen, naar wat je hebt.’

‘Het is alsof je iemand die kanker heeft, vertelt dat hij het niet mag heb-
ben,’ stelde Rob, maar hij weet niet zeker of zijn vader dat heeft begre-
pen. Hij weet dat veel mensen dat niet doen en ook nooit zullen doen.

‘Mensen denken dat als je depressief bent, dat je dan gedeprimeerd
bent om iets,’ legt hij uit. ‘Vaker wel dan niet, is dat niet zo. Ik voel me
gewoon… vreselijk. En het gaat niet om platenverkoop of om media of
om familie. Dat zijn dingen die ik de schuld kan geven. De echte oor-
zaak van alles is dat ik een ziekte heb die depressie wordt genoemd.’

En wat kun je daaraan doen?
‘Medicijnen slikken,’ zegt hij.
En doe je dat?
‘Ja.’ Weer een lange pauze. Hij heeft hier nog nooit eerder over

gepraat. ‘En ik zeg dit alleen maar omdat, als het op papier staat,
iemand die het leest, misschien denkt “zo is het bij mij ook en als hij
dat heeft gedaan, ga ik dat ook doen”. Over al die therapieën, medi-
cijnen of behandelingen voor zoiets wordt in Engeland niet gepraat en
het wordt allemaal zo gebagatelliseerd. Iedereen vraagt “hoe gaat het
me je”, maar ze verwachten niet dat je de waarheid zegt.’

Hij heeft lang geweigerd om antidepressiva te slikken nadat hij was
gestopt met drinken – ‘Omdat ik vastbesloten was dat ik op een dag
wakker zou worden en dat het dan zou zijn verdwenen, en ik kon het
zelf wel’ – maar het laatste halfjaar slikt hij wel antidepressiva.

‘Daarom ben ik vandaag gelukkig,’ zegt hij. ‘Dat is echt zo. Daarom
is vandaag een goede dag. Daarom kan ik waarderen wat ik in mijn
carrière heb gedaan en kan ik mijn oude albums nu waarderen en ze
leuk vinden, en kan ik trots op mezelf zijn. Weet je, het feit dat mijn
vader hier is, heeft veel te maken met de medicijnen die ik slik.’

Hij heeft een zin in z’n hoofd, een zin die hij al een tijdje wil gebrui-
ken, maar waarvoor het goede moment zich nog niet had voorgedaan.

‘Je hebt medicijnen nodig,’ zegt hij, ‘als je records wil breken.’
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