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Het bevalt KIM WILDE (foto)
kennelijk goed in Nederland. Ze
heeft net een paar toerweken achter de rug of de Britse zangeres
kondigt alweer een nieuwe reeks
aan. In november geeft de Wilde
(57) acht concerten, onder meer in
Haarlem en Leiden. In maart verschijnt haar nieuwe album.
Wie ANNE HATHAWAY op het
witte doek als de pop Barbie wil
zien schitteren, moet nog even
geduld hebben. De film zou vanaf

VIP
8 augustus van dit
jaar in de bioscoop
te zien zijn, maar
zonder nadere
uitleg heeft maatschappij Sony de
première tot mei 2020 uitgesteld.
ELTON JOHN zal niet langer live
op het podium te zien zijn. Gisteren maakte de Britse artiest bekend
dat zijn gezondheid en de teruglopende kaartverkoop zijn pensionering hebben ingeleid.

De prinses en
de tijger
Prinses Laurentien leeft zich ook in
in het boek ’Ssst! De tijger slaapt’.
Net als de kinderen aan wie zij gisteren voorlas tijdens het Nationale
Voorleesontbijt. De prinses zet zich
als onder meer voorzitter van de
stichting Lezen en Schrijven in voor
bestrijding van analfabetisme.
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’Daan is dezelfde gebleven’
Ingrid Spelt

Texel Q ’s Nachts z’n koude voeten
tegen haar aan voelen als hij geen
zin meer had om, na een biertje
met zijn vrienden in de kroeg, zo’n
eind naar huis te fietsen, en Daan
bij haar in bed kroop. Die kleine
dingen mist vwo-eindexamenkandidaat Lyan Betsema (19) van haar
vriend Daan Witte.
Het programma ’Over mijn Lijk’
zorgde voor een brok in de keel en
menig traantje bij zo’n miljoen
kijkers toen Daan na een zware
epileptische aanval in coma raakte,
en overleed aan de gevolgen van
hersentumoren. Acht dagen na zijn
20e verjaardag. Daan ligt op de
bank, Lyan naast hem. Zoals ze
wel vaker samen op de bank
lagen. „We wilden laten zien
hoe het echt is gegaan. Toch
vond ik de beelden van zijn
vergeetachtigheid het
lastigst om te zien. De
lege blik in zijn
ogen.”

Lyan praat graag en vaak over haar
Daan. De ene anekdote na de andere rolt uit haar mond. Ze heeft
meer mooie dan nare herinneringen, zegt ze. Zoals de wintersportvakantie, Pinkpop, de gezellige
avondjes met vrienden en zijn
laatste verjaardagsfeest. Of de
opnames van de serie ’Over mijn
lijk’.

Humor
„Zijn humor was onverbeterlijk. Ik
vergeet nooit meer dat Valerio
(Zeno, presentator) Daan vroeg of
hij wel eens iets opkropt. ’Ja, mijn
tumorweefsel’, zegt-ie droog. Typisch Daan. Ik kan er nog steeds

Lyan kijkt terug
op overlijden in
’Over mijn Lijk’

aan hem. Als we zijn lievelingseten
pizza eten, als ik ’The sound of
silence’ van Disturbed hoor of
iemand op school een grapje maakt
die Daan ook had kunnen maken.”
En dan lachend: „Als vrienden
genoeg van Daan krijgen, moeten
ze het maar zeggen.”

Tattoo
om lachen.” Lyan scrolt door haar
foto’s. Lacht om eentje uit hun
begintijd, met een nog niet zieke
Daan.
Lyan met een beugel, Daan nog
zonder zijn stoere metal head, 15
en 16 jaar oud. Nog onbevangen.
„Daan is altijd dezelfde gebleven:
een lieve jongen met humor en
goede zin in het leven.”
Thuis praten ze open over Daan.
Alles is bespreekbaar. Net als bij de
ouders en zus van Daan of haar
vriendengroep. Op het team van
’Over mijn Lijk’ kan ze nog
steeds terugvallen.
„Praten over Daan houdt hem
levendig. Alles herinnert me

Het gaat goed met Lyan.
Wel met de nodige
downs. Dat Daan
er niet meer is,
dringt nu echt
tot haar door.
„In het begin
heb je nog het

gevoel dat hij zo kan binnenlopen.
Nu voel ik het gemis.”
Ze is vastberaden om haar eindexamen te halen; gaat farmacie studeren. Daans’ positieve instelling
helpt daarbij. „Bij de pakken neer
zitten, was niets voor hem. Soms
ben ik boos dat juist hij ziek werd.
Ik gun mezelf momenten om verdrietig te zijn. Dan lees ik onze
appgesprekken terug of kijk
foto’s en voel me dichter bij Daan.
Ik herpak me in de stijl van
Daan: doorgaan met leven.” Ze heeft onlangs
een herinneringstattoo
gezet. Lyan trekt haar
blouse omhoog.
Op haar zij staat het
woordje ’liefde’ in
Daans ferme handschrift geschreven.
„Op een lieve verjaardagskaart was
dit het enige
woord dat echt
mooi geschreven
is. Bijzonder toch!”
Vanavond is Lyan te
zien in de laatste aflevering van Over mijn Lijk. Ze
vertelt hierin hoe het met
haar gaat.
NPO1 om 22.20 uur.

Lyan en Daan.
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