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'Fats blijft mijn superheld'
 

Nic van Leeuwen is verslaafd aan
muziek.
FOTO: THIERRY SCHUT

Van Leeuwen met zijn idool Fats
Domino.
FOTO: THIERRY SCHUT

Nic van Leeuwen bespeelde nooit
een instrument, maar toch beheerst
muziek zijn leven. Al meer dan 50
jaar, waarvan 35 jaar beroepshalve
als diskjockey en
concertorganisator. ,,Het mooiste
was naar muziek luisteren, met
Fats Domino.''

RIEN VAN DEN ANKER

 In het Hoekse woonhuis had ik wel
enig verdriet verwacht. Vorige week
immers overleed Frankrijks
grootste rockidool Johnny Hallyday.
,,Met hem had ik niet zoveel", meldt
muziekfanaat Nic van Leeuwen
ontnuchterend. Hij neuriet, niet
helemaal zuiver, Hallydays Pour
moi la vie va commencer.

Da's even later wel anders als we
beginnen over 'zijn' Fats Domino.
Nic raakt bijna opgewonden en
zingt voor een bijna 69-jarige
glashelder Blueberry Hill. Even
later klinkt There goes my heart
again.

De van oorsprong Poeldijker Van
Leeuwen is een fenomeen. Al ruim
50 jaar zit hij in de muziek en zo'n
35 jaar is hij werkzaam met muziek.
Een instrument heeft hij nooit
bespeeld. ,,Maar mijn moeder heeft
ons de muziek met de paplepel
ingegoten. Ik hou ook van Bach en
Mozart.''

Hij is pas 7 jaar als hij bij het
jongenskoor Deo Sacrum, van
Sipke de Jong, belandt als
sopraan. Met dank aan die dirigent
blijft zijn fascinatie voor muziek
groeien. Later is hij tenor in
hetzelfde mannenkoor, maakt hij
concerten mee in Brussel en Den
Haag en zingt hij ook de
traditionele Krönungsmesse.

Zijn carrière begint na de
technische school in Delft -
machinebankwerker en lasser -
'gewoon' in de tuin. Er komt ook
een eigen bedrijf, maar daar stopt
hij na zes jaar mee.

Het echte muzikale licht ziet hij als
hij Radio Luxemburg en Radio
Veronica leert kennen. Namen als
Joost den Draaijer en die van
Westlandse plaatjesdraaiers als
Tom Collins en Hans Mondt rollen
over tafel. Muzikaal verslaafd raakt
hij als hij Sam the Sham and the
Pharao's Wooly bully hoort zingen.
,,Dat was in augustus 1965, die
plaat stond vier weken lang
nummer één in de top 40.''

Muziekparadijs

Het muziekparadijs op aarde gaat
daarna voor hem open. Helden zijn
artiesten als Buddy Holly (Peggy
Sue), Roy Orbison (Pretty Woman),
The Everly Brothers (Till i kissed

you), Connie Francis (Lipstick on
your collar), Brenda Lee (I'm sorry)
en Helen Shapiro (Walking back to
happiness).

Hij kan nog wel even doorgaan.
,,Maar Fats blijft mijn superheld,
met die fantastische combinatie
van rock-'n-roll, jazz en rythm and
blues.''

Vanaf dat moment beheerst de
muziek zijn leven. ,,Ik heb er alles
voor gelaten: geen drank, geen
sigaretten, geen drugs. In plaats
daarvan kocht ik platen, later ook
cd's en video's." Op het hoogtepunt
had hij zo'n 25.000 singles, maar
daar zaten veel dubbele bij. Nu telt
zijn verzameling 8.000 singles,
4.000 lp's en nog rijen
cassettebandjes en video's. ,,Ik leef
met muziek. Als ik 's morgens
wakker word, zet ik eerst Radio 10
Gold aan.''

Fats Domino ontmoet hij
verschillende malen (zie kader) en
ook andere beroemdheden weet hij
op te sporen voor een meet &
greet. In de jaren 90, zonder
internet en mobieltje, was hij
dagenlang aan het bellen om
achter het adres van bijvoorbeeld
'zijn' Sam the Sham te komen. Dat
lukte. Hij maakte met hem een
afspraak, stapte in het vliegtuig en
ging op bezoek in Memphis.

Ook in Nederland deed hij veel, zo
niet alles, om zijn favorieten te
ontmoeten, de hand te schudden of
een handtekening te vragen. Hij
gebruikte, zo biecht hij op, zijn
status als (concert)impressario en
wist zo geheel legaal ook bij hen in
de kleedkamer te komen of hen te
spreken.

Maar Nic gaat verder in de muziek
en wordt diskjockey. Er komen
pick-ups, een versterker, een
mengtafel en geluidsboxen.
Daarmee reist hij alle Westlandse
sociëteiten af. ,,Ik heb het vak
spelenderwijs geleerd en het bleek
een succes, ieder weekend, met
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vier andere vrienden.''

Begrip

De Drive-in shows met de naam
'Tarantula' worden een begrip en
meer en meer een bedrijf. In 1982
stopt hij met zijn andere werk.

Alsof het allemaal nog niet genoeg
is, begint Nic ook concerten te
organiseren. Met destijds
popsterren als de George Baker
Selection, the Cats, Wally Tax and
the Outsiders, Q65 en Bonnie St.
Claire met Unit Gloria. Die
concerten vinden plaats in de
toenmalige Poeldijkse veiling (nu
De Leuningjes), maar ook in de
Verburchhal en bij Velo in
Wateringen. ,,Het was een
boterham en ook geen slechte. Met
de verdiensten van het ene kan je
het volgende weer financieren.''

Sinds hij is gepensioneerd doet hij
het wat rustiger aan. Het laatste
concert was drie jaar geleden met
Dimitri van Toren. ,,Die Tarantula-
drive doe ik nog wel, bijvoorbeeld
onlangs nog in De Westlandse
Druif.''
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