
 Toen heT 
kwam, kwam 

heT Toch 
nog als een 
verrassing

Vijfentwintig jaar nadat hij zijn Grammy Award moest inleveren als ‘gezicht 
van de grootste zwendel in de popmuziek’, blijkt de show bij Milli Vanilli’s Fab Morvan  

nog gewoon door te gaan, en wel in Amsterdam.

Wit smokingoverhemd van Mauro Grifoni € 275
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styling EdwIn goUdEnS vAn dEn HAndEl

door JERoEn SIEbElInK



ij Milli Vanilli denken nogal wat 
mensen hetzelfde. Prima, vindt 
Fab Morvan (49), het levende lid 
van het duo dat tenonder ging. 
Onderschat hem maar. Hij weet 
wat hij kan, ook toen al, in die 
roemruchte jaren. 

Hij zingt. Schrijft liedjes, maakt 
surrealistische schilderijen, ont-

werpt shawls, treedt op als dj. Under-
ground, op private party’s en in clubs in 

het buitenland. Elke dag neemt hij 
nieuwe invalletjes op zijn dicta-

foon op. Hij loopt over. Deze 
gemoedstoestand heeft 

hem in zijn jeugd al hel-
pen ontsnappen aan de 
harde realiteit in Parijs, 
en later maakte ze het 
grootste schandaal uit 
de muziekgeschiedenis 
enigszins draaglijk. Hij 

heeft het leven van hon-
derd mannen geleefd. Wat 

hij in huis heeft, schiet alle 
kanten op. Hij werkt samen 

met artiesten in Dubai, Turkije, 
Marokko, de VS. Amsterdam is zijn 

basis nu. Hier kan hij zichzelf opnieuw 
gaan uitvinden.

Beter dan in de VS, waar nog grotere dui-
vels dan Frank Farian, zoals Clive Davis, de 
machtigste platenbaas van Amerika, hem op 
de zwarte lijst hebben gezet.

Wie playbackt er niet tegenwoordig? Hij 
heeft allang aangetoond dat hij kan  zingen, 
en toch vraagt hij het zich nog altijd af. 
Zoveel artiesten zongen niet zelf. The Mon-
kees (1968), Patrick Hernandez met zijn 
Born to Be Alive (1979), al die eendagsvlie-
gen. Miley Cyrus, Robin Thicke, Madonna, 
Mick Jagger, ook topmuzikanten maken 
gebruik van lip-synch en achtergrondvo-
calen, zodat ze kunnen rondrennen over 
het podium. Wat maakt het werkelijk uit als 
twee leuke jongens met vlechtjes en schou-
dervullingen niet zelf zingen? Als de show 
maar spettert. Hun debuutalbum ging zes 
keer platinum, ze verkochten miljoenen 
exemplaren. Ze werden opgeknoopt aan de 
hoogste boom. Een samenloop van omstan-
digheden. Hij kan er besmuikt om lachen, 
vanonder echte dreadlocks, bij een kopje 
verse kruidenthee achter in het atrium van 
het Conservatorium Hotel in Amsterdam. 
Nog steeds kan hij niet geloven dat hij die 
jongen was. Het ging zo snel, je had niet door 
wat er aan de hand was, waar je eigenlijk 
mee bezig was.

H et is november 1990, een kleine 
twintig maanden na hun eerste hit, 
Girl You Know It’s True. We zijn 

in Los Angeles, niet ver van The Playboy 
 Mansion, in een witte villa ergens tussen 
Beverly Hills en Bel Air in. In de jaren der-
tig woonde Hollywoodster Errol Flynn hier 
even. Landelijk Franse flavour, California 
feel. Voor het huis ligt een zwembad, omge-
ven door een grasgazon. Als Morvan in de 
stad is, tussen de tourdata door, neemt hij 
elke morgen een duik.

Rob en hij zien de laatste  vrachtwagen 
met tv-schotels voor de poort  vertrekken. 
Meestal verloopt het verval bij artiesten 
 gradueel. Deze onttakeling duurt kort. Een 
frontale botsing met de platenbazen die Rob 
en Fab nog geen acht maanden daarvoor 
bekroonden met een Grammy Award. De 
twee zijn naar buiten gesleurd en overgele-
verd aan het beest. Alle andere inzittenden 
stapten ongezien uit, klopten het stof van de 
jasjes en liepen weg. Nog geen krasje. Naar 
welk kanaal Morvan ook zapt, het is overal. 
Elk nieuwtje verdringt operatie Desert 
Storm van de headlines. Platenmaatschap-
pij Arista van Clive Davis verwijdert Milli 
Vanilli van het label. Arista stopt met het per-
sen van het onwaarschijnlijk succesvolle 
debuutalbum All or Nothing, inclusief de zes 
hitsingles. Milli Vanilli moet worden gewist 
uit de geheugens van popliefhebbers.

Er volgen 27 rechtszaken. Heb je in Ame-
rika eenmaal de mensen tegen je, dan ben 
je Enemy of the State. Kopers van de plaat-
jes van Milli Vanilli zeggen dat hun kind ’s 
nachts niet meer kan slapen, nu bekend is 
dat Rob en Fab er niet echt op zongen. Beta-
len dus. Morvan moet zich verdedigen in 
major class actions, elke maand maakt hij 
 twintig-, dertigduizend dollar over aan zijn 
 advocaten. De processen slepen zich jaren-
lang voort, uiteindelijk bepaalt een rech-
ter dat iedereen met een aankoopbewijs 
zijn geld terug kan krijgen – het album zelf 
mogen ze houden. Een tweede album, The 
Moment of Truth, ligt dan al in de winkels. 
The Real Milli Vanilli, zo heeft Farian de 
band herdoopt. In de credits ontbreken de 
namen van Rob en Fab, ook de cover moet 
het zonder hen stellen. Daarop prijken de 
echte zangers, onder wie John Davis. Terwijl 
Rob wegzinkt achter een lijntje, meisjes, de 
fles, zapt Morvan een bankstel verderop van 
kanaal naar kanaal. Wat hij ziet, doet geen 
pijn. Het is business, het gaat niet echt over 

Na een kwart eeuw stond Fab 
Morvan toch weer tegenover 
de duivel zelf. Het ging om een 
akkefietje, iets op de Duitse tv. 
Een optreden bij het programma 
Willkommen bei Carmen Nebel, 
in mei van dit jaar. Zoiets doet 
Morvan wel vaker – Duitsland is 
altijd van hem blijven houden. 
Hij had een medley in gedach-
ten, de grootste Milli Vanilli-
hits. Zelf gezongen, samen met 
John Davis, de man die  destijds 
de echte stem was achter de 
wereldhits. Face Meets Voice zou 
het heten, The True Milli Vanilli 
Experience. Maar Frank Farian, 
de producer die het allemaal ooit 
bedacht, liet weten: Milli Vanilli 
is van mij.

Laat het nou eens gaan, 
zuchtte Morvan, het is vijfen-
twintig jaar geleden. Oude man, 
je kunt me geen pijn meer doen. 
Ze zijn er nog uitgekomen ook, 
het is cool nu. ‘A’ True Milli 
Vanilli Experience, zo heet de act 
waar hij veel van verwacht.

Van een comeback wil hij niet 
spreken. Jonge mensen ken-
nen zijn geschiedenis niet, voor 
hen is hij nieuw en jong. Die 
gast al 49 jaar? Op het podium 
is hij nog een beest. Je kunt een 
man niet beoordelen op zijn weg 
omhoog. Dat kan alleen als hij is 
gevallen, en weer is opgestaan. 
Milli Vanilli, dat is vallen en 
opstaan. Hij weet dat zijn maat-
je Rob Pilatus toekijkt. Hij wil 
Rob laten zien dat er een weg is, 
dat je kunt overleven. Wat men-
sen ook van je vinden. Niet geta-
lenteerd? Low key? Ze kennen 
hem niet. Onderschat worden 
is de beste uitgangssituatie. Hij 
werkt al jaren aan zijn carrière. 

Bordeauxrood overhemd van HUGO  € 99
Goudkleurige stropdas van Mauro Grifoni € 89
Bordeauxrood pak met print van HUGO €679
Optical chain van Pythiachiara € 149
Ringen van Pythiachiara € 89
Fotolens-armbanden van Pythiachiara € 149
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hem. Elke poging van Farian om het succes 
met andere gezichten en stemmen voort te 
zetten mislukt jammerlijk. Dat vrolijkt hem 
evenmin op.

D e twee durven hun huis niet meer 
uit. Waar ze komen, steken meteen 
microfoons van tv-stations in hun 

richting, in de hoop dat ze iets doms zeg-
gen, en een volgend nieuwsitem over het 
schandaal een feit is. Ze deden hun best op 
het podium, nu zijn ze een grap. Als men-
sen lachen, denkt hij dat ze hem uitlachen. 
Hij weet niet wie hij moet vertrouwen. Din-
gen die hij was vergeten, komen weer boven. 
Dingen uit zijn jeugd in Parijs, het geweld op 
straat. Maar toch, dat hij zo kalm zou zijn – 
hij verbaast zichzelf.

De paar vrienden uit LA die nog over zijn, 
nodigt hij thuis maar uit. Kunnen Rob en Fab 
niet naar het feestje komen, dan komt het 
feestje naar het huis van Rob en Fab. Drugs 
en drank op tafel, vrouwen boven in bed. Van 
’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, ook voor 
hem, al vindt hij er geen troost in. Een baan-
tje zoeken van nine to five? Teruggaan naar 
Europa? Hij kan niet zonder muziek. Niets 
maakt hem blijer dan muziek.

Hij moet terug naar de tekentafel. Hij 
moet leren hoe je liedjes schrijft, hoe je 
instrumenten bespeelt, hoe je je stemban-
den traint.

Zijn tandarts, hij behandelt veel celebs 
in LA, ziet het aan zijn tanden. Whoa, daar 
blijft niet veel van over zo. Blijf nou gezond 
jongen, dan is alles nog mogelijk. Bij de 
rehab, op het veldje waar ze af en toe met 
metalrockers voetballen, overal ziet hij 
gevallen engelen. Zullen ze nog opstaan? 
Zijn vader was architect. Hij was vaak weg, 
voor projecten in het buitenland. Fabrice, zei 
hij in de paar momenten samen, een gebouw 
kun je niet van één kant bekijken. Je moet 
eromheen lopen. Ook de kubus waar je zelf 
in zit; er is niet één antwoord.

Rob en Fab tekenen een contract met een 
klein label. Rob & Fab, zo gaat de wederop-
standing heten, een album waarop ze zelf 
zingen. Maar Rob is niet uit zijn bed te slaan. 
Hij is depressief, een poging tot zelfmoord 
mislukt. Fab zingt de meeste nummers 
alleen in. Er moet geld bij het project. Er is 
geen publiciteit, geen distributie, ze verko-
pen tweeduizend platen. En dan, vanuit het 

niets, is daar ineens weer Frank Farian. Zand 
erover, zegt hij. Wat denken ze ervan, een 
eigen album? Maar nu mét de power en air-
time die ze gewend zijn?

Terwijl Rob vastzit op verdenking van een 
serie geweldsdelicten, en zich daarna terug-
trekt in Duitsland voor een nieuwe rehab, 
zingt Morvan de liedjes in. Aan de vooravond 
van de promotietour komt het bericht. Pila-
tus is gevonden in een hotelkamer in Frank-
furt. De dood gaat als ongeluk de boeken in.

H oe groter Milli Vanilli wordt, hoe 
lastiger het is om het geheim te ver-
bergen. Na hun eerste interviews, 

live op tv, borrelen de eerste vragen op over 
het matige Engels van Pilatus, zijn zware 
Duitse accent. In juli 1989, tijdens een optre-
den voor tachtigduizend man in Connecti-
cut blijft de track van Girl You Know It’s True 
hangen, en slaat over. Uit de luidsprekers 
klinkt een zinnetje dat tot de partij van Pila-
tus hoort. ‘Girl, you know it’s... Girl you know 

it’s…’ Hij zingt het een paar keer mee, danst 
nog door, raakt in paniek en rent het podium 
af, gevolgd door Morvan. Maar het publiek 
blijft juichen – het zal wel een remix zijn. Ze 
rennen terug het podium op, gaan gewoon 
verder waar ze gebleven waren.

Ze leren leven in onzekerheid. Tijdens 
een live MTV Tour blijkt de tape met vocals 
kapot te zijn. Drie dagen zingen ze zelf, 
daarna doen de vocals het weer. Geen haan 
die ernaar kraait. Tot december 1989. Dan 
stapt Charles Shaw, de echte zanger van 
Girl You Know It’s True naar de pers en zegt 
dat Rob en Fab bedriegers zijn. In ruil voor 
150.000 dollar van Farian trek hij zijn woor-
den weer in, maar in interviews wordt het ze 
nagedragen. Pilatus trekt van leer, de aanval 
is de beste verdediging. Als ze maar bang zijn 
voor hem. Iedereen denkt altijd dat hij de 
sterkste van de twee is, de leider. In gefluis-
terde Duitse woordjes waarschuwt Mor-
van hem voor de valse nuances in de vragen, 

hij ziet Pilatus nog bozer worden, hij gaat 
tekeer over die ‘jaloerse achtergrondzanger’, 
het zijn allemaal leugens, terwijl Morvan de 
scheurtjes in de vaas probeert te lijmen.

‘En De Beste Nieuwe Artiest is… Milli 
Vanilli!’ Niet Neneh Cherry, niet Tone Loc, 
niet Soul II Soul. Het is februari 1990, in 
een waas loopt Morvan het podium van het 
Shrine Auditorium in Los Angeles op. Hij 
draagt een blauw jasje. Waarom wij? denkt 
hij. In zijn handen een glimmend beeldje 
van een oude grammofoonspeler. Naast hem 
Rob, in een rood jasje doet hij een dank-
woordje. ‘Dit is voor alle artiesten in de 
wereld.’ Op de eerste rij: Neneh, Tone. Ze 
applaudisseren enthousiast, wisselen lief-
devolle blikken met de winnaars uit. Ze 
zijn zo vaak samen op weg geweest, ze heb-
ben samen opgetreden, gefeest, gerookt. 
Het is cool wat hun betreft, ze begrijpen 
het. Grammy, kus des doods. De geruchten 
nemen toe. Hij ziet persiflages op tv langs-
komen, jongens met pruiken die hun act 
belachelijk maken. Het wordt tijd zelf te 
gaan zingen.

Keep on Running, zo doopt Farian het eer-
ste nummer van hun tweede album. Ze vra-
gen of ze dit keer wel mogen zingen, Farian 
weigert. Ze protesteren, en Farian wijst hen 
op het contract dat ze twee jaar geleden 
ongezien ondertekenden. Niet één album, 
staat er, maar drie. Nog twee te gaan dus. 
Pilatus ontploft. Morvan overtuigt hem niet 
de strijd aan te gaan, ze spelen het spel mee, 
laten Farian geloven dat ze braaf hun con-
tract uitdienen, in de hoop meer geleidelijk 
een transitie te maken naar het echte werk. 
In augustus 1990 verschijnt Keep on Running, 
kort erop loopt een achtergrondzangeres 
naar de pers. Ze weten dat het gaat komen, 
vandaag, of morgen.

Als het komt, komt het toch nog als een 
verrassing.

Zoals elke ochtend rennen ze met zijn 
tweeën vijf kilometer op de atletiekbaan 
van UCLA. Jackie Joyner traint er ook. 
Komt ineens hun assistent achter ze aange-
rend. ‘The cat is out of the bag!’ Hij blijft maar 
schreeuwen, zwaaien, de sintelbaan op. Of 
ze alsjeblieft willen stoppen met rennen. 
Wat zegt-ie? What cat? Wat zeg je nou, man? 
Farian blijkt naar persbureau Reuters te 
zijn gestapt. Hij heeft verteld dat Pilatus en 

Pilatus is gevonden  
     in een hotelkamer  
in Frankfurt. De dood   
   gaat als ongeluk de    
              boeken in

Met Whitney 
Houston, 
maart 1990.

Fab, 10 jaar, 
met zijn zusje 
Nathalie (8). 

Fab, 16 jaar, in de 
woonkamer van 
zijn moeders huis 
in Parijs.

Frank Farian 
tussen de echte 
zangers achter 
Milli Vanilli.

Twee prijzen 
in 1990 bij 
de American 
Music Awards.

Fab (rechts) 
en Rob, op het 
hoogtepunt van 
hun roem.

'De energie die 
eraf spat, samen 
zijn ze magisch.'

Met maar liefst 
twee Grammy 
Awards, februari 
1990.

Acht jaar en 
verkleed als 
Zorro, in Parijs.

Frank Farian in de 
studio met The 
Real Milli Vanilli, 
december 1990.

Na de ontmas-
kering, optre-
dend als Rob & 
Fab, 1993.

Het debuut-
album All or 
nothing ging 
zes keer platina, 
maart 1990.
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vierhonderdduizend Deutschmark. Ze opent 
meer deuren, ruimtes met nog eens dezelfde 
apparatuur, plus hele teams van mensen. Eén 
blik nog, de deuren sluiten snel. Er wordt 
hier hard gewerkt aan een zeker album.

Moeten ze niet even wat zingen dan? 
Laten horen wat ze kunnen? Frank ontvangt 
ze vriendelijk in zijn kamer, Beiers gezel-
lig. Wat is jullie droom? We willen schrijven, 
zingen. We zijn misschien geen Aretha Fran-
klin, maar… Bedankt voor jullie komst, jullie 
horen nog van ons. Terug in München doen 
ze wat modellenwerk, vervelen zich, de tele-
foon gaat. In Rosbach ligt een contract op 
tafel. Ze hebben geen advocaat, geen mana-
ger. Het is een dik contract, geschreven in 
het Duits. Neem het rustig mee naar jullie 
hotel, zegt Frank, er is roomservice, lees het 
op je gemak eens door en laat het me maar 
weten. Hier is alvast drieduizend Deutsch-
mark. Maar de muziek dan? probeert Rob 
nog. Farian mompelt iets over een single, hij 
komt er nog op terug.

Denkt hij dat we dit contract gaan lezen? 
Joh, zeggen ze tegen elkaar, we tekenen 
gewoon. Dan kan hij ons er in elk geval niet 
meer uittrappen. De dag erop staat een fles 
champagne klaar, met glazen. Ze proosten, 
Farian zegt nog iets in het Duits, Fab denkt 
het niet goed te verstaan. Sta nooit tegen mij 
op, zei hij. Sta je tegen mij op, dan breek ik je. 
Een raar lachje nog, daarna is hij weg.

Zes maanden later. Een belletje uit Ros-
bach. In een ruimte horen ze de eerste klan-
ken van Girl You Know It’s True. Het instru-
mentale intro, ze dagdromen, wat een sound. 
Wordt dit hun nummer? Farian zet de band 
stil, neemt ze mee naar een kleine kamer, 
begint Duits te praten tegen Rob. Rob ver-
heft zijn stem, Frank loopt de kamer uit. Fab 
kan het niet volgen. Wat was dat nou? Hij wil 
niet dat wij zingen, daar heeft hij al anderen 
voor. Wat bedoel je man? Er is haast, de sin-
gle moet nu uitkomen, meer heeft hij niet 
gezegd. Dan dringt het tot ze door. Ze zijn 
alleen maar nodig voor de show. Onbedui-
dend puzzelstukje in het masterplan van Der 
Macher. Het album is al lang af, ingezongen 
door de beste muzikanten van Duitsland, 
helaas te lelijk voor de hoes. Wel zijn er Fab 
en Rob, met leuke koppies – maar voor hen 
tien anderen hoor. De deur gaat open. Het 
is Ingrid. Jongens, nach Hause. Wieso? Wass 
denn? Wass wollen sie machen? We willen 

dragen. Op een luchthaven lopen ze Karl 
Lagerfeld tegen het lijf. Morvan draagt die 
dag een jas van Thierry Mugler. Kasjmier, op 
luchthavens heeft hij het altijd koud. Lager-
feld knikt goedkeurend. ‘You boys look good.’

In één week New York, Londen, Parijs, 
de week erop Tokio en Australië. Ze lopen 
zoveel feestjes af dat Fab soms niet meer 
weet waar hij wakker is geworden. Voor 
het slapen gaan pakt hij daarom het notitie-
blokje van het nachtkastje en tekent iets, iets 
dat hem is opgevallen die dag, iets dat hem 
op een afstandje zet van alles. Dan voelt hij 
hoe leeg hij is. Het leven lijkt zo licht, maar 
zijn geheim kan hij met niemand delen. Ook 
niet met Rob, die het liever deelt met de fles. 
Overdag bezoekt Fab musea, schrijft wat. 
Terug op zijn kamer, als iedereen weg is, is 
hij alleen met zijn driehonderd tekeningen. 
Hij kan creëren. Er is ook iets dat op vrijheid 
lijkt, het decor, de choreografie, ze mogen 
het allemaal zelf bepalen van Frank. De 
chestbump die nu elke basketballspeler doet? 
Hebben zij bedacht. Van weerskanten van 

het podium komen ze keihard op elkaar afge-
rend, geoliede bovenlijven, full force klappen 
ze in elkaar. De energie die eraf spat, samen 
zijn ze magisch. Backstage slaan ze elkaar 
soms echt op de bek. In de hotelkamer gaat 
het door. Rob wil de dealer bellen, Fab zegt 
ik hou van je, doe het nou niet. Laat me man, 
hier die telefoon. Robs woede, Fabs liefde, 
het is een magische cocktail die door niets 
anders te vervangen is. Winnen ze er ooit een 
Grammy mee, dan is dat niet onterecht.

B oney M, Eruption; of Rob die gou-
den en platina platen wel ziet han-
gen. Eind 1987, ze dwalen rond in 

de studio van Farian, in Rosbach, een land-
huis buiten Frankfurt. Weet je wie dit zijn, 
man? Deze dude is groot! Ingrid, een assi-
stent, geeft de tour. Een knipoog van Rob, in 
the pocket deze dame. Ze opent een deur van 
een opnameruimte. De apparatuur die er 
opgesteld staat; Morvan schat de waarde op 

Morvan geen noot hebben gezongen, waarna 
hij weer is teruggevlogen naar Duitsland.

Voor hun huis staan vrachtwagens. Micro-
foons, geflits en gekrijs. Binnen gaat de buis 
aan. Het is op elk kanaal. Ze kijken elkaar 
aan, zijn het er snel over eens. Ze kondi-
gen een persconferentie aan, praten alvast 
met de LA Times. Ze hebben er spijt van, 
zeggen ze, maar alles wat ze deden, kwam 
uit hun hart. Om dit te bewijzen, de volks-
woede iets te temperen, geven ze graag hun 
Grammy terug. Met dit nieuwtje stapt de 
journalist naar NARAS, de organisatie ach-
ter de Grammy Awards. Nog voordat de twee 
zich met hun beeldjes melden in een pers-
zaal, laat NARAS een persbericht uitgaan 
waarin ze de Grammy’s van die ‘oplichters’ 
terugeisen. De horde wolven voor hun tafel, 
de redeloze haat in hun ogen. Een wanhopig 
gebaar met het beeldje nog. Pilatus die praat, 
en praat.

P 1 is de mooiste nachtclub van Mün-
chen. Die bevindt zich in het Haus 
der Kunst, gebouwd door Adolf Hit-

ler. Romaanse stijl, dikke pilaren. De licht-
shows laten de swastika’s aan de wanden in 
de schaduw. Het is begin 1988, alle sterren 
komen er. Chaka Kahn, The Talking Heads, 
Tina Turner. Ook Rob en Fab hangen er rond. 
Drankjes zijn vrij, ze kunnen elk meisje krij-
gen. Iedereen weet dat ze al een contract op 
zak hebben. Ze zijn in een familie terecht-
gekomen, ze moeten nog even geduld heb-
ben, maar ze gaan straks de studio in. Echt 
muziek maken, met Frank. Tot die tijd leven 
ze op een voorschot, maar ze hebben meer 
nodig. Ze moeten er goed uitzien. Elke 
avond moeten ze iets anders aan, ze willen 
hair extensions, ze bellen met Frankfurt. Ze 
krijgen Ingrid aan de lijn, Franks assistent. 
Geen probleem jongens, waar kunnen we de 
cheque naartoe sturen?

Voor de shoot van de cover van hun eer-
ste album reikt iemand kleding aan, daarna 
mogen ze de styling van hun wereldmerk 
zelf bepalen. De bandana’s, de leggings, de 
zwarte schoenen, overal waar ze landen, 
gaan ze eerst shoppen. Shirts met laag uitge-
sneden halzen, zodat Morvans huid en gou-
den kettingen goed zichtbaar zijn. Het mag 
vrouwelijk zijn, als het maar flair heeft. Hij 
sleept met dozen Franse zijden shawls, hij 
heeft er zo veel, hij kan ze nooit allemaal 

Iemand met een  
          mes zegt: lach 

eens. Zal ik jou eens 
     laten lachen?
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niet playbacken. Dat is prima, als jullie die 
twintigduizend aan voorschotten even 
terugbetalen, bel ik een taxi voor jullie.

Wacht, wacht! Dan doen we dat liedje wel. 
Daar betalen we jullie van terug. Maar we 
doen niet een heel album. Doen we dat, zegt 
Ingrid. Ze krijgen de track niet mee, ze moe-
ten de tekst a capella maar oefenen.

Het nummer staat 26 weken in de Bill-
board Hot 100, wereldwijd worden miljoe-
nen plaatjes verkocht, de wereld schreeuwt 
om een album. De val is dicht. Ze zijn het 
gezicht van de grootste zwendel in de 
popmuziek.

H et twintigste departement van 
Parijs, een niet onaardige wijk aan 
de rand van de stad. Veel beroemde 

chansonniers zijn er geboren. Édith Piaf 
komt er vandaan, je kunt haar bezoeken op 
Père-Lachaise, het kerkhof waar ook Maria 
Callas ligt, Jim Morrison, Frédéric  Chopin. 
Ze zetten er flats neer. De buurt verandert, 
drugs en bendes, het is er niet meer veilig. 
Maar binnen blijven wil Fabrice ook niet. 
Fabrice is twaalf. Op school kan hij zich niet 
goed concentreren, maar van de boeken 
thuis houdt hij veel. Hij leest over piramides, 
UFO’s, een denkbeeldige wereld. Hij bestu-
deert de wolken boven de stad. Hij weet alles 
van de cumulus humilis, cumulus congestus, 
als hij naar buiten kijkt, kan hij ze zien.

Beneden maken zijn ouders ruzie. Het 
wordt de laatste tijd zelfs fysiek tussen hen, 
ze lijken op weg naar een scheiding, en dat 
maakt hem verdrietig. De boeken met platen 
weten hem niet meer weg te voeren van deze 
plek. Hij bindt zijn rolschaatsen onder, gaat 
op weg. Naar het Louvre, de Eiffeltoren, de 
plekken die hij kent van schoolreisjes. Daar 
zit hij op een bankje te dromen, een beetje 
te tekenen, totdat het tijd is om weer naar 
huis te gaan. Op weg naar huis stapt hij een 
metrostation eerder uit, hij mijdt de jongens 
die daar verderop rondhangen. Iemand met 
een mes zegt: lach eens. Zal ik jou eens laten 
lachen? Hij trapt er niet in, zet het op een 
hollen. Ze snijden de lach uit je gezicht.

Hij wil architect worden, net als zijn 
vader. Zijn vader is cool, hij ziet er goed uit. 
Net als zijn opa, die in Guadeloupe woont. 
Zijn opa speelt accordeon, vertolkt traditi-
onele Caraïbische liedjes. Van muziek wor-
den mensen blij, van muziek gaan mensen 

dansen. Mam, zegt hij, dat wil ik ook. Ik wil 
iets in de muziek doen. Jij gaat je school 
afmaken, zegt ze, studeren, een baan zoeken.

H ij is achttien. Hij is twee dansvrien-
den naar München gevolgd. In het 
nachtleven loopt hij een knappe 

jongen tegen het lijf. Rob is alleen. Hij voelt 
zich bedreigd door de Parijzenaars. Meis-
jes die zij daten, gingen eerder met hem 
uit. Ze zitten op elkaars radar. Ze wisselen 
geen woord. Rob, met zijn swag, die vibe. 
Lichtgroene ogen. Ongewenst kind van een 
Duitse danseres en een Amerikaanse soldaat. 
Geadopteerd, gepest om zijn lichtbruine 
huid, een vreemde in Beieren. Hij heeft zijn 
vader nooit gekend. Fabrice voelt dat hij iets 

mist, iets in zijn hart. Hij zegt: hallo, ster. 
Rob zegt niks terug. De avond erop zegt Rob: 
hallo, ster. Daarna wordt het een grap. Mis-
schien moeten we toch een keer praten? 
Over meisjes, en muziek. Robs zusje thuis, 
met haar lage stem, zingt Elvis. Ze zingen 
mee. Rob speelt gitaar, vijf, zes akkoorden 
kan hij slechts, maar het is genoeg.

FAb MoRvAn werkt op dit  
moment aan diverse muzikale 
projecten. Dit najaar worden 
releases verwacht van ver-
schillende samenwerkingen in 
Nederland, Turkije, Dubai en 
Engeland. In Duitsland werkt 
hij aan een release met John 
Davis, de originele stem van 
Milli Vanilli. Samen zijn ze op 
nieuwjaarsavond te zien op 
de ZDF. Fab Morvan is ook 
te boeken als celebrity-dj. Hij 
woont in De Pijp in Amster-
dam met zijn Nederlandse 
vriendin en zoon.

Bordeauxrode kabeltrui van HUGO € 149
Bordeauxrode broek met print van HUGO € 679
Ringen van Pythiachiara € 89 
Fotolens-armbanden van Pythiachiara € 149
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