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Gelukkig zijn? Dat ben je maar als je anderen gelukkig ziet

Talent is één zaak maar je moet dat talent ook nog ontwikkelen, anders gaat het niet.
Op school zei men trouwens altijd dat ik eerder een talent had voor tekenen of schilderen . Ik ben
mijn vader heel dankbaar dat hij me aan mijn 13e naar de muziekschool liet gaan. Daar is alles
begonnen, daar is de vonk ontsproten, heel zeker. Noem het desnoods talent, maar talenten moet je
schaven en ontwikkelen, want niets gaat vanzelf. Vandaag durf ik te zeggen dat muziek componeren
een vanzelfsprekendheid is. Ik schrijf elke dag nieuwe muziek, dat zit zo in mijn hoofd
geprogrammeerd. Maar zelfs al heb je talent, dan nog heb je geen carrière. Aan een carrière bouwen,
is elke dag hard werken, anders gaat het niet, hoeveel talent je ook hebt.
Reizen is een confrontatie met jezelf. Als je reist, staat alles een hele dag door in het teken van het
leren, het zich interesseren voor andere zaken, je eigen gevoel en het gevoel van anderen. Het is een
zeer diepgaande en leerrijke ervaring en precies daardoor een bron van veel inspiratie. Door te
reizen leer je veel over wat het leven is. Dan staan al je zintuigen open en het is dan mijn taak om als
artiest die momenten weer te geven via tekst en muziek. Absorberen en reproduceren. Wie reist,
ontdekt niets dan nieuwe zaken. Hoe meer prikkels je krijgt, hoe beter de reis
Ik heb veel mensen waar ik naar opkijk. Maar het allerbelangrijkste vind ik nochtans om je eigenste
zelf te zijn. Niets slaat je authenticiteit.

De bedrijfswereld vind ik fascinerend omdat ondernemen een creatieve bezigheid is waarin het
initiatief een grote rol speelt. Ondernemers creëren welvaart voor zichzelf maar ook voor anderen.
Die sociale bijna altruïstische dimensie maakt het ook zo mooi. Hoeveel mensen worden niet beter
van dat ene initiatief van een ondernemer? Men kan daar nooit genoeg respect voor opbrengen.
De waarde van geld is vrij subjectief. Ik vind dat ik alleen geld nodig heb om mijn beroep te kunnen
uitoefenen. Voor de rest heeft het maar weinig waarde. Ik heb heus geen boodschap aan adviseurs
die je komen vertellen dat je een kapitaal moet opbouwen. Wat een onzin. Zelfs kapitaal opbouwen
voor mijn kinderen vind ik niet zinvol. Het lijkt me veel belangrijker dat ik dat kind een goed gevoel
geef en leer hoet het volwassen kan worden en zijn eigen weg kan gaan in het leven. Geld zorgt niet
voor een beter leven. In luxe leven geeft weinig voldoening. Mijn eigen ding kunnen doen en met
muziek bezig zijn. Ik droom mijn eigen leven en ik zie dat het lukt. Dat is me veel meer waard dan
geld.
Echt geluk is als ik mensen rondom mij gelukkig zie. Dan weet ik dat het leven eens zo veel zin heeft.

