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moest ons kind aan een lies-

breuk worden geopereerd en

dat moest nu opnieuw gebeu-
ren,' vertelt Rob. 'De specialist

had gezegd dat we ons geen

zorgen hoefden te maken,
maar het bhyft toch een

operatle. Jet en ik zaten in een

kamer naast de operatiezaal en

we maakten ons toch zorgen.,

De zanger kon gelukkig
opgelucht ademhalen toen de

specialist hem en zijn 27 jaar
jongere echtgenote kwam
vertellen dat de ingreep was
geslaagd. 'Julius is een maand
te vroeg geboren en dat
gebeurde met behulp van een

keizersnee. Direct na zijn

geboorte heeft hrj nog een

dag oÍ drie op de intensive

care gelegen. Bij een latere

controle bleek Julius een

liesbreukje te hebben. Dat
komt vaak voor bij baby's die
te vroeg worden geboren,

vooral bijjongetjes. Nadat de

liesbreuk werd ontdekt, is

Julius is daar vrij snel aan

geopereerd. Dat was toen al

erg spannend en beangsti-
gend. Zo'n klein kindje is

nog erg teer en moet dan
toch onder narcose. '
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,.b d-". Nijs en zijn echtgenote Henriette
rleefden angstige momenten in het zie-
nhuis waar hun zoontje Julius voor de
eede keer in zijn jongê bestaan onder
t mes moest. ln Story vertelt Rob zijn
rhaal: 'De tijd leek vóorb{ te kruipeh.'
r BEN HOLTHUIS Foto's EDWTN SMULDERS

ange momenten voor
Rob de Nrys (70) en zijn

Henriette vanwege

de toestand van hun
kleine JuÍius. Terwijl het mannetje
net een jaar oud is, moest hij al

voor de tweede keer onder het
mes. 'Als baby van zes weken

eonnplicaties
En nu moest de kleine Julius dus
voor de tweede maal geopereerd

worden. Net als de eerste keer
hadden zijn ouders de grootst
mogelijke moeite om hun kind
aan de specialist mee te geven...
'lk had graag met hem van plaats
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gewisseldl Hoewel Jet en ik geen

doemdenkers zijn, hielden we

toch rekening met complicaties.

Het halÍuur dat de operatie in

beslag nam, leek wel voorbij te

kruipen. We sprongen een gat in

de lucht toen we Julius twintig
minuten later weer in onze armen

hadden. Natuurlijk heeft hij nog

wel even last gehad van de

narcose, maar hij knapte heel snel

weer op. De volgende dag heeft

Jet hem alweer mee naar buiten

genomen toen ze boodschappen

ging doen.'

Ander mens
AÍgezien van zijn liesproblemen,

ontwikkelt Julius zich voorbeeldig.

'AÍgelopen februari is hij één

geworden. Hij ontwikkelt zich

snel en groeit als kool. Als ik

Julius zie, dan besef ik hoe anders

het was toen mijn andere zoons

Robbert (29) en Yoshi (26) zo

klein waren. lk heb weleens het

gevoel dat ik toen meer met

mezelf bezig was dan met hen.

Mijn zoons eryaren dat gelukkig

niet op die manier, maar ik voel

me weleens schuldig. lk ben blij

dat de band met mijn oudste

twee kinderen hechter is dan ooit

en dat ze

allebei gek

zijn op hun

kleine

broertje.

Nu Julius

er is, beseÍ

ik elke

dag hoe

waardevol

mijn leven is

geworden.

lk ben door

hem een

ander mens

geworden.

Hijgeeft
me zoveel

inspiratie en

energie dat

ik als artiest

ook beter

ben dan

ooit.' En dat

mag Rob

straks gaan

bewijzen als

hij in juni

optreedt in de

Lotto Arena in Antwerpen, waarin

maar liefst 16.000 mensen

passen. 'Een paarjaar geleden

had ik zo'n concert niet aange-

durfd. Nu ben ik zover dat ik durf
te zeggen dat alle kaartjes de

deur uitgaanl' Story sprak Rob op

de party rond de release van de

dvd Kunt u mij de weg naar

Hamelen veftellen, meneer? ln

deze legendarische kinderserie,

die in het begin van de jaren 70

door de KRO werd uitgezonden,

vertolkte hij de rol van Bertram

Bieren broodspot. Veel acteer-

ervaring had Rob nog niet toen

hij werd gevraagd voor de serie.

Bergafiraarts
'lk zei ja omdat ik nieuwe kansen

rook. lk had een carrière als

tienerster achter de rug en daarna

ging het bergafwaarts. Het was

alsof er geen interesse meer voor

me was.' Er volgden steeds meer

mooie rollen voor Rob en het leek

er zelfs lange tijd op dat hij als

acteur zou doorgaan. Al snel

scoorde hij echter

een stevige hit met

lan Klaassen, de

Trompetter. Het zou

een ommekeer in zijn

zangcarrière beteke-

nen en Rob stortte

zich daarnaweer vol

op de muziek. Hoe

kijkt hij na al die jaren

terug op zijn 'uitstap-
je' in Hamelen?

'lnmiddels ben ik

zover dat ik durf toe

te geven dat wat ik

toen heb gedaan best

goed was. lk durf er

trots op te zijn. Het

heeft lang geduurd

' voordat ik zover was.

Dat is vooral door

Henriette gekomen.

Met haar beleef ik

nu de mooiste jaren

van mijn leven.

Jet is mijn baken,

mijn houvast.

Net als natuurlijk

mijn zoontje.'r
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