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Opgetild 7:    FFaannttaassttiigg  ttoocchh::  kkuusssseennpprraaaatt  
 

De opgerekte a’s, de boterzachte g’s, de ingedeukte ei-klank, de rollende, met 

veel lucht aangestuurde r’-en en natuurlijk de messcherpe s-en die, verleidelijk 

sissend gelijk een slang in de Hof van Eden en slechts getemd door het uiterste 

puntje van haar tong in samenwerking met haar verhemelte, spottend haar 

mond verlaten. Veel sensueler kan het niet worden. “Dag en nacht en wij 

daartussen”, zo begint de Vlaamse zangeres Eva De Roovere haar sublieme 

nummer Fantastig toch uit 2006 (klik op sterretje op homepage voor YouTube filmpje 

ervan). De zangeres toont zich een zelfbewust roofdier en wij zijn haar kansloze 

prooi. Heel dicht op de microfoon en zonder stemverheffing kruipt zij, alleen al 

door de klanknuances voortgebracht door haar vocale apparaat, direct onder 

de huid en dirigeert ons zonder dat wij een schijn van kans hebben, linea recta 

naar de zinderende krochten van onze collectieve oerdriften. 

 

Eva De Roovere magnetiseert met letterklanken, ze jongleert met woorden en 

bezweert met hele en halve zinnetjes en dito beloftes. Erotiserend, wordt niets 

expliciet uitgesponnen of in overdaad benoemd, maar in bedekte en soms iets 

minder bedekte termen weet zij de deuren van de fantasie wagenwijd open te 

zetten. Volkomen relaxed elektriseert zij in ‘Fantastig toch’ met kussenpraat 

(stel je voor hoe zij dat zou uitspreken…) van de verleidelijkste soort, een 

heerlijke Vlaamse variant van ‘pillow talk’. De opwindende duisternis wordt 

gezocht, grote geheimen worden ontbloot en dubbelzinnigheden niet uit de 

weg gegaan. Alles zonder in vulgariteit te verglijden. Verboden of niet,  

Eva De Roovere weet haar zinnenprikkelende tekstuele plaagstoten telkens 

feilloos in de richting van onze eigen ongebreidelde verbeelding(sdrift) te 

caramboleren.  

 

Met de vage associatie van een zigeunerorkestje in het hoofd, wandelt 

Fantastig toch, in de heerlijk lome cadans van de niet te stoppen 

tweekwartsmaat, achteloos het gehoor binnen. Vlak voor het moment dat  

Eva De Roovere haar eerste woorden fluisterzingend uitspreekt, wordt de tot 

dan hoorbare afstand tussen het combo en de zangeres op slag overbrugd, zo 

dicht op de huid en intiem komt ze je gehoor binnen.  
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Al vrij snel volgt het verslavende refrein, waarin de afstand tot de luisteraar nog 

meer verkleind wordt en de ruimte gecomprimeerd, door het weglaten van de 

reverb (galm) en het volle, lage en prominente gepluk aan de staande bas. 

Vluchten kan niet meer.   

 

Als opmaat van het tweede refrein komt in het nummer een accordeon - 

mondjesmaat - op een wat nerveuze manier om het hoekje kijken. Een paar 

maten verderop doen de melancholisch sijpelende noten van een fagot (of is 

het een hobo, of toch die accordeon…?) aan opwellende tranen denken, om 

het even of die nu van geluk of van verdriet worden geplengd. 

 

Een kwetsbaar mooi en droefmoedig klinkend brassbandje betovert daarop de 

brug van het nummer en verschaft Fantastig toch daarmee fanfareachtige 

trekjes en de op een of andere manier zo passende folkloristische ondertoon. 

Hiermee word ik voor de 1e keer opgetild in het lied (in het YouTube filmpje vanaf  

1:36 seconden). Nadat de brug is afgerond gebeurt dat voor de 2e keer (in het 

YouTube filmpje vanaf 1:57  seconden), en wel daar waar de accordeon dan eindelijk 

tot ontlading mag komen in een even simpele als doeltreffende, maar hoe dan 

ook van weemoed overlopende eruptie; een bevrijdende solo gespeeld over en 

gedragen door een weergaloos zuigend en gorgelend kermisorgel dat, niet 

geheel gespeend van suikerspinsel, de vrijgekomen sentimenten schaamteloos 

weet te faciliteren. Aan het einde van het lied is er dan nog een aangenaam en 

subtiel bijrolletje voor het glockenspiel weggelegd. Maar daar moeten we 

verder vast niet al te veel symboliek achter zoeken. Sshhh….   

 

 

 

                                                           (tekst©Floris Sartorius) 

 

 
 


