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https://www.youtube.com/watch?v=DoRwq-8n6jM
https://www.facebook.com/neander.be/?fref=ts

TUSSEN
STAMPER
EN SNAREN

Het opmerkelijke verhaal van 
apotheker Nikolaas Debusschere

Van apothekers wordt vaak beweerd dat ze de kunst van het multitasken tot in de perfectie 
beheersen. Of die stelling klopt weten we niet, maar dat ze toch op enige grond van waar-

heid is gebaseerd, bewijst het levensverhaal van apr. Nikolaas Debusschere. Ondanks zijn 
vele verantwoordelijkheden als vader en apotheker vond Nikolaas nog voldoende tijd om zijn 

apotheek te verbouwen, een eigen zaak rond voedingssupplementen uit de grond te stam-
pen (Pharmanutrics) en meerdere muzikale projecten op poten te zetten. Wij zochten hem op 

in Deerlijk om er het fijne van te weten.
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Het is een doodgewone donder-
dagnamiddag in januari. Ondanks 
de barre winterkou schijnt de zon 

volop. We staan voor apotheek Beke-
Debusschere en horen nog de nagalm 
van de laatste en tweede klokslag 
boven de daken van Deerlijk uitdoven. 
Bij het binnenkomen worden we harte-
lijk verwelkomd door Nikolaas en diens 
echtgenote Heidi. Het jonge koppel baat 
de apotheek al 15 jaar uit en besloot 
een achttal jaar geleden de aanpalende 
feestzaal over te kopen met het oog op 
een mogelijke uitbreiding. Uiteindelijk 
zouden die uitbreidingswerken er ook 
effectief komen, zij het pas drie jaar later. 

Terwijl Heidi zich bezighoudt met de pati-
enten, geeft Nikolaas ons meer toelichting 
over de veranderingen die de apotheek 
heeft ondergaan. Vooral de koperen wan-
den en de zes videoschermen achter de 
toonbank trekken meteen onze aandacht. 
“Het zijn vrij revolutionaire touchscreens 
die fungeren als ondersteunende com-
municatietools”, steekt Nikolaas trots van 
wal. “Aan de hand van filmpjes en afbeel-
dingen kun je bv. tonen hoe je oogdrup-
pels moet inbrengen of welke aërosol-
apparaten er allemaal op de markt zijn”. 

Op de eerste verdieping – waar tijdens de 
verbouwingen de apotheek was onder-
gebracht – bevindt zich nu het thuiszorg-

gedeelte en een ruimte waar Nikolaas 
zijn Pharmanutrics-producten etaleert. Dit 
gamma, dat vier jaar geleden op de markt 
werd gebracht en intussen al 40 produc-
ten telt, kwam er voornamelijk door de 
enorme vraag naar voedingssupplemen-
ten in de apotheek. Ook de interesse van 
Nikolaas voor orthomoleculaire bioche-
mie (vitamines, enzymen, aminozuren …) 
speelde mee in zijn beslissing om zijn 
eigen gamma te lanceren: “Tot vorig jaar 
heb ik biochemie gevolgd in het Faché-
instituut in Laarne, en als apotheker 
werkte ik al met andere merken en wist ik 
dus al veel over doseringen en samenstel-
lingen. De producten worden overigens 
exclusief via apothekers verkocht die 
zich in dezelfde materie verdiepen.”

Nikolaas beantwoordt duidelijk aan 
het stereotiepe beeld van de West-
Vlaamse, noeste werker: het traject dat 
hij als apotheker aflegde getuigt van veel 
werkkracht en ondernemingszin. Maar 
ondanks zijn drukke agenda in de apo-
theek probeert hij ook zo veel mogelijk 
van het leven te genieten en dat genot 
vindt hij grotendeels terug in de muziek.

Wat voor hem als een doodgewone hobby 
begon, leidde een 15-tal jaar geleden 
tot de oprichting van Dogwalker, een 
Engelstalige band waarvan de originele 
bezetting uitsluitend uit apothekers en 

Febelco-klanten bestond! Naast Nikolaas 
zelf (zang en akoestische gitaar) telde 
de groep nog vijf leden: Hartwig Mont-
balieu (ap. Montbalieu – tweede stem en 
percussie), Joris Deceuster (ap. Marcel 
De Ceuster – gitaar), Tom Brusselmans 
(ap. Piot – keyboards), Bert Jacobs (ap. 
Monnens-Jacobs – drum) en Koen Roec-
kaerts (ap. Roeckaerts/De Schrijver – bas).

Dogwalker kende een onverhoopt 
debuut toen het in 2001 de overwinning 
wegkaapte op het Leuvense Interfacultair 
Songfestival. Dat de overwinning niet 
gestolen was, bewees het feit dat de band 
onder andere Yevgueni achter zich had 
gelaten, toch wel een gevestigde waarde 
in de huidige music scene. Nikolaas herin-
nert zich nog goed hoe die overwinning 
alles in een stroomversnelling bracht: 
“Vanaf dan ging het hard voor ons: onze 
eerste singles kregen redelijk wat airplay 
op M&M, Qmusic en Radio 2. Bovendien 
werden we in die periode gevraagd om het 
voorprogramma van Stan Van Samang te 
verzorgen in de Lotto Arena, en mochten 
we tijdens de Gentse Feesten tot twee 
keer toe optreden in het voorprogramma 
van Daan. Het geeft echt een onbeschrij-
felijk gevoel om op het St-Baafsplein voor 
honderden mensen te mogen spelen. 
Je kan dat met niets vergelijken.”

Het succes van Dogwalker bleef niet 

Realisatie apotheek Debusschere:
Willem Benoit en Modular voor de verlichting

Apotheker Nikolaas Debusschere
en echtgenote apr. Heidi Beke
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beperkt tot ons klein Belgenlandje. Ook 
onze zuiderburen mochten proeven van 
de frisse pop- en rocksound van de band. 
De ‘internationale doorbraak’ kwam er 
vrij toevallig door de opnames van een 
videoclip (‘The storm’) op het dak van 
Modular, een verlichtingsbedrijf te Roe-
selare. Nikolaas doet het relaas: “Voor de 
opnames van de videoclip hadden we via 
een fotograaf van Dior het Waalse topmo-
del Jade Foret weten te strikken. Zelfs de 
Rode Loper was aanwezig om beelden te 
draaien. Wat we echter niet wisten, is dat 
ze toen al samen was met Frans media-
magnaat en miljonair Arnaud Lagardère 
en dat laatstgenoemde ook aanwezig was 
tijdens de opnames. We hadden ervoor 
gezorgd dat het niemand aan iets ontbrak 
en hadden zelfs een hotelkamer en een 
buffet voorzien voor onze gasten. Om ons 
te bedanken voor de goede zorgen en de 
leuke momenten, werden we door Arnaud 
Lagardère prompt uitgenodigd om hem in 
Parijs te komen opzoeken en te spre-
ken over platenfirma’s en een mogelijk 
platencontract. Toen we aankwamen in 
zijn bureau – met uitzicht op de Arc du 
Triomphe – beloofde hij ons in contact 
te brengen met enkele platenfirma’s om 
onze muziek op de Franse radio te krijgen. 
Kort daarna zijn we terug naar Parijs 
gegaan om een platencontract te tekenen 
en kon ons Frans avontuur beginnen.”

Helaas voor Dogwalker verliep de samen-
werking met de Fransen niet geheel vlek-
keloos. Voor de eerste single (‘Weekend 
love’) was de platenfirma op zoek gegaan 
naar een zangeres-actrice (Melissa Mars) 
om een duet aan te gaan met Nikolaas. 
Het popliedje dat de band voor ogen had 
ging echter te veel in de richting van de 
Franse chanson en is uiteindelijk nooit een 
hit geworden. Bovendien waren er ook 
communicatieproblemen met de platenfir-
ma, waardoor de groep dan maar besloot 
de stekker eruit te trekken. Het Franse 
avontuur bleek echter geen maat voor 
niets, want de andere singles van Dogwal-
ker werden wel veelvuldig gedraaid op de 
Franse radio. Zo vertelt Nikolaas hoe hij 
op een mooie zomeravond in de Provence 
zijn eigen lied hoorde op Virgin Radio: “Ik 
herinner me dat ik bezig was met iets en 
plots een Fransman de naam van onze 
band hoorde uitspreken. Als je dan ook 
nog eens je stem hoort weerklinken op de 
Franse radio … Dat is echt wel kicken!”

Na talloze muzikale avonturen besloot 
Dogwalker er vier jaar geleden mee op te 
houden. Na de split bleef het enkele jaren 
‘radiostil’ rond Nikolaas, tot hij een jaar 
geleden besloot om de draad weer op te 
pikken. Samen met Marino Dendooven – 
die in 2000 nog de Baccarabeker won in 
Middelkerke en in 2008 ‘Can you duet?’ op 

VT4 – richtte hij de Nederlandstalige band 
Neander op. Andere opvallende leden zijn 
drummer Gino Claeys, die onlangs nog 
met Natalia heeft rondgetoerd, en collega-
apotheker Steven Meulemeester (pianist). 
De andere leden komen uit Green Onions, 
de West-Vlaamse coverband van Marino 
die meer dan 50 keer per jaar optreedt.

Nikolaas beseft dat het moeilijk wordt om 
het succes van Dogwalker te evenaren 
maar dat is ook niet meteen de ambitie: 
“Met Neander willen we ons vooral amuse-
ren en zo veel mogelijk optreden. We 
hebben al enkele nummers uitgebracht en 
in december hebben we in het Cultuur-
centrum van Deerlijk ons eerste optreden 
mogen geven voor een uitverkochte 
zaal (360 man). Het optreden is ook 
verfilmd en is o.a. te zien op de Facebook-
pagina van onze band en op Youtube.”

Met dit nieuwe, muzikale project dreigt 
het niet onmiddellijk rustiger te wor-
den voor Nikolaas maar hij neemt het 
er graag bij: “Muziek is voor mij een 
uitlaatklep. Ik geniet er intens van om 
op te treden en mensen te vermaken, 
en ik hoop dit nog lang te mogen doen.” 
Als nieuwbakken fans van de band 
hopen wij alvast met hem mee ...

Optreden Neander
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Realisatie apotheek Debusschere:
Willem Benoit en Modular voor de verlichting


