Sef Thissen ontmoet

Claudia Couwenbergh
Mijn reis door het Limburgse land brengt me deze keer bij een zeer gewaardeerde collega en groot sopraan: Claudia Couwenbergh. Een oud winkelpand in het dorpscentrum van Schinnen is de veilige thuishaven van de
vrouw met een gouden stem, die op deze plek ‘gewoon’ de rol van moeder
speelt. Ik krijg een warm ontvangst dat bestaat uit een dikke knuffel, verse
koffie en zelfgemaakte chocoladetaart.
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laudia is samen met haar
zestien maanden jongere
zus Cindy opgegroeid in
het plaatsje Neerbeek. Het
was een liefdevol en hardwerkend
gezin. Haar vader verdiende de kost
als tegelzetter. Gezongen werd er
zeker thuis, maar niet specifiek klassieke muziek. “Mijn ouders hielden
van alle soorten muziek. Dus ik
ben echt met het hele spectrum
opgegroeid.” Tekenend voor haar
ouders was de manier waarop zij de
kinderen stimuleerden in wat ze wilden doen. Sporten en muziek, vader
en moeder zorgden dat het allemaal
mogelijk was.
Als zesjarig meisje gaat Claudia
bij het Neerbeeks jeugdkoor. Door
wisseling van de dirigent besluit
ze te stoppen, maar dat was maar
voor korte duur. Harrie Spronken
komt aan het roer te staan. Claudia
werd gevraagd weer bij het koor
te komen en zo geschiedde. Samen
met haar zusje ging ze wekelijks
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trouw naar het koor. “Mijn zusje
en ik stonden naast elkaar in het
koor. We zongen meestal de alt of
de middenpartij, eigenlijk nooit
sopraan.” Haar zus wilde nooit
solo zingen en daar is Claudia
achteraf erg blij om. “Heel eerlijk,
als zij solo was gaan zingen, had ik
kunnen inpakken. Ze heeft de durf
niet, maar het materiaal van haar
is echt bijzonder.” Maar het was
niet alleen de durf, want daar waar
haar zus een mountainbike vroeg
aan vader en moeder, vroeg Claudia een piano. Na blokfluitlessen en
spelen op een geleende accordeon
van haar tante was het nu tijd voor
haar eigen instrument. Zo werd de
interesse voor muziek alleen maar
groter. Van eminent belang in haar
ontwikkeling is Harrie Spronken.

“Hij is voor mij, en voor het hele
koor, een grote inspiratiebron
geweest. Zijn enthousiasme en gedrevenheid maakte bij ons de liefde
voor muziek los. Persoonlijk durf ik
te zeggen dat ik zonder hem nooit
zangeres was geworden.”

SCHOOL
Na de lagere school komt ze op de
Scholengemeenschap Sint Michiel
in Geleen. Via de muziekschool
zong Claudia in een bandje en
was ze fanatiek met het koor
bezig. “Bijna wekelijks stond ik
wel ergens op het podium. Ik was
zoveel met muziek bezig dat mijn
vader op enig moment vroeg of ik
nog wel iets voor school deed.” De
jaren gingen voorbij en zo kwam
het moment van keuzes maken.

“Bij onze eerste ontmoeting hebben
we tot diep in de nacht zitten
kletsen, we hadden direct een klik.”
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Kunstacademie of conservatorium?
De liefde voor het zingen was zo
groot dat het conservatorium werd.
“Als kind van vier jaar zei ik tegen
mijn moeder dat ik zangeres wilde
worden in een Sissi-jurk.” Toch
moest ze nog een jaartje wachten.
De bezorgdheid van papa bleek
zeker niet onterecht. Ze zakte
voor haar eindexamen, maar ze
mistte geen enkel optreden. Vrij
snel krijgt Claudia een grote klap
te verwerken. Op 26 oktober 1993
komt haar vader te overlijden aan
de gevolgen van slokdarmkanker.
Hij was pas 54 jaar. “In een kleine
vier maanden was het gedaan. We
hebben hem tot het einde verzorgd,
dat was heel erg fijn. In alle oprechtheid denk ik dat het mij heel
strijdvaardig heeft gemaakt. Ik had
een super relatie met mijn vader, hij
stimuleerde mij enorm. Je hebt dan
opeens het gevoel dat je geen kind
meer bent.”

“Koesteren wat ik
heb en gelukkig zijn
met wat ik doe.”
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Ze is nog lang niet klaar met de
verwerking als de volgende klap
komt. Er wordt acute reuma met
psoriasis geconstateerd. Na een
jaar bij de reumatoloog, was ze
overtuigd dat ze een andere keuze
moest maken. Zo zocht ze haar
weg bij een klassiek homeopaat,
een keuze waar de reumatoloog
begrip voor had, al was hij er van
overtuigd dat ze snel terug zou
komen. “Dit was dus een vergissing. Want tot de dag van vandaag
ben ik klachtenvrij.” Deze hele ellende had de nodige uitwerking op
haar opleiding. Om tot een juiste
afronding te komen, kreeg ze een
jaar extra. “Het klinkt misschien
gek, maar ik denk dat het zingen
heel belangrijk is geweest bij mijn
genezing. Daarnaast heb ik onge-

lofelijk veel steun gehad aan mijn
zangpedagoge Barbara Schlick.”

LIEFDE EN CARRIÈRE
Na de opleiding sta je dan opeens
buiten in de boze wereld. Claudia
gaf zichzelf vijf jaar de tijd om te
kijken of ze solistisch aan het werk
kon komen. Mocht dat niet lukken,
dan zou ze kiezen voor een baan in
een beroepskoor. Maar al snel werd
duidelijk dat er veel vraag was naar
deze bijzondere stem. Vele concerten, operaproducties en recitals in
binnen- en buitenland volgden. Het
werd steeds meer het leven van de
kunstenares die leeft vanuit haar
koffer. Dit maakte een liefdesrelatie erg moeilijk. Tien jaar geleden
klopte haar ware liefde op de deur.
“Bij onze eerste ontmoeting hebben
we tot diep in de nacht zitten kletsen, we hadden direct een klik. Het
mooie van Maurice is zijn volledige
steun voor mijn vak. We waren
twee weken bij elkaar toen ik de
Johannes Passion zong in Parijs
en aansluitend een liedrecital in
Amsterdam. Hij bracht mij overal
naartoe en genoot volop mee.
Dat is echt het mooiste wat je kunt
wensen.”

KINDEREN
Het verliefde stel stapt acht jaar
geleden in het huwelijksbootje en
inmiddels hebben ze samen drie
kinderen: Joep (7), Sien (4) en
Teun (2). Toch is dit een hele stap
voor iemand die een zangcarrière
wil maken, ook omdat haar man
een fulltimebaan heeft. Het vast
verbonden zijn aan een operahuis
voor langere tijd is dan nu ook
geen optie. Daar komt bij dat het
auditeren niet tot haar favorieten
behoort. “Ik heb gewoon meer
affiniteit met een zaal vol mensen
die ik iets moois van mijn kunnen mag tonen. Bovendien houd
ik niet alleen van opera, maar kan
ik mijn ziel en zaligheid ook kwijt
in lied, de barokmuziek met mijn
eigen Ensemble Agimont, de vele
mooie oratoria, die ik mag zingen,
het operetterepertoire en ook het
hedendaags repertoire niet te vergeten.” Naast het gezin en haar bühnewerk is Claudia blijven studeren.
Haar pedagoge Barbara Schlick
adviseerde haar les te nemen bij
Gemma Visser in Eijsden. Deze zeer
beroemde zangpedagoge werkt nu
al jaren met Claudia. “Barbara gaf
aan dat ik mijn eigenheid van stem

moest bewaken. Het feit dat zij mij
doorstuurde naar Gemma, geeft
aan dat ze een heel groot docent is.
Bij Gemma ben ik technisch veel
rijker geworden.” Tot slot vraag ik
haar of ze nog een groot doel heeft
in haar leven. Ze denkt even na
en zegt: “Koesteren wat ik heb en
gelukkig zijn met wat ik doe.” Ik
neem afscheid van een bijzondere
sopraan die iedere keer het betreden van de bühne omschrijft als
een feestje. Een vrouw die zich in
de armen van haar man helemaal
gelukkig voelt. Een collega waarvan ik oprecht durf te zeggen dat
ik blij ben dat ik haar heb mogen
leren kennen.

Door het
verlies van
een dierbare
kun je een
sterker mens
worden.
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