Sef Thissen
ontmoet Hubert Delamboye
Het is een regenachtige maandagmiddag als ik van Venlo onderweg ben naar Margraten. Het plaatsje in Zuid-Limburg met een kleine
14.000 inwoners geniet internationale bekendheid door de aanwezigheid van het Netherlands American Cemetery and Memorial. Dit
is de woonplaats van een man die alle grote podia in de wereld heeft mogen bestijgen: ik breng een bezoek aan de Limburgse tenor
Hubert Delamboye. Tekst: Sef Thissen | Fotografie: Tom Reinders
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was prachtig. Mensen kunnen zich dit
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omdat mensen hele andere waardes
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KLEINE JONGEN

“BARCELONA IS ALS STAD EN
WERKPLEK PRACHTIG, MAAR WENEN
IS TOCH WEL HET BIJZONDERSTE”

De muziek liep als een rode draad
door het leven van het gezin. Opa dirigeerde het kerkkoor en als hij orgel
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de mijn huis afbouwen.” Ketelaars wil-

geleerd. Als je klaar bent in Maastricht

als een held ontvangen in steden als
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Wenen, Barcelona, Milaan, New York
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af wat voor hem nu de meest mooie

ZIJN DRIVE MAAKT HEM TOT
EEN ZEER GEVIERD DIRIGENT IN
BINNEN- EN BUITENLAND

werkplek is geweest. “Barcelona is als
stad en werkplek prachtig, maar Wenen is toch wel het bijzonderste. Ik zie
Wenen ook als het centrum van onze
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Karajan zelf heb kunnen werken. Een

muziek op te snoepen. Toen zijn vader

manier van werken. Naast de muziek
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ENRICO EN CARMEN

wilde beginnen en vroeg of er dan niemand was die die rol kende. Achter in
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2013 al 50 jaar kent, kan hij blind
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hebben ze twee kinderen: Enrico en
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