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Deze route brengt mij
naar de Eperheide
waar ik een warm

ontvangst krijg van ‘de
Vaalser jong’ die een

droomcarrière maakte
in de wereld van
operakunst.
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Gezellig zittend aan de keukentafel van

vraag of hij hem mist, antwoordt John:

van Ruud is het mooiste wat hij heeft

de prachtige vakwerkboerderij vertelt

“Ik kan hem niet missen. Als ik zing is

mogen meemaken. Van het ziekenhuis

hij zijn verhaal. Het verhaal van de kleer-

hij bij me en ik zing iedere dag.” De trots

liep hij naar huis met de gedachte: “Ik

makerszoon die de wereld veroverde

van moeder was en is nog steeds enorm.

heb een zoon en ik ben de enige hier op

met zijn stem. In een normaal midden-

Zij genoot ook een beetje van de wereld

straat die dat weet.” Een intens rijk ge-

klasse gezin groeide John op, samen

van klatergoud. Soms gaf ze wel eens

voel. Nu komen we ook bij het grootste

met zijn twee zusjes. Zijn vader was

aan, dat ze het fijn zou vinden als John

angstmoment in zijn leven. Hij maakte

een man van betekenis in Vaals. Op de

meer populaire operarollen zou zingen.

zijn debuut aan de Scala van Milaan

Pap en mam

Het zingen van bv. Wozzeck is natuurlijk

toen Stan met spoed geopereerd moest

niet voor het grote publiek weggelegd.

worden aan een buikvliesontsteking.

“Dat klopt, maar in mijn vak is het een

Achter de Bühne van de Scala was een

zelf voelde. John: “Helemaal niet! Kete-

De angst van de ouders over de keuze

eer als je voor deze hoge kunst gevraagd

kamer plus telefoon gereserveerd, zodat

een band tussen deze twee zielen. Johns

laars hoorde dat vocale talent. Toen ik

van hun zoon, maakte al snel plaats voor

wordt.” Direct is duidelijk dat bij deze

hij tussen de scènes kon bellen met Leny

carrière op de HBS was er zeker geen

naar het conservatorium in Maastricht

trots. “Op een Ceciliafeest in Vaals bege-

man de liefde voor het vak iedere vorm

en Ruud over de situatie van hun jong-

om ingelijst te worden. John: “Ik wilde

ging en mannen als Hubert Waber, Wil-

leidde ik mijn vader Verdi’s Di provenza il

van populisme overwint.

ste zoon.

zingen, genieten van de natuur, verliefd

lem Laakman en later Hans Scheijen

mar. Voor het eerst hoorde ik mijn vader

zijn, maar zeker niet luisteren naar het

hoorde zinge,n dacht ik oprecht laat ik

zeggen: ‘ja, dae jong va mich’. Ik voelde

verhaal van vaak te fletse leraren.” Op

maar naar huis gaan.” ‘Wacht maar’, zei

zijn trots en vanaf dat moment was hij
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eerste plaats door zijn prachtige natuur-
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stem en op de tweede plaats door zijn

den bepalen: “Jongen, jij moet zanger

uitzonderlijk charisma. Een bovenna-

worden.” Direct vraag ik mij af of hij dat

tuurlijke liefde voor het zingen smeedde

Verliefd

John: “Ik weet niet hoe ik deze première vocaal heb overleefd. Na de tweede
voorstelling kon ik direct naar huis. De

een dag kwam Leo Ketelaars in het ate-

Ketelaars dan, ‘je moet geduld hebben’

mijn beste vriend en dat is altijd zo ge-

De pubertijd omschrijft John als de

snijdende stilte tijdens de vlucht naar

lier van zijn vader en vroeg hoe het met

en dat stelde mij gerust. Geduld had de

bleven.” Twintig jaar geleden overleed

mooist fase in het leven. Verliefd wor-

mijn zoon was werkelijk ondraaglijk.”

John ging. Zijn vader vertelde over de pe-

maestro en hij liep aan de hand van zijn

zijn vader op 76-jarige leeftijd. Hij sprak

den is het hoogste wat een mens kan

Dit is de harde werkelijkheid van het

rikelen op school, waarop Leo Ketelaars

leermeester als was het de hand van zijn

vaak de woorden: “Ut is jot gewae.” Tij-

overkomen. En verliefd werd hij; Leny en

theaterleven. Het lijkt wel een soort van

reageerde: “Heeft hij dan geen stem?

vader. “Als hij gezegd zou hebben spring

dens een concert, waarbij zijn vader

John zijn inmiddels al 51 jaar samen en

schizofrenie. Binnen het gezin heeft dat

Laat hem eens bij mij voorzingen.” Na-

in de Maas, want dat is goed voor jouw

aanwezig was, zong John als laatste lied

kunnen nog steeds verliefd zijn. Samen

ook zijn tol geëist. Pap was vaak weg en

dat John enkele noten aan het klavier

stem, dan zou ik dat gedaan hebben.”

Zueignung van Richard Strauss met de

kregen ze twee zonen, Ruud en Stan.

als hij thuis kwam, dan moest hij eerst

bij de meester had gezongen, sprak hij

Zo begon zijn levensreis door de wereld

prachtige tekst ‘Habe Dank’. Twee da-

Twee charismatische jongens waar

weer uit de rol ‘stappen’. “Als ik een paar

de woorden die John’s levenspad zou-

van de zangkunst.

gen later overleed zijn vader. Op mijn

pap bijzonder trots op is. De geboorte

maanden naar Amerika moest, had ik
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eerst thuis een huilmaand. Ik wilde bij

Geen schmink meer, geen kostuums,

mijn vrouw en kinderen blijven, maar

niet meer die spanningen van de Bühne

op het moment dat ik in de trein zat

die hij absoluut niet mist. Gewoon thuis

op weg naar het vliegveld, meldde zich

zingen en stemtechnisch controleren

de carrièreman.” Gelukkig kunnen ze er

wat eventueel nog zou kunnen. Daarom

met het gezin goede gesprekken over

klinkt zijn stem nog steeds als een he-

voeren. Deze kunnen leiden tot tranen,

mels geschenk.

maar altijd eindigen met een lach. Dit

Herfst

alles dankzij de sterke vrouw achter de
kunstenaar. “Leny is zo belangrijk voor
mij dat we er eigenlijk veel te weinig

Aangekomen in de herfst van zijn leven,

over praten. Ze heeft een soort van van-

denkt hij na over wat hij nog zou willen.

zelfsprekende aanwezigheid. Zij is de

Doorgeven van kennis, daar kan hij van

leider in het gezin en zo ontstaat er een

genieten. Het liefst had hij dat willen

perfecte twee-eenheid.” Zij regelde de

doen op het conservatorium van Maas-

zaken tussen diverse managements, het

tricht, maar klaarblijkelijk zijn handha-

gezin, het huis en ondertussen was John

ving van institutionele machtsposities

de gevierde operaheld. “Ik mag zeggen

belangrijker dan het optimaal kunnen

dat ik een verwend kalf ben. Puur en al-

profiteren van de door de praktijk gelou-

leen vanwege het feit dat Leny dit alle-

terde mensen. Daarom geeft hij thuis

maal heeft kunnen dragen.”

die kennis door. Anderzijds wil hij ook

Zijn vaderland

niet te ver vooruit kijken en beseft hij
dat hij een droomleven heeft gehad. Het
lukte hem zijn hele leven kind te blijven.

Het talent in combinatie met zijn ijze-

Ben je bang voor de dood? “Nee, zeker

ren studiediscipline bracht hem naar

niet. Ik denk er heel veel over na met

alle grote operahuizen van de wereld en

muziek als mijn grote reisleider”

liet hem werken met de groten der aarde. Kortom, een Limburgse jongen, die

Zo leeft de man die intens gelukkig is als

zelf bij de grote namen hoort en wiens

hij gemaaid gras ruikt, van binnen jubelt

naam je terug kunt vinden in encyclope-

als hij sneeuw ziet en huilt als het re-

dieën over de wereld van opera. Ik stel

gent. Maar ook die tranen vertalen zich

de vraag of hij hier zelf ook van genoten

weer in muziek.

heeft. “Veel te weinig, met faalangst als
meest belangrijke reden.” Hij is ervan

Ik sta op en knuffel een man die ook

overtuigd dat onze Limburgse manier

mijn leven veranderd heeft en realiseer

van opvoeden hiervoor een grote voe-

me heel goed dat het bijzonder is om

dingsbodem is. Doe maar normaal, dan

deze kunstenaar als muzikale reisleider

doe je al gek genoeg. Oprecht en res-

te mogen hebben.

pectvol succes mee kunnen vieren is al
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te vaak uit den boze. Opvallend om dit
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te horen van iemand waarvan je mag
stellen dat hij bij de wereldtop behoort.
Waarom toch die onzekerheid? “Dat
komt omdat in de kunst het werkwoord
‘zijn’ niet bestaat, alles is ‘worden’.” Nu
hij terugkijkt, kan hij ook trots zijn.

Sef Thissen: “Wat ik van hem leerde?
Bezetenheid!: Ik moet en zal zingen.”

