T20

DE TELEGRAAF
VRIJDAG 29 APRIL 2022

T21

DE TELEGRAAF
VRIJDAG 29 APRIL 2022

EVERT SANTEGOEDS

ZOON JULES DE CORTE EERT ZIJN VADER

’Jammer dat we
pas vlak voor zijn
dood zijn verzoend’
Een van de meest iconische zangers en liedjesschrijvers die Nederland ooit heeft gekend, JULES DE CORTE, wordt tijdens de theatershow ’Ik zou wel eens willen weten’
de komende maanden geëerd. De blinde zanger had een oeuvre van zo’n vierduizend
liedjes op zijn naam staan. Vocaal ensemble ’The Gents’, met de eveneens blinde pianist
BERT VAN DEN BRINK – die regelmatig met Jules samenspeelde – kruipt in de huid van
de meesterlijke dichter. Zijn zoon ERNST DE CORTE mist zijn vader vreselijk, nadat hij
jarenlang met hem was gebrouilleerd...

H

ij was de allereerste bekende
blinde artiest in
Nederland, ook
wel de RAY
CHARLES van de lage landen genoemd. JULES DE
CORTE was een fenomeen
als het ging om zijn muzikale souplesse en creativiteit.
De liedjesschrijver, pianist,
componist en zanger overleed zesentwintig jaar geleden op 71-jarige leeftijd aan
hartfalen.
Met zijn liedjes als Koning
onbenul, Als je morgen oud
bent en het bekende Ik zou
wel eens willen weten, was
hij in de jaren zestig tot negentig succesvol.
Zaterdag 7 mei start er
een unieke theatertour over
zijn muzikale leven van het
vocaal ensemble The Gents
waar ook pianist BERT VAN
DEN BRINK deel uitmaakt,
die als klein jochie Jules de
Corte ontmoette en later
met hem optrad.
De theatertournee met de
niet verrassende titel Ik zou
wel eens willen weten - zijn
grootste muzikale succes moet een eerbetoon worden
aan de pianist en zanger, die
ook voor Van den Brink zijn
leven veranderde.

Braillenoten

Hij ontmoette Jules toen
hij zeven jaar was. Zijn ouders vonden dat er door ’een
deskundige’ naar hun muzikale kind gekeken moest
worden. Aangezien Jules de
Corte ook blind was, kon hij
de ervaring met Berts ouders delen hoe hij met braillenoten piano had leren spelen.
Net als zijn iets oudere
zus werd ook Bert blind geboren. „Mijn ouders hebben
dus echt pech gehad met
twee blinde kinderen. We
hadden dezelfde oogafwijking.”
Zijn zus kreeg al muziekles op een blindeninstituut
en daarom schaften zijn ou-

ders een piano aan. Uiteindelijk groeide Bert uit tot
een fenomeen en won talloze prijzen.
„Ik heb enorm veel aan Jules te danken”, vertelt hij
thuis in Ophemert. „Toen ik
naar het conservatorium
ging, vroeg Jules mij om samen met hem op te treden.
Dan kon hij zich concentreren op het zingen en ik op
het pianospel. Hij vertrouwde me blindelings.”
Jules de Corte was een
dichter die uitmuntend
liedjes kon schrijven en een
componist met gevoel voor
taal. Met zijn ’trucagemanipulaties’ voor de radio, ’kritische beschouwingen’ en
een oeuvre aan liedjes, heeft
hij voor velen een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Hij was tweemaal gehuwd; uit zijn eerste huwelijk werden zijn zes kinderen geboren. Vooral met een
van zijn zonen, ERNST (61),
had hij een ingewikkelde relatie.
Hij vertelt: „Het contact
met mijn vader was altijd
minimaal nadat hij ons had
verlaten. Intussen bewonder ik zijn werk, maar ik heb
het mijn vader destijds kwalijk genomen dat hij zijn gezin in de steek liet. Ik vond
het vreselijk, die vecht-

Voor zijn
zoon Ernst
is de komende tour erg
emotioneel.

De Duitse
Songfestival-ster
Nicole
onthult
aan de
dood te
zijn ontsnapt.

Ziekte krijgt
’Frieden’-zangeres
NICOLE niet klein
FOTO’S
ANP/HH

DUITSE SONGFESTIVALZANGERES
DOOR HET OOG VAN DE NAALD
Veertig jaar geleden
zette ze zich in één klap
in heel Europa op de
kaart. Het Duitse zangeresje NICOLE, toen pas
zeventien, zong zich
voor Duitsland naar de
eerste plaats van het
Eurovisie Songfestival
met haar iconische ’Ein
bisschen Frieden’. Ze
had er in heel veel landen, ook in het Nederlands, een grote hit mee.
Dit jaar wordt haar bijzondere jubileum – zo
succesvol was Duitsland

Kleine Ernst bij zijn vader aan de piano.

scheiding met mijn moeder.”
Net toen zijn vader en
Ernst weer contact kregen,
werd Jules de Corte ziek en
overleed hij aan de gevolgen
van hartfalen.

Spijtig

Intussen zingt en speelt
zijn zoon regelmatig ook
liedjes van zijn vader.
„Achteraf is het spijtig dat
we ons niet eerder hebben
verzoend. Het is onmogelijk
om de klok terug te draaien.

Ik ben blij dat we weer tot elkaar zijn gekomen. Ik ben
enorm trots op hem en mis
mijn vader elke dag. Ik koester de mooie herinneringen
aan mijn pa. Als klein jochie
stond ik naast hem bij de
piano en genoot ik van de
muziek.”
Verder: „Op veel dingen
die ik nog aan hem wilde
vragen, vond ik het antwoord in zijn teksten. Het is
een voorrecht dat ik hem
door zijn werk nog een beetje tevoorschijn kan halen. Ik
blijf ook als kind van Jules
zijn liedjes zingen, ook al sta
ik niet in de schijnwerpers.
Daarvoor ben ik te bescheiden, net als mijn vader.”
Voor initiator van het project Ik zou wel eens willen
weten en dirigent van het
ensemble The Gents, ANNEMIEK VAN DER VEN, was
Jules de Corte zowel een uitmuntend musicus als een
excellent dichter.
„Ik ben zelf van de generatie die niet is opgegroeid
met de muziek van Jules,
maar ik vind zijn liedjes zo
mooi. Ze zijn ogenschijnlijk
eenvoudig, omdat alles precies in elkaar past: tekst,
melodie, ritme en pianobe-

’Ik mis
hem
enorm’
geleiding. Elk liedje kent
een grote zorgvuldigheid, is
liefdevol en met aandacht
gecomponeerd.”
Jules is niet altijd blind
geweest. Toen hij anderhalf
was, kreeg hij een huiduitslag waarvoor de verkeerde
diagnose werd gesteld en de
ziekte sloeg op zijn ogen.
De mensen in Brabant
vroegen aan zijn moeder:
’Zoudt-ge niet willen dat-ie
dood was?’
„Dat heb ik nog nooit gedacht”, antwoordde hij eens

op de vraag of hij als gevolg
van zijn blindheid ooit overwogen heeft om zelf een einde aan zijn leven te maken.
„Naarmate je ouder wordt,
ga je duidelijker onderkennen wat een luxe het is om te
kunnen zien. Als mijn
vrouw door het raam naar
buiten kijkt en zegt: ’Er zitten drie duiven in het kippenhok’, vind ik dat fantastisch.
Maar voor mij blijft het een
mededeling. Ik verneem dat
er drie duiven vertoeven in
het kippenhok. Het went

nooit. Maar het is ook niet
zo dat ik ’s ochtends opsta
en denk: ’Potverdomme, kan
ik wéér niet zien?’”

Bang

De laatste jaren trad Jules
de Corte niet meer op, al
schreef en componeerde hij
nog wel, maar zijn muziek
paste niet meer in het ’audiogeweld in de theaters’,
zoals hij dat noemde. Hij zei
daarover: „Ik werd er bang
voor. Gek is dat, hè? Of ik nu
in De Doelen speelde of in

een cafeetje – nooit was ik
bang, maar op den duur
werd ik hoe langer hoe banger. Ik had het gevoel dat ik
moest verschijnen met indrukwekkende
luidsprekers, dat ik meer moest zijn
dan er was. Ze gaven me het
gevoel dat ik niet meer mezelf mocht zijn.”
Voor Ernst de Corte blijft
zijn vader de belangrijkste
man in zijn leven. „Hoezeer
ik hem nu ook mis, als ik zijn
liedjes zing, dan word ik gelukkig vanbinnen. Hij heeft

niet door de jaren heen
– groots gevierd. En ter
gelegenheid daarvan
deelde Nicole in een
interview met haar fans
dramatisch nieuws.
HET SCHEELDE WEINIG, OF ZIJ
HAD HAAR
EIGEN JUBILEUM NIET
EENS MEEGEMAAKT.
Voor
het
eerst vertelt ze dat in december 2020 bij haar
borstkanker werd gecon-

’Ik ben een
vechter, ik
wil leven’

Jules de Corte was een fenomeen. De komende maanden
wordt hij geëerd middels een
theatershow.
FOTO ANP/HH

zulke mooie liedjes geschreven die nooit verloren mogen gaan. Het is fijn dat de
komende maanden mijn vader aandacht krijgt. We mogen hem niet vergeten, want
hij heeft veel voor de Nederlandstalige muziek betekend.”
Harrie Nijen Twilhaar

stateerd. „Er zaten twee
tumoren in de rechterborst”, zegt ze. „Klein,
maar heel agressief. Ik ben
meteen geopereerd en
daarna volgden negen
keer chemo en achtentwintig bestralingen
van het gebied eromheen.
Ik
werd kaal.
Dat vond ik
heel erg. Mijn lange haren
waren altijd mijn handelsmerk geweest. Plotseling
had ik een kaal hoofd, zelfs
mijn wimpers en wenkbrauwen waren weg. Een
pruik met een enorme
’bob’ hebben me door die
periode heen geholpen als
ik naar het ziekenhuis
ging. En verder kwam ik
nergens. Het was de coronatijd.”
Inmiddels gaat het weer
helemaal goed met de zangeres, ook geestelijk. „Ik
ben qua sterrenbeeld een
schorpioen. Als er zoiets
gebeurt, zet ik een stap terug. Niet uit angst, maar
juist om een aanloop te nemen voor de tegenaanval.
Ik ben een vechter, ik wil
leven.”

Nicole Hohloch won in 1982 als eerste Duitse het Songfestival
met Ein bisschen Frieden.

