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Je viert je jubileum momenteel 
met Chansons en petit comité. Later 
volgend jaar volgen concerten met 
het Holland Symphonia. Wat zijn de 
voordelen van ‘klein’ en ‘groot’, en 
wat de nadelen?
“Reyer Zwart begeleidde mij al eerder als 
bassist en produceerde mijn laatste stu- 
dioalbum Du jaune du blanc. Naast bas-
(gitaar) speelt hij gitaar en piano. Net als ik 
kan hij muziek heel breekbaar en gevoelig 
brengen. Daarom besloten we deze tour 
samen te doen, en petit comité, en daarmee 
de wat kleinere podia te bezoeken. Met 
het Holland Symphonia wordt mijn op-
treden veel grootser. Het orkest heeft me 
uitgenodigd om te soleren tijdens de serie 
Kerstconcerten in 2009. Om door een 
symfonieorkest begeleid te worden – voor 
mij de eerste keer – vind ik heel spannend. 
En een eer. Heerlijk dat Bob Zimmerman 
de arrangementen – met onder meer in-
terpretaties van het repertoire van Brel en 
Aznavour – zal schrijven. Wat hij deed voor 
Holland Symphonia met het repertoire 
van Harry Bannink was indrukwekkend. 
Ik hou van contrast: de intimiteit van een 
kleine zaal is voor mij net zo boeiend, 
maar anders dan die van een grote.“

Je maakt niet alleen muziek. 
Enige tijd geleden bracht je een 
(foto)boek uit over je grote idool, 
ABBA’s Frida. 
“Ja. Er zijn inmiddels duizenden exemplaren 
verkocht in Duitsland, Oostenrijk en Enge-
land. Tevens heeft het veel media-aandacht 
– en goede recensies – gekregen in heel 
Europa. Ik heb een exemplaar aan Frida 

mogen overhandigen in Stockholm. Zij was 
zeer ontroerd, misschien nog wel meer 
dan ik. Aansluitend hebben wij twee uur 
lang champagne gedronken. Frida heeft me 
om een door mij gesigneerd exemplaar 
van het boek gevraagd om cadeau te doen 
aan haar vriend Carl Gustav, de Zweedse 
koning.”

Tijdens het laatste Concours de 
la Chanson zong je met Liesbeth 
List. Er liggen plannen voor een 
samenwerking tussen jullie. Hoe 
zien die er uit? 
“Ik wil graag het Franse en Nederlandse 
luisterlied – chanson dus – samenbrengen 
in  mijn samenwerking met Liesbeth List. 
Zij kent als geen ander het Franse chanson 
en ik durf te zeggen dat ik, na twintig jaar 
in dít land, het Nederlandse luisterlied ook 
weet te waarderen. Ik zou graag willen dat 
Liesbeth in het Frans zou zingen en ik in 
het Nederlands. En omgekeerd uiteraard. 
Vooral veel duetten.”

Van jou verschijnt in januari een dvd 
met de registratie van je succesvolle 
tourneevoorstelling C’est la vie met 
Cor Bakker en Louis van Dijk. Van 
Liesbeth List verscheen onlangs een 
dvd-box met een selectie uit haar 
oeuvre. Wat zou jij op jouw eigen 
dvd-box plaatsen?
“Eén dvd met hoogtepunten uit mijn car-
rière lukt me misschien wel, maar een 
hele box niet! Zo vaak als Liesbeth ben 
ik niet op de televisie geweest en zoveel 
concerten zijn er niet geregistreerd. Ik 
zou al het beeldmateriaal dat ik heb weer 

opnieuw moeten gaan bekijken en ik weet 
niet of ik die confrontatie wel zo prettig 
vind! Een cd-box, oké; misschien komt die 
er nog wel eens.” 

Welke andere ambities heb je? 
“Ik wil een tipi hebben bij de Sioux-in-
dianen in South Dakota, een oude kermis- 
woonwagen uit de jaren vijftig in Nederland 
vinden en een huis in Zuid Frankrijk ko-
pen. En hartstochtelijk blijven zingen en 
daarmee mijn geld verdienen.”

In een vorig interview, vele jaren 
geleden, vertelde je dat je vriend 
Gijs van der Grinten door je familie 
in Frankrijk als volwaardig gezinslid 
werd beschouwd, maar dat er 
over homoseksualiteit nooit werd 
gepraat. Is daarin iets veranderd?
“Nee, helaas. Mijn vader is wel bereid ge-
weest om een keer mee te komen naar een 
psychotherapeut en daar heeft hij bekend 
dat hij niet kan praten. Het was aandoenlijk 
en ik heb zijn geste gewaardeerd, maar het 
doet mij nog pijn om niet met mijn familie 
over mijn werkelijke leven te kunnen 
praten. Ik heb al zo vaak geprobeerd om 
echt contact te krijgen, maar vooralsnog 
lijkt het onmogelijk. Maar ja, c’est la vie.” 

De dvd C’est la Vie verschijnt 
op 15 januari

Met Cor Bakker en Louis van Dijk; C’est la vie
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