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LEVEN
na 

LEUVEN 

erwijl in Brussel de violen 
gestemd worden voor de 
57ste editie van de moeder 

aller muziekwedstrijden, ontmoeten wij 
Katelijne Boon (54) in Leuven, op een 
steenworp van het appartement van haar 
ouders. “Mijn vader wordt 90 en heeft 
moeite met z’n kortetermijngeheugen”, 
vertelt ze. “Tegelijk kent hij nog al zijn ta-
len en kan hij nog goed rekenen. Mijn zus, 
een neurologe hier in Leuven, zegt dat het 
ongetwijfeld heeft geholpen dat hij op zijn 
72ste nog met orgellessen is begonnen. 
Blijven bijleren redt je brein.”

Bij Boon klinkt het niet als een plati-
tude. Ze heeft zelf oprecht de honger van 
een jong iemand. “Nieuwsgierigheid 
hoort nu eenmaal bij mijn temperament. 
Op mijn 40ste werd een longembolie na 
een trombose me bijna fataal en moest ik 
het wat rustiger aan doen. Maar ik merk-
te dat ik me algauw weer verloor in het-
zelfde enthousiasme. Mijn schoonvader 
had gelijk toen hij zei: Chassez le naturel, 
il revient au galop.”

Als jong meisje durfde ze nochtans de 
teugels niet te vieren. “Ik kwam toen niet 
genoeg voor mezelf op. Het leek me bij-
voorbeeld fantastisch om geneeskunde 
te studeren en als chirurg mensen op te 
lappen. Dat zorgende zit in mij. Na mijn 
pensioen wil ik ook vrijwilligerswerk met 
zieken of bejaarden doen. Maar omdat ik 
in de Latijn-Griekse zat en een prijs had 
gehaald op een essaywedstrijd, vond ie-
dereen me geknipt voor Germaanse. Dat 
deed ik dan maar.”

“Ik voelde me wel een ontaarde ger-
manist. Ik hield minder hartstochtelijk 
van literatuur dan het merendeel van 
mijn medestudenten, of toch niet van de 
leeservaring tot op het bot analyseren. 
Taalkunde was meer mijn ding. Al heb-
ben we daar ook in kleine groepjes Noam 
Chomsky’s werk uitgekamd, als met een 
luizenkam, het heeft me geleerd om me 
in iets vast te bijten.”

 
Strauss, hand in hand
Boons échte liefde is echter muziek. Al 

sinds het tweede leerjaar zingt ze in koren. 
Als student nam ze met Capella Concinite 
de cd Auf Flügeln des Gesanges op – een 
poëtisch tegengewicht voor die grijze 
tachtiger jaren. “Ik herinner me nog 
dat we in de les zaten toen de CCC het 
bankgebouw om de hoek opblies. Het 
verbaast me hoe snel we dat als normaal 
beschouwden. Daarom zeg ik tegen jon-

geren vandaag: laat je niet onderdrukken 
door een sombere tijdsgeest. Er is altijd 
veel mogelijk.”

“Mijn tijd was ook die van de punk, de 
figuren met hanenkammen, graffiti overal 
in Leuven. Ik keek er gefascineerd naar. Ik 
was toch zo’n braaf meisje”, zucht ze glim-
lachend. “Ik wist echt niets over seks of 
drugs. Mijn kinderen weten nu veel beter 
wat er in de wereld te koop is. Ik ben lang 
naïef gebleven. Ik zat ook niet op kot. Dat 
heb ik gemist. Maar in de jeugdbeweging 
leerde ik wel The Cure kennen en ik had 
een vriendje met wie ik ging dansen op 
Kool & the Gang.”

Al hoort bij de liefde toch vooral een 
klassieke soundtrack. Na dat eerste disco-
lief ontmoette ze Jan, een hematoloog die 
zei: Trouw met mij, dan is het alsof je die 

geneeskunde toch hebt gehad.  “Ik luis-
ter nog altijd geboeid als hij vertelt over 
nieuwe behandelingswijzen. In het begin 
van onze vrijage las ik zelfs The Lancet en 
andere tijdschriften mee. Hij van zijn 
kant woonde mijn vele optredens bij – 
uit Concinite was een vrouwelijk kwartet 
gegroeid, Dulce Lovanium, waarmee we 
talloze huwelijken en academische zit-
tingen opluisterden. Jan stond open voor 
mijn muziek. Ik herinner me dat we naar 
Strauss’ Vier letzte Lieder hebben liggen 
luisteren op het tapijt, hand in hand – heel 
romantisch vond ik dat.”

“Onlangs kon Jan na de uitvoering van 
Verdi’s Requiem op het Klara-festival even 
geen woord uitbrengen. Ook de rest van 
het Bozar-publiek had ademloos geluis-
terd. Van zulke ervaringen word ik week. 
Het zijn momenten van genade waarnaar 
je blijft zoeken, ook als uitvoerder. Ik zing 
nog altijd, bij het Ensemble Polyfoon en 
het oratoriumkoor deChorale en op zul-
ke momenten kom ik los van de grond.”

 
Een toontje lager
“Zingen heeft me in mijn leven al zo 
vaak geholpen”, vertelt ze. “Ik durf zelfs te 
zeggen dat het mij mentaal gezond heeft 
gehouden. Dat en therapie. Sommigen 
vinden het moedig dat ik daar openlijk 
over praat, maar waarom? Therapie heeft 
me weerbaarder gemaakt. Het toont je 
dat er altijd een weg terug naar boven is. 
Het heeft ook mijn kinderen al geholpen. 
Als ouders zien wij hen graag, maar dat 
betekent niet dat we ze altijd uit knopen 
kunnen halen.”

“Ik wilde altijd al een groot gezin, ja. 
Vanwege de dynamiek. Iemand zei me 
ooit dat je zoveel kinderen krijgt als je 
nodig hebt om jezelf te begrijpen. Wel, ik 
had er vier nodig”, lacht ze. “Door mijn 
kinderen leerde ik dat ik een perfectio-
nist en een harmoniezoeker ben en dat 
ik teveel een pleaser was. Dat komt door 
mijn jeugd, denk ik. We verhuisden vaak, 
waardoor ik moest leren om snel contact 
te maken, en dat helde dus weleens over 
naar behaagzucht.”

Als een van haar vier kinderen twijfelt over welke studie of job te kiezen, zegt Katelijne Boon: “Schat, ik 
ben het beste voorbeeld dat je moet durven falen en dat het nooit te laat is om van koers te veranderen.” 
De Klara-stem presenteert deze maand haar twaalfde Koningin Elisabethwedstrijd.
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KATELIJNE BOON, GERMANISTE EN KLARA-PRESENTATRICE

“ Zingen heeft me 
mentaal gezond gehouden”

“Me telkens in nieuwe werelden bin-
nen wurmen bleef een constante in 
mijn leven. Ik had daarbij lang last van 
het impostor syndrome (het oplichterssyn-
droom – red.), want ik oefende niet zelden 
functies uit waarvoor ik niet gestudeerd 
had. Weet je dat ik als freelancesopraan 
bij het Vlaams Radio Koor de enige was 
zonder een  Conservatoriumdiploma 
Zang? Daarom wil ik ook graag feedback. 
Mijn dirigenten moeten het me zeggen als 
mijn stem niet meer goed is. Onlangs heb 
ik op een concert nog de hoge do gezon-
gen in het Miserere van Allegri, maar als 
sopraan heb je een houdbaarheidsdatum. 
Ik wil in schoonheid eindigen, of zo nodig 
letterlijk een toontje lager gaan zingen.”

Ze grimast. Eigenlijk zou ze beter moe-
ten zorgen voor die fluwelen stem van 
haar. “Het lijkt me niet te lukken om een 
minder hectisch leven te leiden. Ik neem 
me wel voor om binnenkort pilates te 
volgen. Op het Antwerpse Nieuw Zuid, 
waar we binnenkort hoog in een woon-
toren gaan wonen, is een studio. Die ver-
huis is een grote stap, die onze familie en 
vrienden met argusogen volgen, maar ik 
kijk ernaar uit.”

 
In de ban
Van grote stappen gesproken. Op haar 
37ste schreef Boon zich enkele uren voor 
de deadline in voor een stemtest bij Klara. 
“Ik voelde het hier”, zegt ze, wijzend op 
haar middenrif. “Mijn man dacht dat ik op 
mijn hoofd gevallen was. Hij vreesde dat 
ons huishouden in de soep zou draaien, 
denk ik. Maar we zijn thuis alleen maar 
een beter geoliede machine geworden.”

“Klara is een heerlijke grot van Ali 
Baba, er valt elke dag iets te ontdekken. 
Het is ook een kleine zender die het met 
alsmaar minder middelen moet doen. In 
2011 had ik twee intense seizoenen van De 
ambassadeurs achter de rug: elke middag 
een uitzending maken en dan onmiddel-
lijk het volgende interview voorbereiden. 
Daardoor schurkte ik tegen een burn-out 
aan. Mijn loopbaanonderbreking kwam 
net op tijd. Het enige wat ik deed, was sla-
pen en gaan wandelen met onze Japanse 
spaniel. Ik raad iedereen zo’n hondje aan, 
want het drijft je naar de basic genezers: 
licht en zuurstof.”

Voor De liefhebber, haar huidige pro-
gramma, heeft ze sinds kort geen redac-
tie meer en doet ze dus alles zelf. Maar 
die last weegt niet op tegen de schoon-
heid van emoties op antenne brengen, 
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vindt ze. Ze put ook energie uit het inspi-
rerende lijstje interviewees dat ze door de 
jaren opbouwde, met daarop onder an-
dere topmusici als Cecilia Bartoli en Pie-
ter Wispelwey. “Ook van de Klara-colle-
ga’s – gelijkgestemde zielen – steek ik veel 
op. Zo leerde Fred Brouwers me ooit hoe 
je op basis van steekwoorden je verhaal 
kunt brengen.”

In 2008 volgde Boon het monument 
Brouwers op als presentator van de 
Koningin Elisabethwedstrijd (KEW), het 
concours waarover ze intussen indruk-
wekkend veel weet. “Het loopt dit jaar van 
29 april tot 25 mei. Het is de langste com-
petitie ter wereld en daardoor alleen voor 
de mentaal allersterksten. Misschien dat 
er daarom dit jaar opvallend veel Aziaten 
deelnemen. Zij functioneren goed in een 
competitieve sfeer. Omdat ze met zoveel 
zijn, is een wedstrijd als de KEW vaak de 
enige manier om boven het maaiveld uit 
te komen. Al vertelde een Chinese laure-
aat me ooit dat hij nog liever dan musicus 
treinconducteur was geworden.”

“Die jonge mensen blijf ik fantastisch 
vinden. Op de lottrekking zien ze er met 
hun smartphones en gewone kledij niet 
anders uit dan een gemiddelde tiener, 

maar dan houden ze plots tweeduizend 
man in de ban met een concerto dat ze 
helemaal uit het hoofd kennen. Dat soort 
vakmanschap ontroert me elke keer weer.”

 
Een Italiaanse reis
Tijdens de Canvasshow ontvangt Boon 
experten en liefhebbers, dit jaar onder 
meer stervioliste Isabelle van Keulen en 
wielerjournalist Michel Wuyts. “Je hoeft 
geen speciale bagage te hebben om er een 
echte kunstenaar uit te halen. Toen de 
Tsjechische pianist Lukáš Vondráček in 
2016 het derde concerto van Rachmani-
nov afrondde, veerde het publiek meteen 
recht, het was door het dolle heen. Zulke 
momenten laden mij helemaal op en ge-
ven me de energie om in mijn voorberei-
ding niet op een uur te kijken. Het geeft 
ook een kick om zo’n bevoorrechte getui-
ge achter de schermen te mogen zijn.”

“De enige verschrikking vind ik me 
moeten bezighouden met wat ik zal dra-
gen. Ik eet nu al een maand geen suiker 
meer, wat natuurlijk ook goed is voor mijn 

gezondheid, maar ik blijf het jammer 
vinden dat bij televisie de reacties eerder 
zijn ‘Je had iets moois aan’ dan ‘Het was 
een boeiend gesprek’. Bij de BBC maalt 
toch niemand om de looks van de pre-
sentatoren?”

“Ik ben zeker niet jaloers op jonge-
re collega’s. Maar ik vond het wel pijn-
lijk toen De Afspraak in 2017 niet mij, 
maar mijn jongere collega Cara Van 
der Auwera naar de studio haalde om 
over de KEW te praten. Omdat ik toen 
niet op mijn merites werd beoordeeld. 
Sindsdien probeer ik nog meer bij te 
dragen aan de empowerment van vrou-
wen. Ik doe dat op mijn manier, bijvoor-
beeld door veel vrouwen uit te nodigen 
voor De liefhebber. Zij komen vaak op-
vallend beslagen op het ijs.”

“Er zijn natuurlijk ook boeiende 
mannen. Neem nu Philipp Blom, de 
Duitse historicus. In het spoor van zijn 
nieuwste boek, Een Italiaanse reis, ben 
ik met hem naar Duitsland en Italië ge-
trokken om een Klara-reeks te maken 
over de herkomst van zijn viool – hij 
droomde ooit van een professionele 
carrière – tegen de achtergrond van de 
Dertigjarige Oorlog, de pest en de In-
quisitie. Best spannend, het was mijn 
eerste reeks op locatie, maar ik werd 
vergezeld van de beste vakmensen. Ik 
voel me ook stilaan thuis in dit vak. Als 
je goed kunt luisteren en bereid bent 
om mee te evolueren, kom je een heel 
eind. Nieuwe technologieën schrikken 
me niet af.”

De toekomst boezemt Boon duide-
lijk geen angst in. Soms denkt ze zelfs 
aan lesgeven. “Er zijn zoveel noden in de 
wereld en welke lenig ik daarvan? Ja, ik 
ben een compagnon voor eenzame luis-
teraars, maar ik wil meer doen. Ik heb 
intussen zoveel watertjes doorgezwom-
men dat ik de indruk heb dat ik jonge 
mensen iets zou kunnen me geven.”

“Ik heb mijn kinderen soms in een 
crisis zien belanden als ze een studie 
of job moesten kiezen, maar dan zei 
ik: Schat, kijk naar mij. Ik ben het bes-
te voorbeeld dat je moet durven falen en 
dat het nooit te laat is om van koers te 
veranderen. Je moet gewoon waarachtig 
blijven en je engageren. Hoe mooi zou 
het zijn mocht ik jongeren kunnen hel-
pen springen, mocht ik bij hen dat ene 
unieke talent, die ene sprankel kunnen 
bovenhalen? Wie weet wat er dan alle-
maal gebeurt …” 

Wie is 
Katelijne
Boon?

°1965, Leuven
 
Gestudeerd
1984-1988: licen-
tiaat Germaanse 
talen, specialisatie 
computerlinguïstiek 
(KU Leuven)
1988-1990: 
graduaat Marketing 
(Groep T)
 
Loopbaan
1988-1991: 
wetenschappelijk 
assistent aan UFSIA
1991-1994: 
informatieverant-
woordelijke bij AVA 
Papierwaren
1994-2003: 
freelance stemregis-
seur, medewerker bij 
muziekensembles 
en sopraan, onder 
meer bij het Vlaams 
Radio Koor
Sinds 2003: 
presentatrice bij 
Klara, van onder 
meer De ambassa-
deurs en sinds 2013 
De liefhebber
Sinds 2008: 
presenteert op 
Canvas de Koningin 
Elisabethwedstrijd
 
Privé
Woont met haar 
man Jan Lemmens 
in Antwerpen
Ze hebben drie 
dochters en een 
zoon: Claïs (26), 
Astrid (25), David 
(23) en Anna (19)
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