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● Rob van Reijmersdal vindt dat er in de lichte muziek ‘nog een hoop te ontginnen is’
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‘Ik ben er inmiddels wel
achter dat het kicken is als
je tientallen amateurs ziet
genieten. Ik word daar zelf
enorm happy van’

‘De conservatoriumdocent
bitste me toe: Ik wil weten
van élke noot die je
binnen en buiten dit
conservatorium uitpoept’

door Mari van Rossem

geknikkerd en krijgt een opvoeding in
het klassieke idioom – pure overlevering van muzikale tradities – dat van
docent op leerling wordt doorgegeven.
Die docent denkt, straalt uit en dóet
dat hij de wijsheid in pacht heeft. Jij
als individu bent niet zo belangrijk, je
moet doen wat voorgeschreven staat.
Nou, dat kopieergedrag daarin was ik
retegoed. Vijf jaar lang volgde ik naadloos die route.”

O

p de valreep kan hij
het toch niet laten om
even een kijkje – met
de oren wel te verstaan – in z’n creatieve kraamkamer te geven. Even gluren dus in de digitale babybuggy, onder muzikale dekentjes.
Daar liggen ze verscholen. Zeven splinternieuwe liedjes, nummer acht op
komst. Stuk voor stuk verwekt in volledige rust en balans, ontsproten aan
een componistenbrein zonder
uit-knop. Met één druk op de knop
laat Geffenaar Rob van Reijmersdal
(52) de nog wat keyboardplastic klinkende charleston, quickstep, jazz- en
smoothbalad en swing horen. Musicaldeuntjes voor de Udense productie
Marquant Piquant, waarvoor Rob in totaal zeventien nummers mag schrijven. „Het is een inkijk in het Parijs
van begin vorige eeuw waar bedachte
liefde de ware liefde onzichtbaar
houdt. Ik schrijf de nummers chronologisch, volg gewoon het script, verplaats me in mensen en hun situatie
en de muziek vloeit er uit. Mijn hersenen zijn er voor creativiteit. Doe ik
mijn ogen dicht, dan beginnen flarden
van melodieën te komen.”

Je creëert om mensen te bewegen, zoals
je ook deed tijdens ‘Geffen meets Groot
Oss’. Is dat dé drijfveer?
„Ik ben er inmiddels wel achter dat
het kicken is als je tientallen amateurs
op een groot podium ziet genieten. Ik
word daar zelf enorm happy van. En
dan gaat het er helemaal niet om dat
iedere noot perfect gespeeld is. Het
klinkt misschien wat zweverig – wat
ik overigens helemáál niet ben –, maar
mensen in hun kracht zetten is ook
wel mijn kracht. Ik voel me als een
missionaris van de lichte muziek en
draag dat ook graag zo uit. Of dat nu is
bij allerlei big bands die ik dirigeerde
en nóg dirigeer, in projecten die ik
met harmonieën, fanfares en koren
deed. Vaak zaten al die enthousiast
meespelende leden in een strak, klassiek keurslijf en ze swingden als een
blok beton. Daar probeer ik doorheen
te breken. Nee, het is geen opboksen
tégen, maar veel meer het bij elkaar
brengen van het beste van twee werelden: klassiek en licht. Ik vind het echt
intriest en pertinente onzin dat een
groot deel van de so called kenners
klassiek nog steeds als serieuze en
licht als niet-serieuze muziek zien. Er
wordt veel te veel in hokjes gedacht,
terwijl de mondialisering van muziek
zorgt voor één megamuzikale kruisbestuiving. Wat dat betreft is er in de
lichte muziek nog een hoop te ontginnen; we zitten nog maar aan het begin. Voorop staat dat bij mijn muzikanten alles draait om het ‘mogen zijn’.”

En toen moest de bom barsten?
„Inderdaad. Ik zat inmiddels in het
Gelders Orkest, als derdejaars student,
zat bij het Nationaal Jeugdorkest en
was ook al een eigen trio begonnen,
Bon Vivant, waarmee we tot honderd
keer per jaar optraden en goed geld
verdienden. Maar dat laatste paste niet
in het stramien van mijn begeleidend
docent; al helemaal niet toen ik buiten
hem om concertjes ging regelen. Ik
wilde het leven ontdekken, maar hij
bitste me toe: ‘Ik wil weten van élke
noot die je binnen en buiten dit conservatorium uitpoept’. Dat was vlak
voor mijn eindexamen. Gelukkig kon
ik bij een andere docent afstuderen;
die begreep mijn hang naar anders.”
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In zijn studio
schrijft Rob van Reijmersdal lvoor de
Udense musical.
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Ondanks je stevige pleidooi voor lichte
muziek ben je zelf klassiek geschoold.
Voelde het conservatorium voor jou ook
als een strak keurslijf?
„Weet je, om te komen waar je nu
bent, ga je een zoektocht in. Dat geldt,
denk ik, voor elke mens. Voor mij was
dat een reis door de muziek, die op
mijn zevende begon met vijf jaar blokfluitles bij fanfare Vriendenkring in
mijn geboortedorp Overloon, gevolgd
door één jaar lang klarinetles. Er was
namelijk ook nog blaaskapel Freunde
Echo, die Egerländer muziek maakte,
maar geen klarinettisten kende. Daar
zijn wij als blokfluitgroepje toen maar
ingedoken. Ja, de klarinet is ’n prachtinstrument dat me direct al goed lag.
Uiteindelijk ben ik daarmee ook op
het Tilburgse conservatorium, beter
gezegd op de vooropleiding ervan, te-

rechtgekomen. Na dat pittige jaar ben
ik weer vertrokken: met drie verschillende hoofdvakdocenten was er maar
weinig samenhang. In Arnhem vond
ik die wel en heb ik de opleiding tot
docerend musicus klarinet, inclusief
onderwijsakte ja, afgerond. Je wordt in
de wonderlijke wereld van de muziek

Toch zou je pas veel later definitief voor
de lichte muziek kiezen?
„Na tal van omzwervingen in binnenen buitenland belandde ik eerst in de
wereld van de fotografie en weer later
hier in Geffen waar ik een eigen fotozaak runde. Een zwaar auto-ongeluk
bracht m’n hectische leven abrupt tot
stilstand. Na een jaar revalideren heb
ik de klarinet weer opgepakt en belandde ik via-via in het Belgische Leuven waar ik op het conservatorium
Het Hemels Diploma behaalde: na het
nodige buffelen was ik ook uitvoerend
musicus. Het was echter hoofddocent
lichte muziek bij Fontys, Maino Remmers, die me én bij Big Band Tilburg
bracht en me de spiegel voorhield:
‘Waarom doe jij geen lichte muziek?’
Door hem heb ik geleerd om los te komen van ál dat geleerde. Hij legde de
vinger op de plek om mezelf als mens
achter de musicus te zien. Dat was
een openbaring. Door hem ontdekte
ik de lichte muziek pas écht; dat daar
voor mij de meeste zeggingskracht
ligt. Al die geconditioneerde, klassieke
structuren zijn niet mijn eindpunt.”

COMPONIST, ARRANGEUR EN MUZIKAAL LEIDER
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Geboren in een heus
‘mannengezin van vier
broers’ kwam Rob van
Reijmersdal al jong in
aanraking met muziek
en toneel.
Hij studeerde na zijn
middelbare schooltijd
klarinet en lichte mu-
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ziek (arrangeren, componeren en attitude) op
conservatoria in Tilburg, Arnhem en Leuven (B) en is docerend
én uitvoerend musicus.
Hij speelde bij tal van
orkesten, geeft workshops lichte muziek, is
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muzikaal leider bij onder meer Ameezing
Eindhoven en andere
projecten en schreef onder meer alle arrangementen voor ‘In de basis’, de ‘Ruud-musical’.
Rob is (bijna) getrouwd
met Ingrid Renders.

