INTERVIEW

Teun Ramaekers: nog altijd blij
met het Johann Strauss Orkest
Marion Schopman

Dinsdag, en het regent al de hele ochtend pijpenstelen.
Na wat zoeken en een sms’je (‘Zeg Teun, links of rechts
als ik met mijn rug naar het station sta?’), vind ik hem
achter een kopje koffie in een modern Maastrichts café:
sympathiek, met humor en een zachte g. De eerste
fluitist van het Johann Strauss Orkest van André Rieu.

Théatre de l’Oeil een beetje te vergelijken met Orkater.
We speelden eigengemaakte producties, meestal
gebaseerd op een boek of een schrijver.”
In 1989, als deze gezelschappen steeds meer acteerwerk
en minder muziek beginnen te vragen, verlaat Teun het
muziektheater. Hij voelt zich te veel fluitist en muzikant
om dat helemaal links te laten liggen. Intussen is hij al
negen jaar als assistent werkzaam aan het conservatorium van Luik. Hij heeft daar zijn eigen opleiding en
klas. Maar als Isselée overlijdt, stopt Teun met zijn
werkzaamheden aldaar en gaat lesgeven aan het
Centrum van de Kunsten in Eindhoven, zowel klassiek
als lichte muziek. Inmiddels heeft hij ook een cabaretgroep met Tom Stobbelaar, met wie hij tweede wordt
tijdens het Leids Cabaret Festival. Hij speelt in verschillende folkgroepen en kamermuziekensembles, maar een
orkest is nog steeds niets voor hem, vindt hij.

De start

Teun Ramaekers (met tinwhistle) en André Rieu

Opleiding
Hoewel geboren en getogen in Maastricht, gaat Teun op
zestienjarige leeftijd op aanraden van André Rieu sr.
studeren aan het conservatorium van Luik bij André
Isselée, de toenmalige solofluitist van het Nationaal
Orkest van België. Daarnaast studeert hij lichte muziek
bij Charly Green. Drie jaar later wordt hij aangenomen
bij de opera, maar dat blijkt verschrikkelijk te zijn door
alle haat en nijd in de orkestbak. Omdat hij ervan uitgaat
dat dat overal wel zo zal zijn, stapt hij over naar een
ander genre.

Muziektheater en lesgeven
Teun: “In 1979 ben ik met een stel vrienden met muziektheater gestart. Eerst als muzikant, maar daarna ook als
acteur. Ik heb met hen door Zwitserland, Frankrijk en
België gereisd. We waren als Théatre Musical Possible en
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“In 1987 belde André me op. Ik kende André van het
conservatorium. Eigenlijk daarvoor al, van zien op
straat af en toe. Ik zat op de lagere school naast het huis
waar hij woonde. In onze conservatoriumtijd – in het
treintje naar Luik op en neer – kwamen we elkaar vaker
tegen en toen zijn we eigenlijk bevriend geraakt. Beiden
als Nederlander daar, werden we toch een beetje scheef
aangekeken. Allebei lang haar in dat hele conservatieve
Luik, schandaaltjes, hippies!”
André belt Teun om hem te vragen voor een nieuw idee.
Hij is al bezig met een salonorkest (strijkkwartet met
piano) en wil dit aanvullen met fluit, klarinet en
trompet. De eerste uitbreiding van het Johann Strauss
Orkest (JSO) eigenlijk, dat nu nog steeds zo heet. Het
was een leuk schnabbelorkest met voornamelijk kersten nieuwjaarsconcerten.
Maar het wordt drukker. In vijf jaar tijd, nog voor de
doorbraak met de Second Waltz van Sjostakovitsj, geeft
het orkest zo’n 200 concerten per jaar door heel
Nederland. Het wordt zo intensief dat Teun in 1997 na
een burn-out besluit te stoppen met lesgeven.
“André zag het gebeuren. Die heeft toen gezegd: ‘Jong, je
gaat vanaf nu alleen voor mij werken. Je krijgt een vast
contract.’ Niemand had een vast contract, we hadden
wel veel optredens, maar het was eigenlijk een ad hoc
orkest met vaste leden. Ik ben er nog altijd blij om.”
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Het orkest
Het JSO wordt gerund door André, zijn vrouw Marjorie
en zijn zoon Pierre. Zij stellen de programma’s samen,
meestal rond een thema.
“We zijn nu met een Italiaans programma bezig voor het
Vrijthof, en dat gaan we komend jaar denk ik wel
draaien. Maar dat weet ik niet zeker hè, ik kan niet in
zijn kop kijken, en hij heeft zich er nog niet over uitgelaten. We passen het programma ook een beetje aan aan
de landen waar we spelen. Spelen we in Engeland en
Ierland, dan sta ik vaak voorop met de tinwhistle. Het
mooiste compliment dat ik heb gekregen was dat ze in
het Gaelic tegen me begonnen te praten. Ze dachten dat
ik een Ier was!”

theater in Kerkrade, we waren bezig een cd op te nemen.
Ik op dat ding spelen en André draait zich om. Ik dacht
wat krijgen we nou?! ‘En vanaf nu wil ik alleen nog maar
deze fluit horen!’ roept hij me toe. Maar ik heb net een
nieuwe fluit, een andere fluit gekocht! ‘Nee, deze fluit!
Mond dicht, ik koop die voor je!’ Heeft-ie drie fluiten en
twee piccolo’s gekocht, allemaal houten Mehnerts. Ze
hebben een prachtige volle klank. Je levert wel wat in
met de staccato’s, maar het zingt, fantastisch! Ik heb, ik
mag het niet zeggen, een keer zalig gespeeld, het was op
een begrafenis (Teun begint smakelijk te lachen). Het
Ave Maria, wat je altijd doet op zo’n ding, weet je wel.
Dat kun je tot in het bot laten klinken, dat hout. Een heel
bijzondere klank heeft dat.”
Omdat de fluit een relatief klein instrument is, vervoert
Teun zijn twee fluiten en piccolo zelf op reis. Hij neemt
wel altijd de aankoopbewijzen mee. Zijn collega,
Nathalie Bolle, heeft een fluit en twee piccolo’s. Zo
hebben ze altijd een reserve-instrument mocht er iets
gebeuren.

Op reis
Op dit moment heeft Teun net een maand repetities
achter de rug. Tegelijkertijd wordt er een cd gemaakt en
een publiciteitscampagne gestart. Anders dan deze
repetitieperiode in de eigen opnamestudio in
Maastricht, is het straks weer 100 tot 140 dagen
concerten geven en reizen.
Teun speelt de fluitsolo’s in het orkest, maar ook de
improvisaties. Een tweede stem in een musicalstuk
bijvoorbeeld, vraagt André aan hem.
“Hij vertrouwt helemaal op mij. Als ik te rustig zit, kijkt
hij wel eens naar me, zo van ‘hé jongen, wordt eens
wakker!’ Dan moet er weer wat olie op het vuur.”
Het aantal concerten wisselt per jaar. Met een grote
productie zoals De Weense Avond met het paleis
Schönbrunn als decor, geeft het JSO niet meer dan 60 tot
70 concerten. Die zijn dan wel in stadions waar heel veel
mensen tegelijk een voorstelling kunnen bijwonen. Een
gigantische organisatie is dat voor André.
“Ik merk het wel aan hem of hij spanning heeft of niet.
Nu, als het allemaal goed is voorbereid en het zijn
kleinere producties, staat hij lekker ontspannen te
spelen. Hij kan mensen er zo bij betrekken alsof hij bij
jou in de huiskamer staat. Dat is zijn kracht, dat is echt
zijn talent. Maar ook als hij speelt, ziet en hoort hij alles:
die spots staan niet goed, die box, die microfoon… Er is
altijd wel iets, nooit rust. Ik heb mijn eigen theatergroep
gehad en ken het wel. Ik was toentertijd blij dat ik er van
af was.”

Het instrument
Teun speelt bijna bij toeval op een houten Mehnert fluit
en piccolo.
“Wim, een vriend van mij, had van die dingen thuis
liggen en zei: ‘Neem eens zo’n fluit mee naar je repetitie.’
Ik kan het mij goed herinneren. We stonden in een
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Teun (nu bijna 60 jaar oud) krijgt een hotelkamer alleen,
vóór die tijd deelde hij er een met Wim, de geluidsman.
Studeren doen de orkestleden niet veel op hun kamer.
Soms heeft het hotel geschikte ruimtes, anders gebeurt
dit in de hal waar ze ’s avonds spelen, die zijn zo
gigantisch groot. Een concertdag zit meestal als volgt in
elkaar: studeren (minimaal oefeningen om alles op peil
te houden), soundcheck, dan rust en iets voor jezelf
doen tot het concert. De concerten zijn lang en je speelt
veel, dus die eigen tijd heb je echt wel nodig.
Als er tijd over is, bekijkt Teun de stad, arrangeert hij en
schrijft zijn eigen muziek. In zijn theaterperiode
componeerde hij al, maar door zijn jongste zoon die de
filmwereld in is gegaan, heeft hij zich nu gericht op
filmmuziek.
Teun: “Hij woont in Engeland en heeft voor zijn film
Sleeping Dogs de British Independant Film Award
gekregen. Mijn muziek was ook genomineerd! Ik ben
het niet geworden, was nummer twee of drie, maar ik
vond het al een hele eer om genomineerd te zijn.”

Operatie
De laatste tournee is Teun niet mee geweest. Hij laat een
litteken zien dat van zijn pink tot in de muis van zijn
hand loopt. ‘De ziekte van Dupuytren, zegt je dat iets?’,
vraagt hij. Het is een aandoening waarbij zich een harde
streng bindweefsel in de handpalm van de ring-, middelvinger of pink vormt. Teun heeft het operatief laten
verwijderen omdat het de vingers van zijn linkerhand
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steeds meer belemmerde bij het spelen. De arts bleek een
kennis van zijn vrouw en een vroegere buurman van
André! Teun is nog aan het revalideren, maar het spelen
gaat goed. Hij moet wel heel ontspannen blijven
bewegen en zo min mogelijk kracht gebruiken.
“Ik had gedacht een paar weekjes, dan ben ik er vanaf,
maar zes maanden! De stand van je linkerhand is
gelukkig heel natuurlijk bij het fluitspelen. Het gaat
helemaal goed komen.”

Pensioen?
Op dit moment kan Teun zich niet voorstellen dat hij
stopt met spelen bij het JSO. Het reizen heeft hij wel een
beetje gehad, met name het vliegen en dan vooral naar
Amerika, door alle beveiligingstoestanden. Het spelen
vindt hij nog steeds geweldig: de lol op het podium en
het publiek dat altijd met een goed gevoel naar huis gaat.
Misschien dat hij straks meer gaat trekken: rugzak op en
lopen. Hij heeft zo al heel wat bergstreken in Frankrijk
doorkruist: de Alpen, de Vogezen, de Jura, prachtig!
Teun pakt zijn paraplu en we stappen samen vrolijk de
regen in. Een keer wordt het droog, toch?!
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Teun aan de wandel
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