muziek

twee

creatieve

bloedverwanten
‘Wat leuk! Dat wordt dan ons eerste
dubbelinterview’, reageert Yvonne enthousiast
op mijn vraag of ik haar samen met haar broer
Sjors mag interviewen voor de nieuwe Buun. Al
snel zitten we samen om tafel; dat wil zeggen,
ieder aan z’n eigen tafel, want het interview
geschiedt digitaal, zoals zoveel dingen nu
vanwege de coronaperikelen. Het mag de pret
niet drukken en we praten dan ook honderduit
over muzikale roots, jeugdherinneringen aan
Venlo, over het maken van liedjes, leven
in Amsterdam en over (over)leven in de
Nederlandse theater- en muziekwereld, waar
zowel Yvonne als Sjors hun sporen inmiddels
hebben verdiend. Ze zijn allebei niet voor
één gat te vangen, maar met een familie
DOOR RENÉE VERBERNE
FOTO’S PETER DE RONDE

vol muzikaal talent is het duidelijk waar hun
creativiteit werd aangewakkerd.
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Niet het één of het ander
‘Het voelt eigenlijk altijd raar om mezelf als cabaretière voor te stellen.
Ik voel me meer een actrice slash zangeres, die voorstellingen maakt
waar mensen blijkbaar om moeten lachen. “Ben je dan een comédienne?” vroeg iemand laatst. Toen dacht ik: ja, misschien ben ik dan een
soort tragi-comédienne’, grapt Yvonne. ‘En niet zomaar een zangeres,
nee, een hele goeie’, vult Sjors aan. Hij gaat verder: ‘Dat is natuurlijk
ook lastig om van jezelf te zeggen, maar het mag best gezegd worden.
Sowieso is het voor ons allebei moeilijk om onszelf te omschrijven.
Het is niet het één of het ander, het is meer als een reis: je bent niet
opeens cabaretier of music director, maar je houdt je gewoon met verschillende passies bezig en daarbij hangt het er ook van af wat er op je
pad komt.’ Sjors glimlacht. ‘Zo was ik in eerste instantie bassist, maar
dit is organisch gegroeid naar de rol van muzikaal leider. Ik denk dat
dit komt door een tomeloze interesse op dit gebied.’
Plezier is het kompas waarop ze varen. Yvonne: ‘Het is mijn streven om
bij alles wat ik doe goed te blijven voelen of ik het leuk vind om te doen.
En ik vind nu eenmaal veel verschillende dingen leuk. Zo speelde ik
een paar maanden geleden in de familievoorstelling De Fabeltjeskrant
in Concert in het Concertgebouw in Amsterdam. Ik geniet ervan om
soms even alleen maar als uitvoerend artiest bezig te zijn. In datzelfde
concertgebouw zong ik vorig jaar liedjes van Annie M.G. Schmidt met
een jazz combo. Man, wat was dat genieten. En van de week hebben
we - hier in mijn tuinhuisje notabene - een houtje-touwtje-set gebouwd
om een corona-sketch op te nemen voor het tv-programma Klikbeet.
Die afwisseling, daar word ik echt blij van.’

Communiceren met liedjes
Sjors werkt veel voor en samen met andere artiesten. ‘Er is niet één
muziekgenre of één kunstvorm waar ik voor kies, ik vind het juist mooi
om al die verschillende dingen naast elkaar en tegelijkertijd te doen.
Ik vind het gaaf om een refrein te bedenken voor Gerard Joling waar
zoveel mogelijk mensen blij van worden, maar ik werk ook al jaren
samen met Yvonne en ik geniet heel erg van zo’n intiem, muzikaal
schrijfproces met iemand die mij door en door kent. De liedjes die ik
voor andere artiesten schrijf, zijn misschien niet altijd de liedjes die ik
in mijn vrije tijd zou luisteren, maar voor mij draait muziek vooral om
communicatie en ik vind niks gaver dan wanneer ik iets heb gemaakt
dat mensen raakt. Misschien put ik uit een ander muzikaal vaatje voor
Tino Martin dan voor Yvonne, maar het is telkens een magisch, creatief
proces, waarbij ineens een lampje in je binnenste gaat branden en een
liedje langzaam maar zeker vorm krijgt. In welke vorm dat is, maakt
niet uit voor mij.’
In zijn eigen bigband, bestaande uit een selectie van de beste Nederlandse jazzmusici, uit hij zich op een andere manier. ‘Sinds ik me kan
heugen, heb ik een grote voorliefde voor swing jazz en artiesten als
Frank Sinatra en Sammy Davis jr. We hebben de afgelopen jaren veel
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Sjors:

‘Muziek draait

voor mij vooral om
communicatie en
ik vind niks gaver
dan wanneer ik
iets heb gemaakt
dat mensen raakt.’

opgetreden en het plan is om in 2021 ons eerste album uit te brengen.
Toch is het niet zo dat ik een solocarrière ambieer: het is juist de combinatie van alle dingen die ik doe waar ik het meest gelukkig van word.’

Zonder oogkleppen
Muzikanten of kunstenaars zijn vaak bang hun authenticiteit kwijt
te raken wanneer ze in het commerciële circuit belanden, maar Sjors
heeft er een mooie kijk op: ‘Ik kan iedere vorm van muziek waarderen
omdat ik het vooral bijzonder blijf vinden hoe mensen op muziek reageren. Voor mij is er überhaupt geen sprake van competitie als het
over creatieve uitingen gaat: er is geen hogere of lagere kunst en Mozart is dus ook niet bij voorbaat meer of minder waardevol dan Frans
Bauer.’ Yvonne knikt ondertussen beamend in haar eigen venster op
het computerscherm. ‘Het mooie is dat het allemaal naast elkaar kan
bestaan, zo zitten mensen ook in elkaar. De ene dag eten we een hamburger en de andere dag haute cuisine; soms is de hamburger zelfs het
lekkerst. Mensen zijn weleens verbaasd dat ik met bepaalde artiesten
werk, maar ik probeer juist niet in hokjes te denken. Natuurlijk is dat
niet altijd gemakkelijk, maar de poging om zonder oogkleppen zelf te
durven blijven luisteren naar muziek, zonder me te laten leiden door
de mening van anderen, is voor mij heel belangrijk.’ Yvonne: ‘Met die
ideeën zijn we ook echt opgegroeid. Als er vroeger denigrerend werd
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Y

vonne van den Eerenbeemt (Tegelen, 1981) is
actrice, zangeres en ca-

baretière. In 2014 won zij zilver
op het Amsterdams Kleinkunst
Festival, waarna zij met haar
debuutvoorstelling Sirene langs
de grote Nederlandse theaters

Vooral in hun muzikaliteit vonden ze elkaar.’ De familie Van den Eerenbeemt is een zeer muzikaal geslacht. Zo was ook de oma van Sjors
en Yvonne operettezangeres die tot in de jaren zestig en zeventig veel
optrad. Sjors: ‘Ze kreeg veel aanbiedingen, ook vanuit het buitenland.
Ze had een glansrijke carrière kunnen hebben, maar aangezien onze
opa heel vroeg is overleden, stond ze er als 37-jarige moeder van zes
kinderen alleen voor. Ze koos dus heel bewust voor haar gezin, waardoor ze haar muzikale beroepscarrière niet heeft kunnen volbrengen,
maar ze heeft daar nooit moeite mee gehad.’ Yvonne: ‘Oma was gewoon één brok liefde, natuurlijk koos zij voor haar gezin. Ze is wel
altijd muziek blijven maken en blijven optreden.’ Sjors: ‘Muziek was
haar leven en haar overleving. Een zeer waardevolle en inspirerende
herinnering aan oma is dat ze, tot zelfs een paar weken voor ze overleed, iedere dag haar muziek studeerde en aan de piano haar toonladders zong. Zij wás muziek. Zelfs als ze praatte, was het alsof ze zong.’

toerde. Met haar tweede solovoorstelling Bronst volgde ook

Pongelen met cassettebandjes

een landelijke tour en speelde

Ook de ouders van Sjors en Yvonne waren altijd met muziek bezig.
Yvonne: ‘Ze traden heel vaak samen op, bij huwelijksmissen en grotere
evenementen. De jaren tachtig vormen echt de soundtrack van onze
jeugd. Dat was immers hun repertoire destijds.’ Yvonne lacht. ‘We
kunnen zelfs nu nog alle love ballads uit die tijd van voor tot achter
vierstemmig meezingen.’ In de avonduren werd er thuis gerepeteerd.
‘Ik herinner me nog dat mijn moeder altijd in de weer was met cassettebandjes terugspoelen en liedjes opnemen van de radio. Wanneer ze
een nieuw liedje wilde leren zingen, zat mama vaak te wachten bij de
radio tot dat nummer voorbijkwam, zo ging dat toen.’ ‘Ik ben wel blij
dat ik dat nog heb meegemaakt’, vult Sjors aan. ‘Dat je echt naar een
cassettebandje en later naar een cd’tje moest luisteren en moest analyseren wat er muzikaal gebeurde in een liedje, daar heb ik namelijk echt
veel van geleerd.’ Toen hun ouders uit elkaar gingen, vroeg haar vader
of Yvonne met hem wilde optreden. ‘Ik zag mijn kans schoon, ik kon er
honderd gulden per keer meer verdienen, dat was natuurlijk veel geld.
Al was het ook doodeng, dus af en toe moest papa me er ook echt zo
ongeveer naartoe schoppen, maar ik heb het wel gedaan en daar heb ik
dan weer ontzettend veel van geleerd.’ Ook hun broer Stijn kan volgens
Sjors en Yvonne ‘geweldig zingen, maar hij heeft er bewust voor gekozen niet de creatieve sector in te gaan’.

zij in maart 2019 nog de Piet
Kingmazaal in de Maaspoort
plat. Naast haar solovoorstellingen is ze regelmatig te bewonderen in familievoorstellingen
in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Het grote
publiek kan haar kennen van
het satirische sketchprogramma
Klikbeet, waarin zij regelmatig
haar opwachting maakt. Afgelopen jaar werd ze genomineerd
voor de prestigieuze Annie M.G.
Schmidtprijs (dé prijs voor het
beste theaterlied van het theaterseizoen) met het lied La Fin,
dat zij samen met broer Sjors en
goede vriend René van Mierlo
schreef.

gedaan over bepaalde muziek, dan zei onze vader altijd: “Van die muziek genieten ook heel veel mensen, die muziek opent harten.”’

Terug naar het zuiden

Muzikaal nest
Vader Antoine van den Eerenbeemt en moeder Marlies Janssens – ze
zijn lang geleden gescheiden – zijn geen onbekenden in het Venlose.
Hij is gitarist en zanger en heeft zijn eigen muziekschool in Venlo en zij
is zangeres, dirigente en stem-/zangpedagoge en woont net als Sjors
en Yvonne in Amsterdam. Ze ontmoetten elkaar in de jaren zeventig in
de Jongerenkerk in Venlo, waar zij als soliste zong in het koor, terwijl
hij in de begeleidingsband speelde. ‘Daar is de liefde begonnen’, blikt
Yvonne terug. Grinnikend: ‘Ze dronken stiekem samen de miswijn op.
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Ze brachten hun kindertijd door op de Venlose vrijeschool. Terwijl dit
voor Yvonne een vruchtbare grond was waar haar creativiteit enorm

Yvonne:

‘De jaren tachtig vormen echt de soundtrack van onze

jeugd. We kunnen zelfs nu nog alle love ballads uit die tijd
van voor tot achter vierstemmig meezingen.’
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Sjors:

‘Toen ik mensen zag huilen bij het lied Nao ’t Zuuje,

besefte ik dat er nog heel veel liefde zat, voor de stad en
voor de mensen, een liefde die ik even vergeten was.’

S

jors van den Eerenbeemt
(Venlo, 1983) is professioneel bassist, bandleider,

liedjesschrijver, arrangeur en

werd gestimuleerd, heeft Sjors er minder fijne herinneringen aan. ‘Ik
paste niet helemaal in het systeem denk ik, het was niet mijn beste tijd.
Pas op de middelbare school werd duidelijk dat ik dyslexie heb; dat
heeft er waarschijnlijk ook aan bijgedragen dat ik me niet zo fijn heb
gevoeld op de basisschool. Ik heb die gevoelens geruime tijd gehad en
ik heb ze in mijn hoofd zelfs lang gekoppeld aan de stad Venlo. Dat
veranderde een paar jaar geleden, toen ik weer in Venlo was en carnaval ging vieren. Ik zag mensen huilen bij het lied Nao ’t Zuuje, dat ik
samen met twee goede vrienden, Lex Uiting en Bart Janssen, heb geschreven. Ik besefte toen dat er nog heel veel liefde zat, voor de stad en
voor de mensen, een liefde die ik even vergeten was. Zoiets komt dan
weer via de muziek bij me naar boven, het is heel bijzonder dat muziek
zoiets kan doen. Het heeft de cirkel rond gemaakt. Limburg is sowieso
echt een muzikale provincie, kijk maar naar carnaval: in Brabant zingen ze over een paard in de gang, wij hebben in Limburg de prachtigste
liedjes over het leven. Het zit in ons DNA, de vasteloavend is geen plat
feest, we vieren het leven. Het is iets dat ik weer helemaal ben gaan
omarmen en dat vind ik ook fijn; indirect heeft het een klein trauma
lichter gemaakt… gewoon door het maken van een liedje.’

music director van Nederlandse
artiesten als Jeroen van der

Uit de race

Boom, Gerard Joling en Tino

Yvonne en Sjors verlieten Venlo al toen ze nog tieners waren; na de
scheiding van hun ouders verhuisden ze met hun moeder naar Eindhoven en volgden daar de middelbare vrijeschool. Beiden belandden
uiteindelijk in Amsterdam. Op de zeventigste verjaardag van hun vader
waren ze onlangs weer even in Venlo. Vanwege de coronamaatregelen
konden ze hem slechts in de tuin op afstand feliciteren. ‘Dat is natuurlijk niet hoe je het ’t liefst zou willen, maar het is nu eenmaal niet
anders.’ Yvonne vertelt verder. ‘De hele coronacrisis heeft me wel een
beetje lamgeslagen. Ik had gehoopt heel creatief te worden en allemaal
liedjes te kunnen schrijven, maar tot nu toe is dat nog niet echt gelukt;
in de praktijk ben ik toch vooral mijn tuin aan het harken en kasten
aan het uitruimen. Het hele live-element van het theater is natuurlijk
weggevallen en dat is nu juist waar ik de meeste voldoening uit haal.
Ik voel niet echt de behoefte om online iets te doen, behalve dan misschien zoiets als een satirische sketch voor Klikbeet. Meestal heb ik
ook gewoon echt deadlines nodig om dingen te kunnen creëren, door
die druk word ik als het ware aangezet. Toch is het niet zo dat ik er
heel erg onder lijd, hoor. Eindelijk lukt het me om eens wat meer in
het moment te zijn en om in contact te zijn met de mensen die ik lief-

Martin. In 2017 schreef hij samen met Lex Uiting en Bart Janssen het lied Nao ’t Zuuje, dat
ongekend goed werd ontvangen
in met name Venlo en de rest
van Limburg. Het is voor het derde jaar op rij de nummer 1 in de
L1mbo Top 100. Hij houdt zich
voornamelijk bezig met de volledige productie en creatie van
grote, muzikale shows, evenementen en tv-programma’s; zo
was hij verantwoordelijk voor de
in 2020 geplande, maar - door
de coronacrisis - geannuleerde
jubileumshows van Gerard Joling
in de Ziggodome. Daarnaast
zingt hij in zijn eigen bigband.
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heb. Die marathon waar ik altijd in mee wil rennen, ligt nu gewoon
even helemaal stil, de wedstrijd is afgelast. Nu voelde ik me sowieso
altijd al de sukkelige renner tussen ambitieuze atleten, maar nu zijn
alle atleten gewoon even weg. Nog steeds denk ik af en toe: wat is hier
in godsnaam aan de hand, wat een ruimte, wat heb ik toch geleden onder het rennen. Ondertussen hebben we wel al nieuwe plannen. Vanaf
januari 2021 gaan Sjors en ik waarschijnlijk samen het theater in met
een liedjesprogramma. Dus Maaspoort: wees maar vast voorbereid.’

Corona-cadeautjes
Sjors knikt instemmend. ‘Herkenbaar. Om te kunnen creëren is vaak
toch wel iets van een kader nodig, daar vaar ik althans ook het beste op.
En dat is op dit moment precies het probleem: ons kader is compleet
weg, je merkt ook dat iedereen aan het resetten is, een nieuw kader
aan het bepalen is. Mijn jaar zat met drie á vier optredens in de week
volledig vol, nu is mijn agenda gewoon leeg, op wat kleine producties
na. Ik heb de afgelopen vijf jaar heel hard gerend en ik ben ook heel
dankbaar voor alles waar ik in die jaren aan heb mogen werken. Met
een bepaalde druk ben ik ook echt in mijn element. Nu is ineens keihard de rem ingetrapt en ligt alles stil. Mijn werk zit voornamelijk in
de grote evenementen en het gaat nog wel even duren voordat die weer
kunnen doorgaan. Aan de ene kant is dat best eng, maar tegelijkertijd
brengt deze tijd ook een hoop cadeautjes en kansen met zich mee. De
grap is namelijk dat ik al een tijd speel met het idee om even afstand te
nemen van de hele ratrace, omdat er nog andere kanten van mezelf zijn
die ik graag verder wil ontwikkelen. Net als mijn jongere broer Stijn,
die GZ-psycholoog is, houd ik me graag bezig met de psyche van de
mens. Dat heeft ook de rest van het gezin met ons gemeen, trouwens.
Waarom doen we wat we doen? Intermenselijk contact is een belangrijk aspect van mijn werk, en het is interessant om van zo dichtbij mee
te maken wat het met mensen doet als ze ineens succesvol zijn en een
steeds groter publiek krijgen. Tot nu toe heb ik nooit echt tijd gehad
om me daarin te verdiepen, terwijl ik dit een heel interessant aspect
vind van mijn werk.’

Samen liedjes schrijven
Al sinds hun tijd in Eindhoven schrijven Sjors en Yvonne samen liedjes.
Vaak ook in samenwerking met anderen, zoals met de bevriende gitarist René van Mierlo. ‘De nominatie voor de Annie M.G. Schmidtprijs

Yvonne:

‘Die marathon waar ik altijd in mee wil rennen, ligt

even helemaal stil, de wedstrijd is afgelast. Nog steeds denk
ik af en toe: wat is hier aan de hand, wat een ruimte, wat
heb ik toch geleden onder het rennen.’
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begin dit jaar was echt een hele toffe kroon op ons werk’, blikt Yvonne
terug. ‘Samenwerken met je bloedverwanten gaat meestal niet over rozen, al realiseer ik me ook dat het een hele waardevolle band is die we
hebben. Ik ben er heel trots op dat we onder meer het nummer La Fin
samen hebben geschreven, we hebben elkaar echt weer gevonden.’ ‘We
zijn allebei mensen die vol gaan voor de creatieve impuls die binnenkomt’, vertelt Sjors over hun samenwerking. ‘We kunnen daar weleens
in botsen, dat heeft te maken met de passie en urgentie die we allebei
voelen om te maken. We kunnen het slechtste, maar ook het mooiste in
elkaar naar boven halen, dat is wat zo interessant is aan onze dynamiek,
als broer en zus en als muzikale verwanten. Er zijn maar weinig mensen
waarbij ik zo’n sterke basis voel dat ik alles durf te zeggen en te spelen
wat in me opkomt. Er is ruimte om kwetsbaar te zijn, om alles hardop
te zeggen, om lelijk te zijn.’ ‘Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar
het is ontzettend waar natuurlijk’, vult Yvonne aan. ‘Als je de ander van
haver tot gort kent, weet je vaak feilloos wat de ander denkt of voelt,
er is zo’n basisvertrouwen dat een kleine misstap helemaal niet erg is,
we rekenen elkaar daar dan niet meteen op af. Er is ruimte om al onze
ideeën, maar ook onze brainfarts met elkaar te delen.’

Plezier hebben, ondanks de wereld

Sjors:

‘Er is ruimte

om kwetsbaar
te zijn, om alles
hardop te zeggen, om lelijk te
zijn.’
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Plezier is voor beiden ook de leidraad als het over hun toekomst gaat.
‘Ik heb niet zoiets als een meerjarenbedrijfsplan’, aldus Yvonne. ‘Ik ben
sowieso geen lange-termijndenker, ik weet niet eens wat ik vanavond
ga eten. Mijn grote plan is dat ik mijn plezier volg, al is dat niet altijd
vanzelfsprekend geweest. Ik heb vooral bewondering voor mensen die,
ondanks de wereld, doen waar ze blij van worden en daarbij maakt het
echt niet uit wat dat dan is. Ik wil ook het liefst de dingen doen die intrinsieke vreugde en voldoening geven, ongeacht wat de wereld ervan
denkt. Als ik morgen ineens besef dat ik heel graag frikandellen speciaal wil borduren, dan wil ik dat gewoon vol overgave kunnen doen. Op
dit moment haal ik veel plezier uit het creatieve schrijfproces samen
met Sjors, uit het vertellen van mooie verhalen op een podium en uit
het maken van grapjes en gekke sketches. Ik hoop dat ik mijn plezier
nooit uit het oog zal verliezen, want ik denk echt dat het essentieel is;
bij een bakker die met plezier broodjes maakt, smaken de broodjes gewoon veel lekkerder.’
‘Daar kan ik me ook wel in vinden’, knikt Sjors. ‘Al kan ik soms ook te
veel nadenken over de dingen die ik doe en te veel relativeren. Daardoor
kan ik het plezier weleens uit het oog verliezen. Ik probeer dan weer
helemaal vanuit mezelf na te gaan of het bij mij goed voelt, ongeacht
wat anderen ervan vinden.’ ‘Bij mij ontbreekt het juist aan dat relativeringsvermogen’, lacht Yvonne. ‘Ik kan echt helemaal verdrinken in
mijn eigen navel.’ ‘Maar ik vind dat je in je werk ook juist weer wel relativeert, werpt Sjors tegen. ‘Inderdaad’, realiseert Yvonne zich. ‘Ik móet
namelijk wel uitzoomen om de metaforen in m’n eigen leven en in de
tijdgeest te kunnen zien, om dat vervolgens te kunnen ombuigen naar
een liedje. Daar is ons genomineerde liedje La Fin een goed voorbeeld
van. Ik voer een gedeeld Netflix-abonnement tussen ex-geliefden op als

Yvonne:

‘Ik heb

bewondering
voor mensen
die, ondanks de
wereld, doen
waar ze blij van
worden.’

Renée Verberne (1988) is beeldend
kunstenaar en schrijver. In tekst en beeld
onderzoekt ze de relatie tussen mens en
natuur, die haar zowel onbehaaglijk en
tragisch, als magisch voorkomt. In 2015
publiceerde ze samen met Roos van den
Oetelaar het boek Eenenveertig brieven
van de jonge kunstenaar.

metafoor voor liefdesverdriet anno nu. De hoofdpersoon kan haar ex
maar niet loslaten en houdt hem nog steeds nauwlettend in de gaten
door op hun gedeelde account te kijken naar waar hij met z’n nieuwe
geliefde naar kijkt. Een gedeeld Netflix-account is misschien wel wat
vroeger een gezamenlijke bankrekening was… Nou ja, in ieder geval
zorgt het voor dezelfde pijn. Het gegeven dat ik over de grond kroop
van ellende als ik zag wat hij samen met zijn nieuwe liefde aan het kijken was, heb ik dus omgezet in het lied La Fin. Het schrijven van liedjes
helpt mij om mijn eigen ellende te relativeren. Daar kan geen therapie
tegenop. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat je moet lijden voor
kunst, daar wil ik niet in geloven: juist uit plezier of uit een vrolijke
oprisping kan namelijk ook zoveel moois ontstaan.’ <
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