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Jimmy van den Nieuwenhuizen

Leuk toch, van je hobby
je werk maken? #2

H

et is dé vraag of de kringverjaardag; ik stipte hem al eens aan
in Slagwerkkrant 203. De tweede vraag die daar meestal op
volgt, is: ‘Maar eh, wat doe je dan eigenlijk overdag?’
Wel. Laten we eens tien willekeurige dagen uit mijn leven op een rijtje
zetten:
• 26 sept. Lang Leve de Muziekshow opnamedag op het Mediapark
• 27 sept. MD Holland Casino Big Band evenement
• 28. sept. Repetitie
•2
 9 sept. Evenement: spelen met Diggy Dex, Marcel Veenendaal, Maan,
VanVelzen, Wolter Kroes, Django Wagner, John de Bever & Gers
Pardoel
• 1 okt. The Voice Senior in concert in het AFAS Circustheater
• 2 okt. 2 afspraken en studiosessie in Soundwise Studio’s
• 3 okt. Lang Leve de Muziekshow opnamedag op het Mediapark
• 4 okt. Studiosessie Lakeside Studio
• 5 okt. Voorbereidingsdag
•6
 okt. Evenement: Spelen met Trijntje Oosterhuis, Maan, O’G3NE,
RePlay en Wolter Kroes
•7
 okt. Mezelf opnieuw voorstellen aan mijn vriendin
Meestal haalt een dergelijke opsomming meteen ook het rock ’n’
roll-gehalte weg voor mijn medeverjaardagbezoeker. Toch wel een
serieuze job, dat sessiemuzikant zijn. We doen absoluut wat we leuk
vinden, maar om je inkomen veilig te stellen moet je gewoon hard
werken. Dat matcht niet bijzonder goed met lange wilde nachten aan
de bar en dan een diep gat in de dag slapen; het geromantiseerde
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beeld dat de gesprekspartner tot op dat moment altijd heeft gehad.
Ik heb dan ook het diepste respect voor die muzikanten die dit al jaren
aan de top weten te doen.
Neem Marcel Serierse, een van de absolute topdrummers van ons land.
Inmiddels in hij 56, maar ik zag deze man al drummen op televisie bij alle
grote artiesten en muziekprogramma’s in de tijd dat ik nog Sesamstraat
keek. Als ik voor hem mag invallen bij René Froger – dat gebeurt soms –
beluister ik de opnamen, en dan is elk accent raak. Een echte ace!
Als drummers kom je elkaar zelden tegen, maar die 27ste september
was het zover. Ik was ingeboekt als musical director voor een bigbandshow en ik wilde een bigband-routinier op de kruk. Ik ben dat niet,
Marcel zeker wel.
Waar ik alles van mijn iPad lees, prefereert Marcel uitgeschreven en
geprinte partijen die hij bij aankomst met plakband aan elkaar plakt. Hij
is vroeg opgestaan om nog het een en ander door te luisteren maar
heeft verder eigenlijk niets voorbereid. Hij checkt de tempo’s, noteert
deze, gaat zitten en tikt af… He-le-maal te gek! Marcel zweept de
blazerssectie op, geeft die drive waarop ik gehoopt had. Waar ik de
composities voor de show zou willen checken, kijkt hij alleen naar het
tempo en zet hij song na song in; 2½ uur lang op het hoogste niveau.
Hij speelt bevlogen, en dat al bijna 40 jaar op het hoogste niveau met
een volledig volgeboekte agenda.
Over 23 jaar wil ik dezelfde routine en jonge bevlogenheid, met nog
steeds die agenda van nu. Dán maak je nog steeds je werk van je hobby.
Respect! (JvdN)
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