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door Sander Grootendorst

DEVENTER – Geboren werd ze in
Bathmen, in 1981. Tegenwoordig
woont ze in Den Haag. Maar ze
verblijft nog vaak in het oosten.
Daar is deze week een extra reden
voor: pianiste Eke Simons doet
mee aan het Cellofestival in Zut-
phen (met cellist Harro Ruijse-
naars). Het interview heeft plaats
in de woning van haar moeder, in
Deventer.
Simons debuut-cd is net uit en ze
is er bijzonder blij mee. „Ik wil er
zó graag over vertellen. Er zijn
cd-opnames van een ensemble
waaraan ik meedoe, maar deze is
echt helemaal van mezelf.”
Ze ging niet in op het aanbod van
een label dat geïnteresseerd was
om haar muziek uit te brengen,
ze wilde alles in eigen hand hou-
den. Dat zit in haar karakter:
„Wat ik in mijn hoofd heb, moet
het ook zo worden uitgevoerd”.
Ook de foto op de voorkant van
de hoes heeft ze gemaakt: in Zwe-
den, waar ze twee jaar woonde. Je
ziet een bos waar het licht tussen
de bomen speelt. Een ontwerper
ging nog met de foto aan de slag,
dat wel. „Als anderen het voor het
zeggen hebben, moet er natuur-
lijk een foto van de pianiste op de
voorkant. Dat zie je op al die so-
lo-cd’s. Eigenlijk is dat juist weer
onpersoonlijk.”
En dat had zeker niet gepast bij
Simons muziek – waar ze haar he-
le persoonlijkheid in legt. „Deze
cd is Eke in het kwadraat.” Met de
gedachte om een eigen cd te ma-
ken, speelde ze al lang. Door haar
drukke concertpraktijk kwam het
project niet van de grond. De ont-
moeting met geluidstechnicus/
producer Hans Erblich gaf de
doorslag. Het klikte, hij voelde
precies aan wat ze wilde. Ze to-
gen naar een studio in het Duitse
Osnabrück, van alle moderne ge-
makken voorzien, van een gewel-
dige vleugel bovendien, én mid-
den in het groen. Een soort com-
promis, omdat het haar eerste in-
geving was geweest de cd in de
buitenlucht op te nemen. „Die
wens zal ermee te maken hebben
dat ik uit Bathmen kom, uit het
buitengebied, we woonden aan
de Apenhuizerweg.” Misschien

dat ze zich daarom ook zo thuis-
voelde in Zweden, waar ze twee
jaar woonde. Een gevoel dat zicht-
baar wordt op de cd-hoes en hoor-
baar in hoe en wat ze speelt. Niet
alleen omdat er een eigentijdse
Zweedse compositie op staat van
Kurt Wiklander (die ze persoon-
lijk kent). Zijn werk is verwant
aan de romantische traditie waar-
onder de overige werken op de cd

te rubriceren zijn. Leoš Janácek,
Franz Liszt en Robert Schumann
worden door Simons fijnzinnig
onder handen genomen.
Het zwaartepunt van de cd is
Schumanns Phantasie in C-dur.
Een ware uitdaging voor elke pia-
nist. Niet al te veel hebben zich er-
aan gewaagd. „Ik hoorde het voor
het eerst toen ik zeventien was en
was er meteen van onder de in-
druk.” De Phantasie móest in haar
repertoire.
„Ik weet niet of zoiets kan, maar
je hoopt dat je in de studio boven
jezelf uitstijgt. Maar uiteraard is
het óók een momentopname. En
elke musicus hoort altijd wat er
beter had gekund.” Want elke mu-
sicus is een perfectionist. Deson-
danks: „Ik luister er niet op die
manier naar. Ik hoor mezelf Schu-
manns Phantasie spelen en denk
af en toe: zo, dat heb ik eigenlijk
best goed gegedaan.”
Enige bevestiging van deskundi-
gen is niettemin welkom. Simons
gaf het schijfje met bibberende
hand aan de Zweedse pianist Dag
Achatz (de man die Le Sacre du
Printemps voor piano bewerkte).
„Hij is altijd erg kritisch. En hij
zei dat hij het prachtig vond.”

� Simons en cellist Ruijsenaars spe-
len vrijdag in de Burgerzaal in Zut-
phen werken van Brahms (15uur).

� De cd, die zaterdag feestelijk is ge-
presenteerd tijdens een concert in
Voorschoten, is verkrijgbaar bij
Praamstra en via www.ekesi-
mons.nl.

� Als er veel cd’s worden verkocht,
is dat meegenomen. „Maar ik heb
begrepen dat je het daar als musi-
cus niet van moet hebben. De cd
is op de eerste plaats bedoeld om
iets vast te leggen van de muziek
zoals ik die ik speel, iets wat na af-
loop van een concert anders altijd
weer verdwenen is.”

BATHMEN

Swingnight
Boode in Bathmen houdt zater-
dag een zomerse Swingnight.
Dance-classics uit de jaren ‘80
en ‘90 worden afgewisseld met
muziek van nu. Aanvang 21.00
uur, entree zes euro.
www.swingnight.nl

DEVENTER

De IJssel
Wijk- en Speeltuinvereniging
de IJssel houdt zaterdag een
open dag in en om het wijkge-
bouw aan de Kersenstraat 2 in
Deventer. Tussen 11.00 en 18.00
uur wordt een gevarieerd pro-
gramma aangeboden voor kin-
deren en volwassenen. www.ws-
vdeijssl.nl

Koorleden
Gemengd koor de Melody Sin-
gers start maandag 26 augustus
weer met de repetities. Het se-
niorenkoor, dat licht-klassieke
muziek zingt, kan altijd nieuwe
leden gebruiken. Vooral alten,
tenoren en bassen worden ge-
zocht.
Iedereen kan vrijblijvend een
repetitie bijwonen. Het koor re-
peteert iedere maand van 20.00
tot 22.00 uur in het Vlotenhof

aan de J. van Vlotenlaan 85.
Meer informatie geeft R.Sie-
bring via 0570-644091.

HOLTEN

Heide Experience
Natuurdiorama Holterberg
houdt zondag vanaf 14.00 uur
een fietstocht naar de bloeien-
de heidevelden. De tocht wordt
begeleid door gidsen die de
mooiste plekjes weten te vin-
den en vertellen over de bijzon-
dere natuur en het dierenleven.
Meedoen kan op eigen fiets,
maar er één huren is ook moge-
lijk. Deelname aan de fietstocht
kost 7,50 euro voor volwasse-
nen en vijf euro voor kinderen.
Reserveren via 0548 361979 of
info@museumholterberg.nl.
www.museumholterberg.nl

KLARENBEEK

Pannenkoekentocht
Buurtvereniging Oudhuizer-
straat uit Klarenbeek houdt zon-
dag voor de twintigste keer de
pannenkoekenfietstocht. De
route is 29 kilometer lang en
gaat door een mooie omgeving
met nieuw aangelegde fietspa-
den en natuurgebieden. De
tocht is voor het hele gezin ge-
schikt ook voor mensen die ge-
bruik maken van een scootmo-
biel.
Na aankomst is er een muzikaal
welkom in de feesttent. De
start is tussen 11.00 en 14.00
uur aan de Oudhuizerstraat 16
in Klarenbeek. Deelname kost
6,50 euro. De opbrengst gaat
naar een goed doel.

‘Eke in het kwadraat’ op cd

Register beroepsbeoefenaren 
individuele gezondheidszorg 
(BIG-register)
Op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezond-

heidszorg (Wet BIG) registreert het BIG-register apothekers, 

artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psycho-

therapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen. 

Alleen wie in het register is ingeschreven, heeft  het recht de door 

de wet beschermde titel te voeren.

Een overzicht van opgelegde maatregelen of bevelen is in te zien 

op www.bigregister.nl (onder Maatregelen Wet BIG) of op te vragen 

via info@bigregister.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met 

de BIG-informatielijn: 0900 - 899 82 25.

Maatregel: Berisping

Datum aantekening: 13 augustus 2013

Betreft : De heer H.J. Gelmers te Heeten

Beroepsgroep: Arts

BIG-nummer: 09021067301

Aard vergrijp: afgift e van een onjuiste verklaring of rapport

Op grond van een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de 

Gezondheidszorg te Den Haag heeft  het BIG-register bij de inschrijving 

van bovengenoemde zorgverlener een berisping aangetekend.

CIBG
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

BRAHMS IN ZUTPHEN

� Eke Simons achter de vleugel in een Amsterdams grachtenpand. „Je hoopt
dat je in de studio boven jezelf uitstijgt.” foto Johann Markel

OVER UIT
TIPS:
Telefoon: 0570-686451
E-mail: Deventer@deStentor.nl

Sfeervolle modezaak met grote keus!
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Twelloseweg 79, Terwolde, tel.: 0571-292056   GRATIS parkeren!
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Al 25 jaar een begrip 
in de regio!

CRAZY DAYS
10,-25,-

20,-15,-

EXTREEM LAGE PRIJZEN!

5,-


