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Met het album Tomorrow Eyes heeft harpist Remy van Kesteren 
zijn leven drastisch opgeschud. Op zijn 26ste had hij zo onge-

veer alles bereikt wat je als harpist kunt bereiken. Hij won de belang-
rijkste harpconcoursen ter wereld. Hij gaf meer dan honderdvijftig 
concerten per jaar in de grootste zalen en op alle continenten. Ver-
der startte Van Kesteren zijn eigen harpfestival in Utrecht en speelde 
naast klassiek ook jazz en folk. Maar de klassieke concerten werden 
een sleur, zijn uitstapjes naar andere stijlen voelden te vrijblijvend; 
hij besloot alles anders te gaan doen.
Nu ligt het tastbare resultaat van dat besluit voor mij op tafel. Op de 
gloednieuwe cd Tomorrow Eyes speelt Remy zijn eigen muziek met 
zijn eigen band. Geen klassiek, meer iets tussen minimal, pop en 
jazz. Zelf plakt hij er liever geen label op. ‘Zullen we het gewoon 
“muziek” noemen?’ Een paar dagen voor dit interview presenteerde 
Remy zijn cd, hier in VondelCS. Nu gaat hij tegenover mij zitten in het 
paleisachtige gebouw dat uitkijkt over het Amsterdamse Vondelpark. 
Van Kesteren heeft het druk gehad; hij lijkt nog na te stuiteren van 
zijn sprong in het diepe en alle mediapoespas die dat met zich mee-
bracht. Hij legt zijn sleutels op tafel, stopt die vervolgens in zijn 
broekzak, maar haalt ze er meteen weer uit om ze opnieuw op tafel 
te leggen. Zijn donkerbruine ogen schieten heen en weer. ‘Ja, het 
was een heftige dag, veel interviews, en toen kwam op het laatste 
moment De Wereld Draait Door er ook nog bij – of ik even drie har-
pen wilde meenemen, dat was toch zeker geen probleem...’  
In een 3FM radioprogramma van Giel Beelen noemde hij die cd-pre-
sentatie ‘misschien wel de engste dag’ in zijn leven. ‘Een beetje 
gechargeerd’, zegt hij nu, maar hij vindt het nog steeds spannend. ‘Ik 
ben erg gespitst op de reacties. Als muzikant ben je kwetsbaar, je 
moet jezelf helemaal laten zien. Als klassiek musicus speel je 
meestal een stuk van iemand anders. Als mensen het dan niet mooi 
vinden, kun je altijd nog zeggen: ik heb dat niet geschreven. De stuk-
ken op mijn nieuwe album zijn vrijwel allemaal van mij. Ik laat mezelf 
zien in mijn meest pure vorm, zonder enige opsmuk. Dat is eng.’
‘Hier wil ik wel even wonen’, antwoordt Remy als ik hem vraag hoe 
definitief zijn nieuwe weg is. ‘Ik wil kijken waar het me brengt en al 
wordt het niet meteen een groot succes, ik geef niet op.’ Even is hij 

stil. ‘Maar ja, ik heb geen idee waar we vanaf hier naartoe gaan.’ 
Later in het gesprek blijkt dat geen loze uitspraak. ‘Ik heb nu, en 
dat is voor mij heel ongebruikelijk en enigszins beangstigend, 
een veel legere agenda dan ik in lange tijd heb gehad. Vanuit 
deze plaat moet nu iets nieuws ontstaan.’ 

Je was enorm succesvol, waarom kreeg je er dan tóch 
genoeg van?
‘Al vanaf dat ik een klein jongetje was, dacht ik: ik wil overal spe-
len op die harp, met alle grote orkesten, in alle grote zalen. Ja, in 
zekere zin leefde ik mijn droom. Maar op een gegeven moment 
kreeg ik middenin een concert gedachten als: O, nu komt dát 
stuk, maar daar heb ik écht geen zin in. Of ik dacht: Huh, nog 
twintig pagina’s. Het sloeg echt nergens meer op. Ik baalde zo 
van dat gevoel. Ik vroeg me af wat het publiek daar wel niet van 
moest denken. Het was dat gevoel én mijn overladen agenda: 
150 concerten per jaar, heel veel reizen, altijd alleen, altijd bezig 
met die harp. Het gaf steeds minder voldoening, maar ik had 
geen ruimte voor iets anders.’

‘Ik wilde de vrijheid om te kiezen’
‘Toen ben ik op een gegeven moment gaan improviseren. Ik 
dacht: als ik geen zin meer heb in die noten, ga ik toch gewoon 
iets anders doen. Ook stopte ik met het geven van programma’s 
bij mijn concerten. Ik wilde niet meer dat stuk moeten spelen 
omdat het in het programmaboekje stond. Ik wilde de vrijheid 
hebben op het moment te kiezen. Of ik vroeg het publiek wat het 
wilde horen. Daardoor werd het iets beter, maar eigenlijk was dat 
alleen pijnstilling.’ 
Als hij niet zelf hoefde te spelen, bezocht Remy zoveel mogelijk 
concerten. Daarbij beleefde hij intense momenten waarop hij 
voelde dat het ook anders kon. Toen hij Morris Kliphuis met zijn 
jazztrio Kapok op festival Into The Great Wide Open hoorde, was 
hij in positieve zin jaloers. Dat gevoel, daar hunkerde hij naar. ‘Zij 
speelden jazzrock buiten in het bos. Ik vond dat zo stoer; het 
publiek ging helemaal los en zij stegen boven zichzelf uit.’ Ook 

De switch van Remy van Kesteren

‘Vanaf hier kan 
ik verder’
Hij leefde zijn droom, maar zijn leven als harpsolist gaf geen voldoening meer. ‘Ik had 
geen ruimte voor iets anders, was altijd bezig met die harp.’ Toen besloot hij alles anders 
te gaan doen. Remy van Kesteren over zijn sprong in het diepe.
TEKST: MACHIEL SWILLENS, FOTO’S: PETER VAN DER HEYDEN

28    MA ART 2016



Harp

MA ART 2016    29    



een concert van Nils Frahm in Paradiso raakte hem. ‘Zijn enorme 
connectie met zijn publiek. Hij heeft zich het pianospelen en compo-
neren helemaal zelf eigen gemaakt. Hij kon zomaar twintig minuten 
heel verstilt spelen en het publiek hing aan zijn lippen, publiek van 
mijn leeftijd!’

Vind je het belangrijk jonge mensen aan te spreken?
‘Het gaat me niet om de leeftijd, maar ik wil wel relevant zijn. Het is 
voor mij belangrijk wat je als muzikant te zeggen hebt, meer nog dan 
welke muziek je speelt. In de oude traditie is de uitvoerder onder-
schikt aan de muziek. Hij is inwisselbaar. Ik voel en ervaar dat heel 
anders. Ik ga voor een uitvoerder en dan maakt het mij geen drol uit 
wat hij speelt. Al is het Altijd is Kortjakje ziek. De boodschapper is zó 
belangrijk. Bij een goede verteller maakt het niet uit wat hij vertelt, 
bij een slechte verteller haakt iedereen af, ook al vertelt hij het span-
nendste verhaal. Juist jongeren zijn wat dat betreft super direct en 
eerlijk. Daarom wantrouw ik het als er niemand van mijn eigen leef-
tijd in de zaal zit.’

Op de cd Tomorrow Eyes speelt Remy met muziekvrienden Ties Mel-
lema en Martin Fondse. Zoals voor Remy de uitvoerder belangrijker 
is dan de muziek, was bij het samenstellen van zijn band de per-
soon belangrijker dan het instrument. Remy: ‘Harp, sax en ham-
mondorgel… dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar het 
werkt vanwege de mensen. Ik dacht niet: ik heb een saxofoon en 
een hammondorgel nodig, nee, ik wilde met Ties spelen, en met 
Martin. Voor drums was er voor mij geen ander dan Joost Kroon, hij 
is waanzinnig goed.’ 

Full body experience 
Als componist moet je je hart volgen, je kwetsbaar opstellen, ont-
dekte Remy. Voordat hij een van zijn eerste composities aan compo-
nist Willem Jeths liet zien, voegde hij – bang om niet serieus te wor-
den genomen – wat extra dissonanten toe. ‘Ik had het gevoel dat ik 
anders met een kinderliedje kwam, maar Willem prikte daar meteen 
doorheen. “Is dit echt wat je wil maken?”, vroeg hij.’ 
De muziek die Remy echt wil maken past niet in een hokje. Met hok-
jes heeft hij sowieso niet veel. Toch kun je muziek op drie manieren 
beleven, vertelt hij. Hij onderscheidt hoofdmuziek, ‘veel, maar niet 
alle, klassieke muziek hoort daarbij’, gevoelsmuziek die direct je hart 
binnengaat, en muziek die via de buik binnenkomt. ‘Popmuziek heeft 

dat, je gaat swingend naar buiten.’ Hem fascineert het idee een 
concert te maken dat alle gebieden aanspreekt. Lachend: ‘Ja, een 
full body experience!’

Ben je nu waar je zijn wilt?
‘Het gevoel wisselt. Soms denk ik van wel, maar dan hoor ik iets 
dat ik helemaal anders wil. Gelukkig eigenlijk, het is nooit af. Met 
deze plaat heb ik een steenmannetje neergelegd. Zo’n stapeltje 
stenen waarmee ze in de bergen de route markeren. Je hebt geen 
idee hoe ver de top nog is, of er überhaupt een top is, maar vanaf 
hier kan ik verder.’

Als we na het gesprek naar buiten lopen, komen we langs een 
tafel waar een Volkskrant op ligt. ‘Kijk, ik sta erin’, zegt Remy en 
slaat hem open. ‘Ha, zelfs op de voorkant van het katern.’ Ver-
heugd wijst hij op de foto’s. Met die lege agenda komt het wel 
goed, denk ik als we afscheid hebben genomen en ik hem nakijk 
terwijl hij het Vondelpark uitloopt. L

Tomorrow Eyes zal op 1 juni 2016 in Paradiso Amsterdam voor het 
eerst live klinken. Bij die gelegenheid zal Remy van Kesteren uit 
handen van de minister van OCW de prestigieuze Nederlandse 
Muziekprijs ontvangen. In het najaar volgt een uitgebreide 
Tomorrow Eyes-tournee. 
Meer informatie: www.remyvankesteren.com
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NIEUWE CD
Remy: ‘Tomorrow Eyes is een belangrijke stap in het onderzoek naar mijn muzikale wereld. 
Ik heb de meeste stukken op dit album zelf geschreven. In ieder werk zit een verhaal, een 
uitdaging, maar bovenal iets heel persoonlijks. […] De tracks overschrijden de grenzen 
tussen genres, en vormen zo een nieuwe muzikale wereld. Mijn muzikale wereld. Het span-
nendste en mooiste dat ik ooit heb gemaakt.’
Remy heeft een aantal bevriende musici uitgenodigd om mee te werken aan zijn avontuur: 
Michael Prins (vocals), Leticia Moreno (viool), Ties Mellema (sax), Joost Kroon (drums), Eric 
Vloeimans (trompet) en Martin Fondse (hammondorgel). 
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