Op een doordeweekse donderdag ben ik onderweg naar wellicht één van
de meest dynamische steden van onze provincie. Een stad die op veler wijze
vaak het middelpunt is van het nieuws. Nieuws dat verder gaat dan onze
provincie. Kortom, een stad waar geregeld een schijnwerper op staat.
Roermond, ook de woonplaats van een man die landelijke furore
maakte met zijn Limburgse liedjes. Vele prijzen wist te winnen met
een Edison als absoluut hoogtepunt. Een creatieve duizendpoot
met een altijd stralende lach. Ik zit aan tafel met Gé Reinders.
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Gé
is geboren in Helden en was de jongste in een
gezin van drie kinderen. Zijn vader en moeder
komen beide uit boerengezinnen. Vader had
de wens om priester te worden en studeerde
hiervoor op Rolduc. Na een potje voetballen is
hij, vanwege losse veters, gevallen op de trap
met een glas in zijn hand. De wond is prima
genezen, maar er was een pees door. Hierdoor
kon hij zijn duim en wijsvinger niet meer bij
elkaar brengen. De hosties kon hij dus niet
meer uitdelen en zo moest hij Rolduc verlaten. “Voor de grap zeg ik wel eens dat ik mijn
leven aan het voetballen te danken heb. Maar
ik weet zeker dat mijn vader dit zelf heel erg
heeft gevonden.” Omdat hij geen gehoor kon
geven aan zijn roeping, moest hij een andere
keuze maken en dat werd de kweekschool. Hij
werd onderwijzer in Helden en later aan de
Ambachtsschool in Roermond. Zijn moeder
volgde ook de kweekschool en werkte als vervangster op school. “Ik kan me nog herinneren dat ik van mijn moeder les kreeg. Dat was
werkelijk vreselijk.”
Op zeventien mei 1944 vindt er in Helden een
grote razzia plaats. Hierbij worden 53 mensen
opgepakt, waaronder drie vrouwen. Eén van
deze drie vrouwen is zijn moeder. De anderen
worden na ongeveer anderhalve maand weer
vrijgelaten, maar zijn moeder werd doorgestuurd naar Vugt, toen naar Ravensbrück en
van daaruit naar Dachau. Hierdoor hing er
altijd een zwarte wolk boven het gezin. “Ik
voelde altijd dat ze iets ergs had meegemaakt,
ik heb er zelfs een boek over geschreven. ‘Het
zakdoekje’ gaat over mijn zoektocht naar het
oorlogsverleden van mijn moeder. In deze
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zoektocht kwam ik bij gelijke gezinnen uit
en allemaal hebben ze dezelfde problemen.”
Volgens hem is het meest dramatische dat ze
er niet over praten, maar de kinderen dondersgoed voelen dat er iets niet klopt. Dit brengt
in dergelijke gezinnen veel ellende en zelfs zelfmoord met zich mee. Voor de opening van de
tentoonstelling ‘handwerken uit vrouwenkampen’ in het Verzetsmuseum verzorgde hij een
optreden. Na afloop sprak hij met meerdere
lotgenoten en kwamen bijna overal dezelfde
verhalen boven. “Mensen die dit hebben meegemaakt, doen bijvoorbeeld nooit een deur
dicht op het toilet. Niet claustrofobisch, maar
gewoon uit pure angst.”
AMERIKA

Op zijn veertiende wilde hij al weg thuis. De
bedrukte sfeer werd voor hem steeds lastiger
en hij wilde zijn eigen weg vinden. Hierin
speelde muziek al een zeer belangrijke rol. Hij
speelde klassiek piano, gitaar en was altijd bezig met liedjes. “De muziek heeft mij gewoon
een waarde gegeven in dit leven. Daar ben ik
zo ongelofelijk dankbaar voor.” Zijn betraande ogen versterken dit intense gevoel. In het
laatste jaar van het gymnasium geeft hij zich
op voor een uitwisselingsproject. Van de 1000
kinderen werden er 42 uitgeloot om naar
Amerika te gaan en Gé zat daarbij. Hij mocht
zijn opleiding afmaken aan de Highschool van
Boston. De grote droom kwam uit, hij kon
gaan. “Voor het eerst in mijn leven had ik
geen last van de balast van thuis. Ik kon echt

“IK HEB ER ZELFS EEN
BOEK OVER GESCHREVEN. ‘HET ZAKDOEKJE’
GAAT OVER MIJN
ZOEKTOCHT NAAR HET
OORLOGSVERLEDEN VAN
MIJN MOEDER’’

opnieuw beginnen.” Naast muziek heeft het
jaar hem ook veel mooie contacten gebracht.
Zo heeft hij nog steeds veel in contact met
de kinderen van het gastgezin waar hij leefde
en ziet hij zijn Franse vriend nog minimaal
drie keer per jaar. Kortom, een man die het
in stand houden van vriendschappen heel erg
belangrijk vindt.
STUDEREN

Terug in Nederland begint hij aan de studie
psychologie. Dit doet hij om antwoorden te
krijgen op de vele vraagtekens uit zijn jeugd.
Maar bij het eerste college zei zijn professor
dat men niet moest denken dat het om veredelde zelfkennis zou gaan in deze studie. Toch
bleef hij studeren en natuurlijk muziek maken.
Hij schreef zelf liedjes en kocht een fluit. Na
enige tijd gaf zijn leraar op de muziekschool
hem de tip naar het conservatorium te gaan.
Na zijn kandidaat psychologie maakte hij de
stap en ging schoolmuziek studeren. Had je
toen het gevoel dat je op de juiste plek zat?
“Nee helemaal niet, ik was bezig met popmuziek en er was alleen maar klassiek. Ik was dus
echt een buitenbeentje. Alleen het harmonisch

“MIJN VADER IS OP ZIJN 59E
OVERLEDEN EN IK BEN NU AL 61.
IK BEN DUS BEZIG AAN DE
TOEGIFT EN IK HOOP VAN
GANSER HARTE DAT DIE NOG
HEEL LANG BLIJFT DUREN”
00

dictee vond ik eenvoudig.” Toch rondde hij de
opleiding keurig af en werkte als muziekleraar,
drie dagen in de week. Zo had hij zekerheid
en kon hij daarnaast blijven bouwen aan zijn
eigen muzikale carrière. “Door mijn vaste
aanstelling kon ik in de muziek dichtbij mijzelf
blijven en was er niet de must om mee te gaan
met de wil van de consument.” Veel succes
boekte hij met zijn bands Zimmerman en Girls
Walk By.
SUCCES

De grote bekendheid kwam in de jaren 80,
toen hij Limburgse liedjes ging schrijven en
zingen. Zijn eerste Limburgstalige album
bracht hem een nominatie voor een Edison-award. Deze moest hij aan zijn neus
voorbij laten gaan, de prijs ging naar een niet
in de zaal aanwezige Youp van ‘t Hek. Pas
bij de derde nominatie was het bingo. “Ik
was heel trots op iedere nominatie, maar bij
de derde had ik zelf ook echt het gevoel dat
alles klopte. Het moest dus gewoon zo zijn.”
Wat ook zo moest zijn, is het geluk met zijn
Marjan. Als verlegen jongen van vijftien jaar
werd hij al verliefd op haar. Zijn reis naar
Amerika bracht Marjan bij een ander vriendje,
maar Gé wachtte rustig zijn kans af. Met een
leeftijd van 23 komen ze dan toch bij elkaar. In
1989 is er de geboorte van hun zoon Joep, die
inmiddels afgestudeerd is in de cultuurwetenschappen.
Graag wil ik weten of er een verklaring is voor
zijn succes. “Vroeger was ik veel te bang om
bij mijn gevoel te komen, ik kon daar helemaal
niet mee omgaan. Maar vanaf het moment dat
ik durfde te zoeken naar het diepste in mijzelf,
is het meest pure in mij naar boven gekomen.”
Zo vocht hij flink met de zoektocht naar zichzelf. Hij weet op juiste wijze om te gaan met
zijn eigen beperkingen en voelt zich het meest
gelukkig thuis bij Marjan en de kinderen. 

