SEF THISSEN ONTMOET

Franck
van der Heijden

Navenant brengt een bezoek aan Weert, de plaats
waar een groot musicus getogen is. Een spontane
ontmoeting bij de grote kerk brengt ons al
wandelend naar een rustig terras. Hier vertelt
Franck van der Heijden over vroeger, de weg
naar succes, zijn gezin en de dag van morgen.
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ranck was veertien jaar toen hij bij
toeval een basgitaar in handen kreeg.
Na twee liedjes dacht het drukke
baasje ‘is dit alles’ en na twee maanden had hij zijn eerste bandje. Daar school
hem weinig moeite kostte, studeerde hij de
hele dag op het instrument en ruilde hij de
basgitaar in voor de gitaar. “Binnen twee jaar
werd ik al toegelaten tot de vooropleiding van
het conservatorium.” Heb je veel van je vader
kunnen leren? “Hij speelde daadwerkelijk alle
snaarinstrumenten. Dus als ik ergens vastliep,
legde hij mij dat uit. Zelf was ik zo handig dat
ik met één tip van hem tien stappen vooruit
kon zetten.”
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Zo is al heel snel duidelijk dat de jongen
enorm muzikaal is. Francks inzicht in de
theorie van de muziek en zijn overzicht over
het harmonische geheel zijn ronduit bijzonder.
Na één jaar gitaar spelen, meldde hij zich bij
de muziekschool-Big Band.
In de wetenschap dat die gitaarpartijen in
de jazz zeer lastig zijn, moest hij flink aan de
studie. Na enkele repetities had hij alles onder
de knie en kwam er discussie over een ‘Roof
Garden’- arrangement van Al Jarreau. “Laat
mij maar een nieuwe maken”, zei de gitarist
als mannetje van vijftien jaar. “Toevallig
kwam ik enige tijd geleden het arrangement
tegen. Ik moet het eerlijk toegeven, het was
nog goed ook.” De lach op zijn gezicht is alleszeggend. Want natuurlijk mogen we stellen
dat er geen groter bewijs is voor zijn enorme
talent.

“IK ZOCHT DE
COMBINATIE
MET KLASSIEKE
MUZIEK EN
POPMUZIEK”
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dat hij maar gewoon een paar stukjes voor Big
Bands moest maken en dan was het wel prima. “Dat heeft mij geraakt en daarom wilde
ik niet verder in deze richting.”

EIGEN STUDIO

Het is 1984 als hij op zeventienjarige leeftijd
start met zijn studie aan het conservatorium van Hilversum. ‘Gitaar’ en ‘arrangeren/
compositie’ worden zijn twee hoofdvakken.
Meer en meer was hij bezig met Big Bands
leiden en genoot hij van het grote muzikale
geheel. Hierdoor kwam het gitaarspelen in
de verdrukking en besloot hij dat vak te laten
vallen. “Na twee jaar was ik klaar met alle
bijvakken en had ik dus nog drie jaar over
voor mijn hoofdvak. Zo ging ik eenmaal per
twee weken met de trein naar Hilversum om
twee lesuren te volgen.”
Na het behalen van zijn diploma is
Franck heel erg teleurgesteld. Hij wil zelfs
niet meer schrijven. Waarom die teleurstelling? “We schreven eigenlijk alleen maar voor
Big Bands, terwijl ik mijn horizon aan het
verbreden was. Ik zocht de combinatie met
klassieke muziek en popmuziek.” Zo wilde
hij voor zijn examen een stuk maken voor
strijkers en blazers. Zijn leermeester gaf aan
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Na een jaar te hebben gewerkt in de muziekwinkel heeft Franck alles bij elkaar voor zijn
eigen zestiensporenstudio. In de slaapkamer
van zijn zus, die toen al uit huis was, werd de
studio opgebouwd. Het opnemen gebeurde in
de woonkamer en voor de bekabeling zaagde
vader gewoon een hoek uit de deur. Alle vrienden kwamen daar om opnamen te maken,
konden mee eten en indien nodig ook blijven
slapen. “Het was altijd volle bak. Toen ik het
huis uit ging, kwam mijn vader in de VUT. Je
zag hem toen eigenlijk wegzakken. Hij kreeg
uiteindelijk dementie, maar volgens mij is dat
toen al voorzichtig begonnen.” In 2010 overleed zijn vader, een uitvaart met veel emotie.
“Mijn band met hem was niet bijzonder hecht
maar het feit dat iets zo definitief is, raakte mij
enorm diep.” Zijn moeder is inmiddels 74 jaar
en leeft nog vol vuur.
DOORBRAAK

Het was 1995 toen hij via Harry van Hoof
de opdracht kreeg een stuk te schrijven voor
BMW in Duitsland. Na jaren schreef hij weer
en regelde hij de hele muziekproductie. De dirigent van het orkest adviseerde hem dat hij, vanwege zijn sterke arrangement, contact moest
zoeken met de mensen van Night of the Proms.
Franck stuurde het werk naar ze op en kreeg
snel zijn eerste opdracht. Hij mocht drie
arrangementen maken voor Al Jarreau en één
voor Boudewijn de Groot. “Nog nooit was
ik zo blij met een opdracht. Hier heb ik mij
volledig op gefocust.” Met succes: Robert
Groslot, dirigent van de Proms-concerten,
kwam na de laatste uitvoering naar Franck en
zei: “De komende editie maak jij alle arrangementen.” Daar kwam bij dat deze organisatie
ook de partij was voor ‘Night of Entertainment’, een project met het Metropole Orkest.
Zo kwam hij ook daar als arrangeur binnen.

“HET IS GEWOON
ZO BIZAR DAT
JE OPEENS MET
JE IDOLEN
MAG WERKEN”
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Via een omweg werd het album alsnog uitgebracht in Duitsland en zo werden er toch
ruim 70.000 exemplaren verkocht. Genoeg
om een tweede kans te krijgen. Nu ging de violist wel op zijn strepen staan en wilde Franck
als zijn producer. Zo kwam het tweede album
in Duitsland op de markt onder de titel
‘Encore’. Binnen een week werden er meer
dan 100.000 albums in Duitsland verkocht,
aansluitend was de complete tour uitverkocht
met gemiddeld 15.000 toeschouwers per zaal
en inmiddels gaat het zo wereldwijd.
De ene na de andere opdracht volgde en
Franck tekende voor meer dan 150 arrangementen per jaar voor grote orkesten. Hij
werkte samen met de grote der aarde als Oleta
Adams, Michael McDonald, Joe Cocker en
Michael Jackson. Ook voor zijn eigen muzikale helden TOTO mocht hij de arrangementen
maken. “Het is gewoon zo bizar dat je opeens
met je idolen mag werken. Ja, dat zijn hele
bijzondere dingen.”
DAVID GARRETT

Tijdens de Proms van 2002 maakt Franck
kennis met David Garrett, een Duitse violist van 23 jaar. Hij speelde een werk van
Beethoven en was de held van de concerten.
Al vrij snel bleek dat beiden een sterke klik
hadden. In Francks studio in Baarn werkten
de twee vaker samen op zoek naar de juiste
sound. Uiteindelijk kozen de heren voor een
Rock-Symphony-sound en werden labels
benaderd. In London kreeg de violist een
contract aangeboden bij DECCA. Eén klein
probleem, DECCA wilde een andere producer
en het zou alleen maar uitgebracht worden
in Azië. “Natuurlijk was dit geen succes,
maar intussen was ieder tv-optreden van
Garrett in Duitsland een grote euforie.”

HIJ WERKTE SAMEN MET DE
GROTE DER AARDE ALS OLETA
ADAMS, MICHAEL MCDONALD, JOE
COCKER EN MICHAEL JACKSON
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GEZIN

De enorme werkdruk door de jaren heen heeft
zijn tol geëist. Franck is suikerpatiënt geworden en is van mening dat het onregelmatige
leven daar een grote rol in heeft gespeeld. Het
roken en drinken kwam er ook nog bij en zo
is hij zeker niet verstandig met zijn lijf omgegaan. “Daar werk ik nu wel heel hard aan. Ik
wil echt vechten voor mijn gezondheid.” Die
strijd voert hij niet alleen voor zichzelf, maar
ook voor zijn liefde Jacqueline met wie hij
afgelopen 27 september na vijftien jaar samen
in het huwelijksbootje stapte. “Ik ben oprecht
van mening dat dit de grootste bevestiging is
van mijn liefde voor haar.” Samen hebben ze
een zoon Bodi en ook hij moet papa natuurlijk vaak missen. “Hij gaat hier heel volwassen mee om, dat is fijn om mee te maken. En
vergeet niet dat Skype echt ideaal is. Het is
een perfecte manier om contact te houden met
je thuisfront.” Waarbij het moment van thuiskomen toch als het allermooiste omschreven
mag worden.
Ik neem afscheid van een man die zich bevoorrecht voelt met datgene wat hij mag en
kan doen, een man die op een gepaste manier
trots kan zijn op zijn eigen werk. Tot slot
vraag ik hem of hij zou kunnen leven zonder
muziek. “Misschien moet ik ooit wel stoppen
en dan zal de wereld gewoon verder gaan.
Vergeet niet, ik ben goed in wat ik doe, maar
ik ben nog lang geen Mozart.” 

