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Chopin meets Erroll Garner - 
over oordeelvrij spelen en
Hamertje Tik
Interview met Bert van den Brink

Remon Holsbergen

Pianist Bert van den Brink is een veelzijdig musicus, klassiek opgeleid maar
daarna in de geïmproviseerde muziek verder gegaan. Hij speelt piano, orgel
en accordeon en is op veel gebieden autodidact geweest. Daarnaast is Bert
hoofdvakdocent piano lichte muziek aan het Conservatorium van Utrecht.
Remon Holsbergen sprak met Bert in zijn middagpauze, tussen twee lessen
door, over onder andere jazz en klassiek, het werken met zangers, pianotechniek
en ‘oordeelvrij spelen’. Het gesprek vond plaats in een leslokaal en Bert, die
vanaf zijn geboorte blind is, wendde zich regelmatig tot de Steinway, om zijn
verhaal te verlevendigen met muziekvoorbeelden. Het gesprek vloog voorbij
door de leuke en grappige anekdotes, afgewisseld met opmerkingen die
getuigen van een diep doordachte visie. 

RH: Na je opleiding gaf je eerst voornamelijk klassieke concerten, maar na een tijdje begon
het accent steeds meer op de geïmproviseerde muziek te liggen. Kun je hier iets over vertellen?

BvdB: Dit was een combinatie van toevalsfactoren en ambitie. Ik merkte bij
mezelf dat het uitvoeren van klassieke muziek zelden een vervolg had. Ik zat in
die tijd bij een clubje genaamd ‘Live Music Now’ van Willem Barends. Als lid
werd je gevraagd ergens te spelen en daar zat dan de belofte bij dat het goed was
voor je PR en dat je zo geïntegreerd zou worden in het grote circuit. Maar de
link die men suggereerde was er eigenlijk nauwelijks – het bleef bij tehuizen en
af en toe een klein zaaltje. Ze probeerden me ook wel eens te boeken voor een
receptie, maar dat wilde ik niet: dat was mijn éigen ding en daar bleven ze af.
Overigens leverden die recepties en bruiloften behalve geld niet veel op, ook daar
was geen follow-up. Dat begon me te irriteren; ik wist niet zo goed hoe dit op te
lossen. Daarnaast hoorde ik sommigen beweren dat wanneer je als klassiek pianist
een recitalprogramma speelt in het ene jaar, je het programma van volgend jaar al
klaar moet hebben. Ik was toen 25 en dacht: “Dat gaat misschien twee keer lukken,
maar daarna houd ik dat niet vol.” 

Uiteindelijk denk ik dat ik een klassieke loopbaan wel aangekund had en
daarmee ongetwijfeld verder had kunnen komen als ik ervoor had gekozen, maar
ik weet niet of ik hier dan zo gelukkig had gezeten. Het moet bij je passen, het
is een keuze, een opoffering. Bovendien heb ik altijd al heel sterk de behoefte
gehad om te improviseren, dus dat helemaal los te laten zou een soort zelfont-
kenning zijn.

Op een gegeven moment speelde ik regelmatig met jazzmusici, maar ik was
over het algemeen niet zo tevreden over de discipline, het gebeurde vaak dat er
mensen te laat of onvoorbereid op repetities kwamen. Het clichébeeld van de
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jazzmusicus werd in mijn omgeving dus regelmatig bevestigd. Totdat ik op een
gegeven moment met de trompettist van het Amstel Octet zat, die mij zei: “Onze
pianist gaat weg, dus we zitten nu zonder. Is dat niks voor jou?” In die band speelde
een aantal bekende namen, zoals Dick de Graaf, John Engels en Hein van de Geyn.
Ik heb meteen ja gezegd en het drong plotseling tot me door: “Ik ga aanstaande
maandag ineens een repetitie met Hein en John doen!” Dat was de definitieve
omschakeling voor mij. Toen kwam ik in een veel professionelere scene terecht,
hoewel daar overigens nog steeds wel clichés te vinden waren, vooral op het
gebied van drank- en drugsgebruik. Daar heb ik me nooit mee ingelaten, ik snapte
niet waar dat over ging. Nog steeds vind ik, af en toe een glaasje is lekker, maar
het is zo zonde wanneer het je functioneren beïnvloedt. 

Het optreden werd toen dus serieus voor mij, ik zat in een band die veel
optrad. Ik vond het echt leuk en het werd me duidelijk: “Zo wil ik het wel!” En
toen kwam ik ook tot veel meer andere dingen: ik organiseerde bijvoorbeeld zelf
iets met een jazztrio. Het Amstel Octet bloedde op een gegeven moment wat
dood, maar ik bleef wel in contact met Hein. Via hem kwam ik terecht bij
DeeDee Bridgewater; een van de meest professionele dingen die ik gedaan heb,
we hadden een aantal hele serieuze concerten, op serieuze plekken, met veel
publiek, pr, en geld.
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Heb je na deze overstap ooit nog klassiek repertoire uitgevoerd?
Een enkele keer heb ik nog wel eens een solorecital gegeven, maar daarna

eigenlijk niet meer. Wel heb ik later nog Schuberts Winterreise opgenomen met
Thomas Oliemans. Toen dacht ik: “Dát ga ik gewoon in m’n eigen tempo doen,
het maakt niet uit hoe lang het duurt, en dan nemen we het op”. Ik heb alles
toen meerdere malen doorgelezen in brailleschrift, alle aanwijzingen diep in me
opgenomen; ik kende het echt heel erg goed. Deze manier van instuderen voert
voor mijn gevoel veel verder dan zo’n stuk een paar keer doorlezen en het dan
van blad uitvoeren. Dat snap ik overigens niet, de cultuur van het van-blad-spelen.
Dat is vaak puur door de agenda’s ingegeven en heeft weinig te maken met musi-
ceren. Maar ja, in onze maatschappij is het haast niet op te brengen, om zoveel
tijd en aandacht aan één stuk te besteden. Waar ik misschien driekwart jaar nodig
heb voor een bepaald werk, is er makkelijk iemand te vinden die datzelfde werk
ooit al eens heeft gespeeld, het een week op de lessenaar zet en het weer in de
vingers heeft. Ieder zijn ding. Ik denk dan: “Prima, ga dat maar doen, dan ga ik
lekker een potje jammen, daar ben ik weer goed in.” Je moet niet het onmogelijke
uit je willen persen. Dat zou mijn geluk aantasten. Muziek moet voelen alsof het
makkelijk en doodgewoon is, als een broodje kaas. Altijd, ook al is het ’t moeilijkste
wat je speelt. Het publiek heeft meteen door als je iets moeilijk vindt. Dan zeggen
ze vaak ook: “Het is wel lastig hè?” Ik zou dat heel erg vinden om te horen. De
luisteraars moeten het gevoel hebben: “Zo, da’s een lekker moppie, dat speelt ‘ie
lekker weg!” Zoals Rachmaninov zijn eigen Derde Pianoconcert speelde. Dat is
mijn credo ook.

Heb je dat wel eens ervaren, dat je iets onmogelijks uit je moest persen?
Na mijn studie besloot ik dat ik mijn absoluut favoriete pianowerk wilde leren

spelen: Gaspard de la Nuit van Ravel. Ondine ging best aardig, Le Gibet is goed te
doen als je handen groot genoeg zijn, en toen kwam dat laatste deel… tja, Scarbo
ging eigenlijk gewoon niet echt. Ik liep tegen allerlei dingen aan, geweldig
geschreven maar hondsmoeilijk. Nu kon ik twee dingen doen: een jaar vrijhouden
in m’n agenda om het toch te leren, of het gewoon niet doen. Ik heb uiteindelijk
gekozen voor het laatste. Sluit me een jaar op in een klooster en ik doe het. Maar
als ik hoor hoe makkelijk sommige pianisten dit werk spelen, dan laat ik het liever
aan hen over.

Ik zag het ook al voor me, dat ik dan met zo’n stuk naar een leraar zou gaan
en dat die dan, enigszins meelijwekkend, zoiets zou hebben van: “Tja, die man is
blind en die sprongen zijn ook wel moeilijk. En die handen gekruist, is dat moeilijk?
Niet spannen daar!”. Enzovoorts. Ik denk dat zo’n manier van werken weinig zin
heeft. Het gebeurt in mijn ogen trouwens teveel, dat mensen iets spelen maar het
eigenlijk niet kunnen. Dan stoppen ze voortdurend, met een soort schrikreactie,
herstellen dan hun fout door de noot er gespannen nog twee keer eruit te timmeren.
Deze manier van oefenen en spelen is zeer schadelijk, en op de conservatoria zou
hier nog veel meer op moeten worden gelet.

Geduld is echt essentieel voor effectief studeren. Ik heb me jaren later nog
eens toegelegd op Miroirs, ook van Ravel. Ik had een vrije zomer en dacht: “Nu
ga ik Une Barque sur l’océan eens veertien dagen lang zonder pedaal spelen”. Dat
bleek een ontzettend goede les! Een van de beste studiemomenten ooit. Geduld
hebben. Meer tijd, zonder pedaal, echt de toetsen voelen. En als je na twee weken weer
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met pedaal speelt… dan gaat de
hemel open. Ik speelde hem echt zo
ontzettend veel beter, ik kon alles
vooruit horen én voelen. Dat vergeet
ik nooit meer. 

Je hebt veel met vocalisten gewerkt. Hoe
belangrijk is het dat pianisten zelf leren
zingen?

Heel belangrijk. Ten eerste, om in
contact te komen met de ademhaling.
Het ademen met de longen te leren
vertalen naar de handen en de piano.
Daarmee kun je eindeloos bezig zijn.
Dit uit zich in timing en klank, zo
ontstaan bijvoorbeeld akkoorden
“met lucht ertussen”. Ten tweede is
het essentieel om je bezig te houden
met lichaamshouding. Rechtop aan
de piano zitten, iets afstandelijk,

observerend. Dan kun je ook goed doorademen, voelen wat er om je heen
gebeurt, en het maakt het mogelijk om beter te luisteren. 

Als je een zanger begeleidt, moet hij als het ware met de medeklinker jouw
toetsen indrukken. Op de vocaal komt de bodem van de toets. Het is hemels als
dat gebeurt, de timing en balans zijn dan perfect. Ik omschrijf dit als een soort
passieve manier van spelen, het armgewicht wat laten vallen. Niet teveel ‘initiatief
nemen’, dan wordt de klank te actief en solistisch, dan mis je nét het woord van de
zanger. Zo kun je op zoek gaan naar een wezenlijk onderscheid tussen solistisch
spelen en begeleiden. Een heel prettig meetbaar verschil. Bariton Thomas
Oliemans, met wie ik dus de Winterreise heb opgenomen, is zelf ook heel precies,
hij wil dat ik ieder woord in overweging neem.

Nu we het over techniek hebben – in hoeverre is het technisch onderricht belangrijk geweest
in je eigen ontwikkeling en je lesgeven?

Techniek is grotendeels noodzakelijk onderhoud van je pianospel. Zonder
techniek blijf je hangen in toeval, in beperkingen. Je gaat nooit verder dan je
kunt. Als het om moeilijk repertoire gaat, is techniek misschien topsport. Maar
techniek is meer dan dat, het is ook het scheppen van een klimaat. Wanneer het
om een paar eenvoudige noten gaat, is het misschien wel pure vreugde, zonder
verdere ambitie. Dat kan ook heel fijn zijn: je komt thuis, je speelt een akkoord
en je bent dolgelukkig. Je hoeft er niks mee. 

Onder klimaat versta ik: hoe zit ik aan het instrument, hoe benader ik het? Als
je weinig noten hoeft te spelen, dan kun je zelfs met je neus spelen, of met je
schoenen. De ‘noodzaak’ om techniek te oefenen lijkt af te nemen naarmate de
virtuositeit afneemt. Maar dat is een gevaarlijk gebied, want het zou impliceren
dat mensen die niet virtuoos zijn, ook een minder goede pianotechniek hebben.
En helaas denk ik dat dit voor veel mensen ook geldt. Maar je kunt ook een
andere weg inslaan. Het klimaat aannemen dat bijvoorbeeld een koor aanneemt
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voordat ze zingen – ademhalen, bewegen, stem en spieren losmaken en rustig
inzingen op klinkers. Dat is niet hetzelfde als toonladders ‘op en neer jagen’, want
dat is er vanuit gaan dat je meteen kunt sprinten. Nee, het gaat meer om het contact
met jezelf en de toets, om het ademen, luisteren. De piano ervaren als verleng-
stuk van je lichaam, meegaan met de beweging, voelen wat het instrument
mechanisch doet en daar in meegaan. Nooit je er tegen verzetten of iets forceren,
want dan ga je onnodige functies van je lichaam inzetten. 

Natuurlijk, je kunt ook zonder pianotechniek spelen, gewoon een paar minuten
van YouTube afkijken. Dat moeten mensen vooral maar blijven doen, dan spelen
ze straks allemaal ‘Centraal Station akkoorden’! Drie akkoorden in grondligging,
minutenlang. De stationspianist is er dik tevreden mee. Ik heb er zelf een hekel
aan. Ik snap wel waar het vandaan komt, maar het is zo jammer. Niks bijgeleerd,
geen nieuwsgierigheid. Zo ben ik om soortgelijke redenen ook geen liefhebber
van Einaudi, die mensen pagina’s lang repetitieve patronen laat spelen. Een soort
copy-paste, zo weinig originaliteit. En dan vaak ook nog met grote grepen, waardoor
mensen met weinig techniek een grote kans op slechte gewoontes of blessures
lopen. Als ik iemand zo’n stuk hoor spelen, daag ik hem of haar uit om de laatste
pagina zelf te improviseren, een omkering te spelen of zoiets. Al is het maar een
kleine variatie, dat zou zo’n uitvoering al ten goede komen.

Heb je zelf veel oefeningen en etudes gedaan, Hanon, Czerny, Cramer etc.? 
Nauwelijks. Wel toonladders en drieklanken. Waar ik nu vooral op oefen, is

mijn nominale snelheid – ik wil geen blokkade voelen als ik op m’n snelst speel.
Als een soort basisoefening doe ik bijvoorbeeld een opschuifoefening met 4-3-2,
razendsnel. Of ik improviseer in een langzame gang, en speel dan ineens een snel
figuur tussendoor, zonder een transitie. 

Ik geloof niet in geleidelijk van langzaam naar snel studeren als de enige weg.
Snel blijft dan namelijk altijd een beetje eng. Het is goed om juist ook je stukken
snel en globaal door te spelen. Je handen moeten natuurlijk wel warm zijn, maar
als je opgewarmd bent, dan moet dat kunnen. Dat verruimt je visie op het instrument.
Als ik op een bepaalde dag bijvoorbeeld een stuk alleen langzaam had geoefend,
had ik soms ook echt last van een soort rem, dan vond ik het moeilijk om snel
te spelen. Daarentegen, als ik dan jazz ging spelen en het er niet echt toe deed,
dan was het geen kunst. Van langzaam naar snel is goed, maar dan wel vloeiend.
De ‘vertraagde videotechniek’ is een goede: in een langzaam tempo de bewegingen
maken die je ook zou maken als je licht en snel zou spelen, dus dichtbij de toets,
heel licht en vrij passief. Dat maakt me ook rustig, het klinkt zacht en is prettig
voor je handen.

Als je een periode intensief met improvisatie bent bezig geweest, en je gaat daarna Mozart
of Schubert spelen, voelt dat dan ook heel anders?

Ja, maar alleen maar complementair verrijkend. Het zit nooit in de weg. Maar
ik heb het ook nooit met elkaar vermengd. Jazz is jazz en klassiek is klassiek. Als
ik een stuk speel moet je niet aan mij kunnen horen: “Oh leuk, die speelt af en
toe ook in de kroeg”. Ik kreeg op mijn uitvoering van de Winterreise toen wel
een opmerkelijke kritiek: de recensent vond het “wel erg precies en ritmisch”.
Toen dacht ik: “Wat bedoel je nou? Is dit een steek onder water, of spelen andere
mensen dit gewoon niet ritmisch?”
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Een ander leuk voorbeeld van de wederzijdse invloed: op een bepaald
moment studeerde ik alle Chopin-Preludes. Ik was bezig met nr. 8 in fis, en hoe
ik ook oefende, ik kreeg hem er gewoon niet lekker uit. Dat ging me dwarszitten,
zo moeilijk is die Chopin toch niet? In die periode schnabbelde ik ook, dus toen
kwam ik op het idee om het stuk in een soort Eroll Garner-versie te spelen.
Wanneer ik het voelde vastlopen, schakelde ik van de Chopin-versie over naar
swingende akkoorden. In een week kon ik de Chopin-versie moeiteloos spelen!
Ja, toen had ik de fijne ronde feeling te pakken, gewoon maar neerleggen, lekker
vlezig. Gek hè, dat het via deze weg wel lukte?

Nou eigenlijk helemaal niet, ik vind het juist heel mooi. Het is een kunst om op een
persoonlijke manier je weg te vinden. Er bestaat toch geen recept voor iedereen?

Klopt, dat heb ik daar ook van geleerd, zo voel ik me lekker. Er is voor iedereen
een comfortzone en daar moet je heel zuinig op zijn. Dat moet je bodem-instelling
zijn, van waaruit je verder groeit: naar boven, door techniek te studeren, door in
de touwen te gaan; en daaronder moet je een heleboel kunstmest in die grond
stoppen, werken aan adem, houding, gewicht – daar wordt je basis en comfortzone
alleen maar sterker van. Zo zie ik ook de opbouw van je pianostudie en eigen
ontwikkeling. De echte topmusici klinken allemaal comfortabel, dat is zo fijn om
te horen en te zien. Onlangs bijvoorbeeld hoorde ik Thomas Beijer. Hij maakt
een indruk alsof hij goed in z’n conditionele velletje zit, hij kent z’n grenzen en
zal ook aan de bel trekken als het niet gaat. Thomas speelde het hoorntrio van
Brahms, met dat laatste deel met al die sprongen. Het klonk echt als pom pom pom,
zo makkelijk en natuurlijk. Heerlijk.

Een ander goed voorbeeld vind ik Malcolm Martineau. Hij streeft ernaar om
qua voorbereiding altijd zes weken vooruit te zijn, zodat hij een enorme marge
heeft, mocht er iets onverwachts gebeuren. Ooit speelde hij een arrangement van
mijn hand, maar er was iets fout gegaan bij het invoeren in de computer. Ik kwam
daar om 10:30 uur achter, terwijl het 11:00 showtime was, in het Concert -
gebouw… Dus ik liet hem zien wat er anders moest, en hij reageerde kalm: “Ah
yes, I see”, waarop hij gewoon de krant weer ging lezen. Hij heeft al die fragmenten
uiteindelijk perfect gespeeld. Ongelofelijk professioneel. Dan vind ik bijna dat ik
zijn overkill heb misbruikt, zo’n man moet je gewoon goede bladmuziek opdienen.
Hoe dan ook, alles was er op dat concert!

Meteen bij onze kennismaking kwam het onderwerp ‘oordeelvrij spelen’ ter sprake. Wat
houdt dit in voor jou?

Dat heeft voor mij te maken met een rangorde van zaken. Voordat je pianospeelt,
heb je de toetsbeweging. Op het moment dat de toon er is, kun je niets meer doen.
Dus alles wat je hebt gedaan, is gebeurd in het onhoorbare, in de voorbereiding
tot de toon. Daar ben ik van overtuigd. De oren komen daar achteraan – het is
altijd achteraf constateren wat je gedaan hebt. Hieruit volgt dus: ik maak de
beweging volledig accepterend, en dan luister ik gewoon naar het resultaat. En
dan kijk ik of ik de volgende toon eventueel iets anders wil doen. Het is een
kwestie van gewoon beginnen, gewoon maar neerleggen.

Daarnaast is er het idee van de piano als Hamertje Tik: denk maar aan hoe je
een toon maakt, de hamer krijgt een tik en dat is het. Het belang van het spelen
op de toetsbodem is een fake situatie, in die zin dat de koppeling tussen toetsbodem
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en klank er niet is, dat is eigenlijk pure suggestie. Meer is het niet, je duwt de toets
neer en er is een toon. En als je twee tonen speelt, dan ontstaan er ineens heel veel
mogelijkheden. Op de piano is decrescendo natuurlijk – crescendo is onnatuurlijk,
tegen de stroom in spelen, maar dat knallen naar boven, dat vinden we toch mooi
omdat er sprake is van suggestie. Legatissimo, dat vinden we zangerig. Maar eigenlijk
is het flauwekul, een illusie. De piano is een instrument met een hele hoge
suggestiefactor, veel meer dan bijvoorbeeld de viool of de menselijke stem.

En wil je je leerlingen bewust maken van het simpele Hamertje Tik idee?
Ja, ik wil dat ze daardoor meer observerend het instrument gaan bedienen. Dat

ze van een afstand kunnen toekijken: “Wat deed ik net? Oh, alleen maar dit. En
toen klonk het al. Ik hoef helemaal niet in te ademen, te hyperventileren.” Veel
mensen doen allerlei overbodige dingen voordat ze een toon maken. Dat heeft te
maken met verwachtingspatronen. In feite is er dan een klankvoorstelling die niet
verder is gekomen dan de oren, en dus niet succesvol in de handen terecht is
gekomen. Dat is een veelvoorkomend probleem. Dit kan leiden tot excuusgedrag:
“Op de opname klonk het wél goed, deze piano is anders”, enzovoorts. Maar het
zit dan gewoon niet in de handen. Dus dat is een bepaalde mindset. Stel dat de
piano harder is dan je gewend bent, dan is het kunst om niet van schrik een heel
andere koers te varen – maar in plaats daarvan te accepteren dat het hier en nu
nou eenmaal zo is. Net als de akoestiek. Reageren op wat er gebeurt, nadat jij de
handeling hebt uitgevoerd, dat is iets waar de meeste mensen veel te weinig mee
bezig zijn.

Veel begeleiders, zeker in de lichte muziek, spelen ook te hard. Vaak ook
omdat ze met versterkers en monitoren werken. Ik ben daar faliekant tegen, je
moet akoestisch met een vocalist kunnen werken, en de balans vinden. Als je dat
alleen met knoppen bijwerkt, dan mis je een heel stuk van de fijne perceptie die
je kunt ontwikkelen. Je moet je bijvoorbeeld eens proberen voor te stellen hoe
het op tien meter afstand klinkt. De grote namen in de klassieke muziek kunnen
dat ongetwijfeld.

Bestaat er zoiets als ‘oordeelvrij lesgeven’? Heb je dit ontwikkeld?
Het is iets om naar te streven. Het is in de meeste gevallen belangrijk dat de

ander, de leerling, het uitgangspunt is, en niet jij, de docent, wat jij allemaal kan.
Van dat laatste is alleen sprake als je qua niveau dichter bij elkaar komt of als er
echt gerichte vragen gesteld worden. In principe moet je denken: “Oké, deze
leerling zit daar, die kan dit nog niet, dat wel, hoe gaan we dat stimuleren?”
Mensen moeten alles maar even proberen. Ze hoeven niet meteen de rechte weg
te bewandelen, zeker niet als het kinderen zijn. Vrijheid is belangrijk, ook auditieve
vrijheid. Ze moeten bijvoorbeeld de kans krijgen om ook eens hard te spelen. Het
is soms moeilijk om kinderen eens een flinke knal op je piano te laten geven, een
vrije val, fors en gewoon lekker. Dan zeg ik wel eens: “Hij is betaald hoor, hij kan
er tegen! Nee, het kan nog harder!” En dan komt de slappe lach, dat is goed want
dan heb je iets doorbroken. 

Een tijdje terug heb ik een goed voorbeeld van mogen ervaren van ongeremd-
heid, toen ik eens jureerde bij het Petrof Concours. Daar deden allerlei mensen
aan mee, van jong tot oud. Ook twee kinderen uit Groningen, onder wie Florian
Verweij. Hij was toen zeven en pakte dat instrument gewoon voor zich in. Die
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jongen spéélde gewoon. En z’n zus ook trouwens. Florian is doorgegaan en studeert
nu in Amsterdam bij Jan Wijn. Zijn optreden toen was niet een beetje beter dan
de anderen, maar héél erg veel beter. En niet per se omdat hij virtuozer was, maar
omdat er écht contact was. Geen barrière. Als je dit moet doen, dan doe je dat.
Later sprak ik met zijn moeder en die vertelde me: “Mijn kinderen hebben nooit
het woord ‘fout’ geleerd in de pianoles”. Wow, dacht ik, dat kennen ze dus helemaal
niet! Zo’n docent die geen remmende beweging heeft ingezet, die ze lekker gas
heeft laten geven, ontzettend goed. Dit kan trouwens ook op het niveau van
mensen die gewoon voor hun plezier een beetje spelen. Het hoeft niet goed te
zijn, als het maar lekker direct is. Niet allerlei ingewikkeldheid. Dat moeten we zien
te bewaren als leraar. 

Wat zijn je toekomstdromen?
Ik hoop dat ik gezond blijf en dat ik nog lang op deze manier mag blijven

muziek maken; ik speel momenteel namelijk heel lekker, of het nou accordeon,
piano of orgel is. Het gaat ook steeds beter voelen. Dat is belangrijk. 

Er is nog wel een onderwerp waar ik iets over wil schrijven, ik heb namelijk
in de loop der jaren een methode voor oriëntatie in het 12-toonssysteem
ontwikkeld. Misschien zou ik dat eens tot een boek moeten verwerken. Het is
lange tijd een open verhaal geweest met allerlei gaten, maar nu begint het redelijk
gesloten te worden. Het gaat hierom: alles wat je speelt, moet je kunnen herleiden.
Ik ben bijvoorbeeld geïntimideerd door wijde klanken – dan moet je terug naar
één octaaf. En allerlei systemen hebben om het uit te vouwen naar waar het vandaan
komt. Omkeringen, wijde liggingen, hoe grijpt dat in elkaar? De oplossingen
hiervoor zijn heel fysiek overdraagbaar, met handmatige oefeningen. Dat moet
een keer opgeschreven worden. Dit zegt overigens niks over genre. Het maakt
niet uit of het bebop of fusion is. Het is een algemeen verhaal over twaalf tonen, in
enge en wijde liggingen.

Daarnaast wil ik nog een keer een mooi stuk schrijven. Onlangs heb ik één
van mijn stukken, Strings Surround uit 2011, uitgevoerd met het Matangi kwartet.
Hopelijk kan ik zulke projecten nog vaker doen. Maar schrijven is wel redelijk
eenzaam, dat kan ik niet altijd opbrengen. En spelen is gewoon zo leuk!

Zijn er nog muzikale stijlen die je nog verder zou willen ontdekken, zoals Latin of Indiase
muziek? 

Om daar dieper op in te gaan, dat is nogal wat. Ik weet niet hoever ik daarmee
kan komen, hoever m’n reikwijdte zal zijn. Ik wil uitkijken voor het Charleston-
effect, dat ik van alles een beetje kan. Ik ben sowieso al een allrounder, en als ik
er dan nóg iets bij ga doen… Ik wil vooral begrip blijven tonen, ik denk graag
mee met mensen die daar veel verder in zijn, liever dan dat ik het zelf allemaal
hoef te doen. Ik vind eigenlijk dat ik wel genoeg heb. Misschien duik ik nog eens
wat dieper in Messiaen, daar weet ik globaal wel iets van, maar als ik daarmee wil
improviseren dan ontstaat er kortsluiting.

Heb jij zelf synesthetische ervaringen bij muziek?
Ik hoor wel ‘audio-kleuren’. Volgens mij ben ik erg sfeergevoelig. Wat het voor

mij betekent, kan ik verder niet benoemen. Rood of blauw, dat weet ik niet, ik
heb nooit kleuren kunnen zien. Maar harmonieën die in elkaar overgaan, dat is
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een groot gebeuren. Zelfs de meest eenvoudige V-I progressie, die kan ik beleven
alsof het hemels is. 

Kun je die beleving leren aan leerlingen?
Ja, je moet het een beetje indoctrineren. Je moet ze gewoon leren dat de vijfde

trap spanning geeft, dan speel je dat iets luider, en het volgende iets zachter. Dat
laat je ze gewoon doen, daar hoeven ze nog geen mening over te hebben. Door
dat te implementeren, kun je ze op dat pad zetten en geef je ze iets mee. Daar
begint het. 

Ik ken een voorbeeld van een docent die dat voortreffelijk deed: Magda
Evertse. Bij haar in de les kwam je niet zomaar even spelen, maar je kwam echt
Muziek Maken. Daaromheen gebeurde van alles, ook tekenen en schilderen. Het
had bijna iets parareligieus. Daar is overigens niks mis mee, zeker niet in de huidige
wereld waar veel snel en oppervlakkig gebeurt.

Of een andere juf, van wie ik een keer een groepsles heb bijgewoond. Haar
leerlingen keken de tonen na en lieten de klank met gratie los. Iedereen kon dat!
Ook de negenjarigen, die pas één jaar les hadden. Zo mooi! Ze waren niet allemaal
even muzikaal, maar ze ademden wél dat klimaat in. Volgens mij willen alle
kinderen dat ook! Met alles wat je als docent vertelt, schep je dat klimaat. En als
er een kind is dat daar geen respect voor toont, dan zou ik als docent ook bereid
zijn hem naar huis te sturen. Dat moet gewoon kunnen, want die discipline hoort
er ook bij!
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Bert van den Brink werd geboren op 24 juli 1958. De eerste pianoles kreeg hij toen hij vijf
jaar oud was. In 1976 begon Bert met zijn opleiding tot klassiek pianist aan het Utrechts
Conservatorium. Herman Uhlhorn was zijn docent. In 1982 studeerde hij cum laude af. Nog
in datzelfde jaar werd Bert docent piano lichte muziek aan het Utrechts Conser vatorium. Hij
improviseerde al van jongs af aan op piano en orgel en is op dat gebied autodidact. 

In de eerste periode na zijn studie heeft Bert regelmatig klassieke concerten gegeven,
later kwam het accent meer bij de geïmproviseerde muziek te liggen. In 2007 kreeg Bert
van den Brink de VPRO/Boy Edgarprijs. 

Bert is veelvuldig te beluisteren als pianist, organist en accordeonist – live, via internet
of via een groot aantal cd's. Uniek is de cd BLOWING (2013), waarop Bert van den Brink jazz
& pop op het kerkorgel speelt. In het verleden bracht hij verschillende solo-albums uit. Het
solo-album Jazz at the Pine Hill leverde hem een Edison-nominatie op. 

In 1990 en 1991 speelde Bert in het Dee Dee Bridgewater Quartet. Enkele jaren was
Bert de muzikale leider van de groep van Denise Jannah. Hij was de pianist in het Heleen
van den Hombergh kwartet. Met vocaliste Miranda van Kralingen trad hij op met het
programma ‘Vocal variety’. Het Bert van den Brink Trio met bassist Hein van de Geyn en
drummer Hans van Oosterhout bracht in 2004 een eerste trio album uit met de titel
Between us. Met vocalist Thomas Oliemans nam Bert de cyclus Winterreise van Franz
Schubert op. 

Bert is ook actief als arrangeur/producent. Het Metropole Orkest, het Nederlands
Blazers Ensemble, Paul de Leeuw, Denise Jannah en anderen spelen arrangementen en
bewerkingen van hem. Een van de hoogtepunten is de bewerking van de opera Porgy &
Bess uitgevoerd door de Houdini's en Nieuw Sinfonietta Amsterdam. Verder speelt en
speelde Bert samen met vele musici, onder wie Gino Vannelli, Richard Bona, Toots
Thielemans, Chet Baker, Nat Adderley, Eric Vloeimans, Bert Joris, Maria Markesini, Benny
Golson, Jesse van Ruller, Louis van Dijk, Jules de Corte, Cor Bakker, John Engels, Klaartje
van Veldhoven en Fred Delfgaauw.

Strings surround is de naam van de compositie die Bert voltooide in 2011 voor piano
en strijkkwartet.

Foto’s Marco Borggreve.


