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MUZIEK Singer-songwriter Bertolf laveert tussen ‘mainstream’ muziek en alternatief circuit

door Peter Bruyn

B

Hij ziet zichzelf graag in de
traditie van andere eigenzin-
nige singer-songwriters. Ber-
tolf, wiens tweede album
net uit is, heeft niet zoveel
op met ‘rafelrandmuziek’.

B ertolf maakt terloopse mu-
ziek. Hij is niet iemand
die het moet hebben van
een schreeuwende présen-

ce, een gimmick of novelty. Zijn
kracht is de ambachtelijkheid die
zich niet opdringt, maar uiteinde-
lijk wel nadrukkelijk aanwezig
blijkt en ervoor zorgt dat zijn lied-
jes het succes hebben dat ze heb-
ben.
De muzikant uit Zwolle, op de
drempel van zijn dertigste verjaar-
dag, kan zich daar wel in vinden,
zegt hij. „Ik probeer geen hype te
volgen. Niet opeens Afro- of jaren-
tachtiginvloeden in mijn muziek te
verwerken omdat dat in de mode
zou zijn. Ik zie mij liever in de tradi-
tie van eigenzinnige singer-songwri-
ters als Rufus Wainwright of
Andrew Bird - al zeg ik daarmee
niet dat ik mij naast hen plaats,
hoor!”
Met zijn debuutsingle Another Day
had Bertolf Lentink, zoals hij voluit
heet, eind 2008 een flinke top-10
hit. Het nummer kwam een jaar la-
ter zelfs in de start van de presti-
gieuze Radio 2 Top-2000 terecht.
Een handvol kleinere hits volgde,
plus afgelopen voorjaar een Zilve-
ren Harp. En nu is er het tweede al-
bum vol ambachtelijke popsongs:
Snakes & Ladders. Komende maan-
den staat Bertolf op een groot aan-
tal zomerfestivals.
„Maar hoe ambachtelijk ook, mijn
muziek is wel heel persoonlijk”, ver-
volgt Bertolf. „Er is in de loop van
de tijd al zoveel verschillende mu-
ziek gemaakt, dat het niet meevalt
om iets te vinden wat nog niet ge-
daan is. Dat is een zoektocht. Pop-

journalisten zijn voortdurend op
zoek naar iemand die iets ‘nieuws’
doet in de muziek. Maar ik vraag
mij af of ze ook muziekinhoudelijk
nieuwe dingen horen. Bij mij zit de
vernieuwing vaak in afwijkende gi-
taarakkoorden of ongebruikelijke
harmonieën. Maar dat springt ook
bij de serieuzere critici blijkbaar
nauwelijks in het oor.”
Het geeft aan wat de zanger en
songschrijver een beetje dwarszit:
hij is dankzij z’n radiovriendelijke
hits inmiddels een redelijk bekende
‘mainstream’ artiest, maar daar-
door laten de smaakmakers van het
alternatieve circuit hem min of
meer links liggen. En kom bij Ber-
tolf niet aan met dat eeuwige ‘rafel-

randje’ dat de muziek zou moeten
hebben om bij de alternatieven kre-
dietwaardig te zijn: „Ja, dat zeggen
ze ook van iemand als John Mayer.
Die wordt dan in alternatieve rock-
kringen niet serieus genomen om-
dat zijn muziek geen ‘rafelrandje’
zou hebben. Maar zo’n rafelrandje
is in veel gevallen niet anders dan
muzikale knulligheid. Wat mij
raakt, zijn mooie notenovergangen,
mooie harmonieën. Mooie noten
voel ik in mijn buik.”
Hij geeft onmiddellijk toe dat die
zuivere gerichtheid op de noten
zelf waarschijnlijk te maken heeft
met zijn jazzachtergrond. Hij stu-
deerde vier jaar jazzgitaar aan het
Zwols conservatorium. Het ‘rebel-

se’ van de pop- en rockmuziek
doet hem weinig, zegt hij. Toch
vond hij die jazzopleiding op een
gegeven moment wel wat schools.
Hij begon songs te schrijven, ging
in rockbands spelen en kwam in de
begeleidingsgroep van Ilse DeLan-
ge terecht. Dat was in 2007.
Op een gegeven moment bleek er
echter vanuit de muziekindustrie
belangstelling voor zijn liedjes. Het
platenlabel 8ballMusic bracht Ber-
tolfs debuutalbum For Life uit. Een
stap met consequenties, moest de
zanger ervaren. 8ballsMusic had
weliswaar een prima ingang bij ra-
dio 3FM, met hitsucces tot gevolg,
maar werd in alternatieve kringen
minder serieus genomen dan bij-

voorbeeld het platenlabel Excelsior.
Hoe ‘alternatief’ is Bertolfs muziek
eigenlijk? Ach, dat begrip is bij voor-
baat al betrekkelijk. Alternatief ten
opzichte van wat? De vergelijking
die wel wordt gemaakt tussen Ber-
tolfs muziek en die van Keane
snijdt in ieder geval weinig hout.
Veel meer wortelen zijn liedjes in
een synthese van singersongwri-
ter-repertoire en pop-arrangemen-
ten, zoals je die in de jaren zeventig
hoorde bij artiesten als Dan Fogel-
berg of meer recent bij Neal Casal.

Concerten: 26-6 Venlo/Blerick (Zoksfes-
tival), 31-7 Nederweert (Live Open Air)
en 7-8 Margraten (Midsummer).
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