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lop. De champagne is ont-
kurkt. Rembrandt Frerichs 
vult de fluitjes en deelt ze uit 
aan het gezelschap op zich 
heen: strijkers Marc Daniel 
van Biemen, Benjamin 
Peled, Jeroen Woudstra en 
Clément Peigné - samen 
het Alma Quartet – en con-

trabassist Dominic Seldis en drummer 
Vinsent Planjer. Het is een zondagmid-
dag in december. Voor de !!-jarige pia-
nist en componist zitten de twee inten-
sieve opnamedagen er bijna op. Onder 
het gewelfde dak van Studio "#$, een voor-
malige kerk in Amsterdam-Noord, wordt 
geproost en valt een flauwe grap of twee.

Die champagne, vertelt Frerichs ach-
teraf, is niet gebruikelijk. Maar het pro-
ject waarvan hij de opnames die middag 
afrondde, is dan ook alles behalve gebrui-
kelijk. Meer dan twee jaar lang werkte hij 
in opdracht aan een pianoconcert: een 
episch muziekstuk voor piano, strijkers en 
slagwerk, opgebouwd uit vijf delen met vijf 
verschillende karakters. Lengte: een klein 
uur. ‘In alle opzichten is dit het meest uit-
dagende project dat ik ooit heb gedaan.’ 
Om een indruk te krijgen hoe een omvang-
rijk muziekstuk als dit pianoconcert tot-
stand komt, volgden we Frerichs op ver-
schillende belangrijke momenten in de 
periode die voorafging aan de opnames.

Drie maanden voor de studio-opnames 
spreken we Frerichs voor het eerst. De zol-

der van zijn woonhuis in Den Haag oogt 
opgeruimd. De lessenaar van zijn Steinway 
vleugel uit "%&' is leeg, op het bureau staat 
alleen een computerscherm en een harde 
schijf. Alleen op het tafeltje van de zithoek 
ligt een flinke stapel papieren: alle parti-
turen van het pianoconcert. De bovenste 
neemt hij van de stapel en klapt hij uit.

‘Voor mij is deze muziek een echte 
samenkomst van jazz en klassieke muziek’, 
zegt hij. ‘Vinsent en ik komen uit de 
jazzhoek, Dominic Seldis en het Alma 
Quartet zijn zwaargewichten in de klas-
sieke muziek.’ Het pianoconcert, zegt hij, 
leent zich uitstekend om de interactie tus-
sen die twee werelden te benadrukken. De 
partijen voor de strijkers zijn volledig uit-
geschreven. ‘Zij spelen van blad, hun spe-
cialisme.’ De piano- en slagwerkpartij zijn 
goeddeels blanco en moeten dus ter plekke 
worden ingevuld. ‘Al improviserend rea-
geren Vinsent en ik op de partijen van de 
strijkers. Zo ontstaat er ieder concert een 
nieuwe dialoog.’ 

Improvisatie mag dan een rol hebben, 
van oudsher is het pianoconcert een kind 
uit de klassieke traditie en niet uit de jazz. 
Het zijn de Beethovens en Mozarts die 
de canonieke werken in dit genre op hun 
naam hebben staan. Dat een doorgewin-
terd jazzmusicus als Frerichs er nu mee aan 
de slag gaat, lijkt op het eerste gezicht een 
long shot. Het idee voor dit project kwam 
dan ook niet uit zijn eigen koker. Althans, 
niet helemaal. De Oostenrijkse Michael 
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Jazz en klassiek 
samen laten ademen

Rembrandt Frerichs schreef 
een compositie voor 

jazzmusici en strijkkwartet. 
Verslaggever Mathijs 
de Groot volgde de 

ontstaansgeschiedenis 
op de voet. Een groot 

avontuur. Frerichs: ‘Het 
gaat het hier om een uur 

aan nieuwe muziek die ik 
heb geschreven. Ik dus, 
niet Mahler of Brückner. 
Dat is op zichzelf al vrij 

zenuwslopend. Als je Charlie 
Parker in het Bimhuis speelt, 

ben je al voor de helft 
binnen. De uitvoering kan 

ruk zijn, het blijft materiaal 
van Charlie Parker.’

Tekst Mathijs de Groot
Foto‘s Allard Willemse
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Gieler gaf het eerste zetje. Als artistiek lei-
der van IJ-Salon, een soort muzikaal lab dat 
kruisbestuivingen tussen musici uit verschil-
lende disciplines initieert, benaderde Gieler 
hem in ($"%. Of hij voelde voor een nieuw 
project?

Gieler, sinds de jaren negentig solo alt-
violist bij het Koninklijk Concertgebouw-
orkest (KCO), koppelde Frerichs aan 
een clubje KCO-musici dat al naam had 
gemaakt als zelfstandig ensemble: het Alma 
Quartet. Frerichs speelde al met Dominic 
Seldis, contrabassist in het KCO. Die eind-
jes werden aan elkaar geknoopt en tot slot 
sloot Vinsent Planjer, sinds de oprichting 
zestien jaar geleden de vaste drummer in 
Frerichs’ trio, ook aan.

Gaandeweg ontstond pas het idee voor 
een pianoconcert. ‘Volgens mij kwam dat 
voorstel van twee kanten: ik had nog nooit 
een pianoconcert geschreven en het idee 
om zo’n omvangrijk muziekstuk te beden-
ken, prikkelde me wel. Voor Michael Gieler 
was er een link met zijn moeder, die begaafd 
pianiste was.’

Wanneer hij kan, benadrukt Frerichs 
graag dat de contrasterende formule van 
strakke, uitgeschreven strijkersarrangemen-
ten en pianistische vrijheid – hij noemt dit 
het black page/white page-principe – (van 
oudsher) eigen is aan het genre pianocon-
cert. ‘Van iemand als Mozart weten we dat 
hij telkens een andere pianopartij speelde 
wanneer zijn concert werd uitgevoerd. Hij 
improviseerde er gewoon op los! Toen klopte 
de uitgeverij aan dat het wel eens tijd werd 
om de muziek op papier vast te leggen.’

De overlevering van generatie op genera-
tie van die ene pianopartij die werd gekozen 
om als partituur uit te geven, heeft geleid 
tot de wijdverspreide misvatting dat bij 
klassieke muziek alle noten altijd dezelfde 
waren. ‘De aanpak die wij kiezen grijpt dus 
juist terug op de oorspronkelijke uitvoe-

  

ringspraktijk van de grote meesters. Het 
laat zien dat klassiek en jazz minder ver uit 
elkaar liggen dan vaak wordt gedacht.’

De zolder waar we zitten is de plek waar 
Frerichs het pianoconcert componeerde. 
Dat werk heeft hij een poos geleden al afge-
rond. ‘Ik heb het geluk dat de muzikale 
ideetjes meestal vanzelf komen.’ Mocht 
dat even niet willen, dan heeft hij nog een 
tweede vruchtbare route. Bij ieder concert 
neemt hij een opnameapparaat mee, om 
zijn eigen spel naderhand te kunnen terug-
luisteren. ‘Ik focus dan vooral op de intro’s. 
Daar moet je on the spot, op het scherpst 
van de snede met een muzikaal idee 
komen. Als ik thuiskom, weet ik nog: o ja, 
het intro van track nummer drie was wel 
gaaf, dat kan ‘m zitten in drie akkoorden of 
een bepaalde beat. Dat materiaal schrijf ik 
uit in het notatieprogramma op mijn com-
puter en sla ik op. Het kan dan zomaar zijn 
dat ik het twee jaar later als bouwsteentje 
voor een nieuw stuk gebruik.’

Het allereerste beginnetje van het piano-
concert was daarmee gauw gevonden. Een 
grotere uitdaging bleek de volgende stap: 
het idee uitwerken tot een volwaardige 
orkestratie. ‘Ik moest proberen weg te blij-
ven van de piano. Zo gauw je achter de vleu-
gel zit, ga je denken vanuit je vertrouwde 
rol als pianist. De verleiding tot pianistische 
trucs is dan groot: van maatsoort versprin-
gen of een leipe modulatie erin gooien - din-
gen die voor mijn instrument goed werken, 
maar voor strijkers soms de plank juist mis-
slaan. De muziek daadwerkelijk een, laat ik 
het zo even noemen, ‘violistisch’ of ‘cellis-
tisch’ karakter geven, vraagt compositorisch 
om een andere blik. Die vond ik door direct 
in het notatieprogramma te orkestreren. 
De muziek ontwikkelde zich daardoor van-
uit datgene wat ik in mijn hoofd hoorde, en 
niet vanuit de piano.’

De Noordeinder Vermaning is een negen-

tiende eeuws kerkje in een gehucht onder 
de rook van Alkmaar. Een maand is ver-
streken sinds ons gesprek op Frerichs’ zol-
der annex werkplek. Buiten miezert het al 
de hele dag. Eerder deze avond was er een 
coronapersconferentie met nieuwe maat-
regelen. Geplaceerde culturele evenemen-
ten mogen vooralsnog doorgaan. ‘Mensen 
weten de weg naar concertpodia nog maar 
moeizaam te vinden’, zegt Frerichs. Hij zit 
op een van de kerkbankjes en verwelkomt 
het binnendruppelende publiek dat van-
avond op twee handen te tellen is. 

Het mag de spanning niet verminderen. 
Over een halfuur speelt hij hier een try-out 
van zijn pianoconcert. Als het compone-
ren en instrumenteren de eerste fase vorm-
den, dan bevinden we ons inmiddels in fase 
twee.

Try-outs - het concert van vanavond 
is onderdeel van een reeks - hebben een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van het 
pianoconcert. De laatste oneffenheden 
komen bovendrijven, worden bijgeslepen. 
Dit is detailniveau, de frasering van noot 
drie in maat vijftig. De noot erna moet op 
papier de nadruk krijgen, maar voelt dat 
ook logisch?

‘Muziek is materie die tot leven komt 
door het continu afstemmen van klank, 
dynamiek en accenten’, zegt Frerichs. ‘Het 
is een gezamenlijke schepping. Om het als 
één geheel te laten klinken, moet je het 
samen ‘ademen’. Dat gebeurt alleen door 
te spelen.’

Agenda-technisch was het niet moge-
lijk om de strijkers van het Alma Quartet 
hier te laten zijn. Ook contrabassist Domi-
nic Seldis is er niet bij. Allen worden van-
avond vervangen door musici die Frerichs 
al van andere projecten kent. ‘Al vind ik 
het woord ‘vervanging’ veel te oneerbiedig 
klinken voor de topclub waarmee ik van-
avond mag spelen.’

De allereerste repetitie van het pianocon-
cert (met de originele ensemble-bezetting) 
is een moment dat hij niet snel zal verge-
ten, vertelde hij eerder. ‘We hadden afge-
sproken in het RCO House, een übersjiek 
pand aan het Museumplein waar musici 
van het Concertgebouworkest kunnen 
repeteren. Ergens halverwege kwam ik 
erachter dat ik sommige partituren niet 
volledig had uitgeprint. Een van die Alma-
boys vroeg: “Letter D, maat !), daar heb ik 
een fis staan. Hoe wil je de frasering daar 
hebben?” Stond ik daar te kloten met die 
halve partijen. Dat was pittig.’ 

‘Je krijgt ineens een blik Concert-
gebouwmusici tot je beschikking. Niveau 
Champions League. Vanuit hun rol daar 
zijn die jongens een zekere standaard 
gewend. Daar worden volledig kloppende 
partijen netjes voor hen klaargelegd. Ze 
kunnen presteren onder tijdsdruk, hebben 
vaak een of twee dagen om met een gast-
dirigent ergens aan te werken en dan moet 
het staan. Daardoor kunnen ze ontzettend 
efficiënt werken. Hun tijd is kostbaar.’

Bevlogen 
Die doelmatige manier van werken, zegt 
Frerichs, kende hij niet uit de geïmprovi-
seerde muziek. ‘Het zit ’m in kleine dingen: 
om tien uur afgesproken om te repeteren? 
Dan om tien uur sharp beginnen, en niet 
eens langzaam rond die tijd binnendruppe-
len – zoals ik gewend was. Of dat je bij een 
repetitie niet zegt “nou, dat klonk best oké, 
laten we het stuk nog eens spelen” maar 
“bas en drums, laatste maat van het thema, 
tel drie, daar moet het accent anders”. 
Bam, to the point, aanpakken en door. Zo 
krijg je in korte tijd veel meer voor elkaar.

‘De partijen van mijn pianoconcert ram-
melden, vanuit klassiek perspectief dan, bij 
de eerste repetities aan alle kanten. Soms 

‘De aanpak die wij 
kiezen laat zien dat 

klassiek en jazz minder 
ver uit elkaar liggen dan 

vaak wordt gedacht.’

‘Mozart speelde ook 
telkens een andere 

pianopartij  wanneer zijn 
concert werd uitgevoerd. 

Hij improviseerde er 
gewoon op los!’



best een dingetje, vertelde Frerichs eer-
der op de middag. ‘Aan de ene kant wil je 
het niet downplayen, want met deze bat-
terij musici is het niet gaaf als je achteraf 
moet concluderen: mwa, ik had het die dag 
helaas niet helemaal. Aan de andere kant 
heeft opblazen ook geen zin. De afgelopen 
periode is er een goede vertrouwensband 
ontstaan.’

Na vandaag is hij een paar dagen vrij, 
vertelt hij. Een intensief project als dit 
moet je hooguit één keer per jaar doen. 
Tegelijkertijd zijn het deze projecten die 
je ontwikkeling als musicus glans geven. 
‘Laatst had ik voor het eerst sinds tijden 
weer een cafégig, in Rotterdam. Standards 
spelen, luidruchtig publiek, héér-lijk. Maar 
er was een periode dat ik drie, vier van die 
schnabbels per week deed. Toen voelde het 
als routine. 

‘Grote uitdagingen als deze, waarbij je 
je professioneel op je kwetsbaarst voelt, én 
het bijhouden van je jazz-aerobics, lekker 
standards knallen – die combinatie is voor 
mij als kunstenaar het hoogste goed. Zo 
lang die balans er is, wordt muziek nooit 
een maniertje, doe je niets op de automa-
tische piloot.’

Anderhalf uur later. De pizzicato’s staan 
erop. Over een aantal weken zal de plaat 
worden gemixt en moet er een selectie wor-
den gemaakt uit de honderden minuten 
aan takes die vandaag en gisteren zijn opge-
nomen. Nu eerst champagne. •
Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door het 
Steunfonds Freelance Journalisten.
Het album verschijnt !" april bij het label TRPTK, fysiek, 
op de streamingplatforms, en als DSD-formaat download 
(voor audiofielen) via www.trptk.com
De albumpresentatie is op !# april !$!!, 
TivoliVredenburg, Utrecht: Rembrandt Frerichs,  
Alma Quartet, Dominic Seldis & Vinsent Planjer.

het stuk – het moet logisch voortvloeien uit 
wat de strijkers eerder speelden en aanslui-
ten op het punt waar we het daarna geza-
menlijk oppakken. 

‘Weet je wat het is met die solo’s? Your 
mind is playing with you. Soms denk je: dit 
klonk heel aardig. Dan hoor je jezelf ach-
teraf terug en zit je allerlei chromatische 
shit te doen. Er ontbreekt een verhaal. Ik 
ben als luisteraar dan gauw uitgekeken 
op mijn eigen spel. Dat is soms best pijn-
lijk ja, maar ik zie het uiteindelijk als een 
manier om mezelf artistiek te wapenen. 
Dan spreek ik mezelf toe: jij denkt wel dat 
je heel goed speelt, maar is dat zo? Dat reto-
rische verhaal opbouwen, dat is zó belang-
rijk.’ Hij wijst naar zijn opnameapparaat. 
‘Ik weet zeker dat er bij gasten als Herbie 
Hancock ook zo’n proces aan ten grondslag 
ligt. Keer op keer jezelf finetunen.’

 Niets op de  
automatische piloot

‘Okay guys, whenever you’re ready.’ In de 
controlekamer van Studio "#$ steekt pro-
ducer Brendon Heist zijn duim de lucht 
in. Het is medio december, de tweede en 
laatste opnamedag van Frerichs’ pianocon-
cert, het moment waarop al het werk van 
de afgelopen maanden, van de eerste hoop-
volle bouwsteentjes op papier tot de repeti-
ties en try-outs, samen moet vallen en vast 
wordt gelegd. 

In de studioruimte, de grote kerkhal 
met glas-in-loodramen, zitten de strijkers 
van het Alma Quartet te ploeteren op een 
aantal pizzicato-noten die bij nader inzien 
motorisch onuitvoerbaar blijken. 

‘Very swingy guys’, zegt Frerichs.
‘Very many notes not hit’, reageert een 

van hen.
‘But still’, zegt Frerichs.

Psychologisch gezien zijn deze opnames 

REMBRANDT FRERICHS
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‘Om een volwaardige 
orkestratie uit te werken 
moest ik juist wegblijven 

van de piano.’    

‘Op alles in dit project  
staat in koeienletters  

mijn naam’ 

nenstebuiten te keren, maar óók om in een 
minutenlange raga te duiken van de Indiase 
fluitist Hariprasad Chaurasia.

In de afgelopen jaren kregen cross-over-
projecten met klassieke en oude muziek 
steeds meer ruimte in Frerichs’ agenda. 
Zijn fascinatie voor het laatstgenoemde 
leidde in ($"% tot een bijzonder project met 
een speciaal voor hem gebouwde fortepi-
ano. ‘Ik herinner me nog goed dat ze die 
fortepiano met een gigantische takelwagen 
bij ons op zolder kwamen plaatsen. Het 
was intimiderend en qua excitement verge-
lijkbaar met het pianoconcert.’

En toch, zegt hij, wat betreft uitdaging 
troeft dit pianoconcert alle voorgaande 
projecten af. ‘Waar dat ‘m in zit? Het voelt 
alsof bij dit project de focus meer uitgaat 
naar mij als muzikaal individu. Het pro-
ject met de fortepiano trokken we als trio. 
Vinsent Planjer en Tony Overwater speel-
den toen ook op historische instrumenten. 
Bij dit project ben ik componist, uitvoer-
der, bandleider - op alles in dit project staat 
in koeienletters mijn naam.’

Een klein uur later in het kerkje vlak-
bij Alkmaar. De galm van instrumentkof-
fers die openklikken. Zojuist klonken de 
laatste noten van Blue Pencilled Outlines, 
het finalestuk van Frerichs’ pianoconcert. 
‘Gevoelsmatig zitten we al heel dicht tegen 
de cd-opnames aan’, zegt hij. ‘Ik hoorde 
geen vraagtekens meer in de noten van de 
strijkers.’

Zo gauw het concert was afgelopen, 
pakte Frerichs zijn opnameapparaat van 
een van de stoelen op de voorste rij. ‘Mor-
gen ga ik dit helemaal terugluisteren. Par-
tituur erbij. Dat doe ik vooral voor mijn 
eigen solo’s. Daarin wil je jezelf en je mede-
musici het liefst iedere keer verrassen, een 
verhaaltje bouwen met een kop en een 
staart. Maar dat verhaaltje moet wel pas-
sen binnen die grotere spanningsbogen van 

bewust, omdat ik bij sommige passages 
ook de input van die jongens wilde. Op 
een gegeven moment belde Dominic Sel-
dis op. De aanpassingen die ik iedere keer 
weer deed leidden tot enige frustratie bij de 
musici. Die werkwijze waren zíj dan weer 
niet gewend.

‘Ondertussen gaat het hier om een uur 
aan nieuwe muziek die ik heb geschreven. 
Ik, Rembrandt Frerichs, niet Mahler of 
Brückner. Dat is op zichzelf al vrij zenuw-
slopend. Als je Charlie Parker in het Bim-
huis speelt, ben je al voor de helft bin-
nen. De uitvoering kan dan ruk zijn, het 
is materiaal van Charlie Parker. Dat is gaaf, 
punt. Met eigen materiaal is dat geen gege-
ven, al helemaal omdat dit type muziek-
stuk ook voor mij nieuw is. Ik merkte dat 
mijn zenuwen ontzettend openstonden 
voor de reactie van die boys. Je wilt weten: 
zitten ze hier voor hun job of vinden ze het 
écht wat?’

Ergens halverwege die eerste repetitie 
liep hij even weg. Van een afstandje luis-
terde hij met een half oor mee. ‘Ik hoorde 
ze zeggen: “zullen we dit zo spelen of juist 
zo?”’ Ze klonken eigenlijk best bevlogen. 
Dat voelde als een overwinning.’

Het is niet voor het eerst in zijn loop-
baan dat Frerichs zichzelf in het diepe stort. 
Nog voor hij cum laude afstudeerde aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag, toonde hij nieuwsgierigheid voor 
muzikale werelden die ver van het conser-
vatoriumcurriculum verwijderd lagen. In 
de jaren negentig woonde hij enkele jaren 
in Egypte. Die periode leverde een fascina-
tie op voor Arabische muziek en vormde 
de aanzet tot talloze samenwerkingen met 
toonaangevende musici uit het Midden-
Oosten.

Als hoofdvakdocent aan het Conserva-
torium van Utrecht moedigt hij studenten 
aan om het spel van Lennie Tristano bin-
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