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Jazzpianist Erik Verwey is zo’n beetje van alle markten thuis. De man met een master rechten op 
zak doet het liefst verschillende dingen. ‘Dat verrijkt je.’ Dit najaar komt zijn eerste album uit. 

Wat doe je nu?
Vlak voordat Erik Verwey het po-
dium opgaat, wrijft hij altijd flink 
over zijn onderarmen. Kracht 
zit immers niet in de vingers 
maar komt uit de spieren in de 
onderarm, zo leert de anatomie. 
‘Je moet ze echt even opwar-
men,’ zegt Verwey, die dit leerde 
van Glenn Gould, de meester-
vertolker van Bach. ‘Je kunt je 
onderarmen trouwens ook in een 
bak met warm water leggen. Dat 
werkt ook goed.’ 
De oefening verraadt iets van 
een oorspronkelijke ambitie van 
Verwey: een studie geneeskunde 
doen en dokter of medisch 
specialist worden. Tot tweemaal 
toe werd hij uitgeloot, waarna 
hij besloot om carrière te maken 
in de muziek. Zijn tweede grote 
liefde, want Verwey zat al als 
7-jarige achter de piano en 
maakte tijdens zijn middelbare 
schooltijd deel uit van diverse 
bandjes. 
Dat de studie van het menselijk 
lichaam een beetje is blijven 
broeien, blijkt ook uit de scriptie 
die hij schreef voor zijn master-
studie aan het Koninklijk Con-
servatorium Den Haag. Verwey 
onderzocht hoe je je techniek 
kan aanpassen om een dieper 

geluid uit de piano te halen. 
Daarvoor deed hij onder meer 
onderzoek naar de kracht in de 
vingers. Samen met zijn docent 
Peter Beets stelde hij vast dat de 
duim, wijsvinger en middelvinger 
het krachtigst zijn. Die moeten 
dus, kort door de bocht, de be-
langrijke noten aanslaan om een 
diepere sound uit de piano te 
halen. ‘De scriptie beschrijft een 
methode om dat blessurevrij te 
oefenen, de zogenaamde Peter 
Beets Jazz Methode. Die me-
thode is gemakkelijk te googlen. 
Ik heb er zelf veel baat bij gehad, 
je leert automatismen aan zodat 
je ook tijdens het improviseren 
een mooi, dieper geluid creëert.’
Erik Verwey lijkt een alleskunner 
die graag veel schoteltjes in de 
lucht houdt. De 32-jarige pianist 
rondde in 2016 een master 
Informatierecht af aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, treedt 
op, produceert muziek, geeft les 
en zit in de Raad van Rechtheb-
benden van Stichting NORMA. 
Ook toerde hij – met een onder-
breking van een jaar – vrijwel 
onafgebroken met cabaretière 
Louise Korthals door het land en 
speelde geregeld met cabaretier 
Ronald Snijders en Dolf Jansen. 
‘Ik schrijf liedjes, maak undersco-

res en begeleid ze op de toetsen. 
Dat doe ik samen met Mark van 
Bruggen.’ Daarnaast runt hij het 
bedrijf Yellowbloom, dat muziek 
maakt voor films, musea en 
commercials. ‘Momenteel zijn we 
onder andere bezig met recla-
memuziek voor een commercial 
van Tommy Hilfiger en maken we 
een lange soundscape voor een 
wetenschapsmuseum in Duits-
land. Verder maken we muziek 
voor (korte) films, zoals BuutVrij 
en The Long Reach of Summer, 
beide geregisseerd door Feike 
Santbergen. Die zijn bekend in 
het filmcircuit en wat minder bij 
het grote publiek.’ 
Verwey houdt er ook een eigen 
trio op na, het zogeheten Erik 
Verwey Trio, met drummer 
Daniel van Dalen (bekend van 
Fuse) en bassist Kasper Kalf. ‘Met 
het trio speel ik eigenlijk het hele 
jaar door, vaak met gastsolisten 
en in het schnabbelcircuit. Dat 
schnabbelen doe ik overigens 
ook solo, ik vind het heerlijk om 
in het café achter de piano te 
zitten.’
Met datzelfde trio wil Verwey dit 
najaar zijn eerste eigen album 
uitbrengen. Het idee hiervoor 
rijpte afgelopen zomer, toen hij 
een lange week alleen in Ierland 

was, in the middle of nowhere. 
Verwey, doorgaans een pietje 
precies, gooide alle associatie-
remmen los. ‘Ik probeerde in 
plaats van eindeloos te puzzelen 
meteen op te schrijven wat me 
inviel, improviseerde zonder 
mezelf een beperking op te leg-
gen. Ik liet het daarna een tijdje 
liggen en toen ik het afgelopen 
najaar bekeek, dacht ik: goh, 
best goed. Ik ben het nu aan het 
bijschaven, het is de bedoeling 
dat het album dit najaar uitkomt.’ 
Al deze verschillende bezighe-
den zijn voor Verwey belangrijk 
om zijn werk goed te kunnen 
doen. ‘Ik vind het prettig dat 
er dynamiek zit in de week, dat 
je verschillende dingen doet, 
en niet alleen maar één ding. 
Het houdt je fris en verruimt 
je mogelijkheden. Zo raad ik 
iedere muzikant aan om eens 
wat te produceren. Qua techniek 
heb je niet veel nodig, met wat 
goedkope microfoontjes kan je 

tegenwoordig al een heel eind 
komen. Je leert er veel van, van 
dat urenlang prutsen aan sound-
jes. Het dwingt je breder te 
luisteren en dat is een verrijking 
van je muziekpraktijk.’ 

Wat heb je aan de Kunsten-
bond/Ntb gehad?
Verwey zit sinds twee jaar 
namens de Kunstenbond/Ntb in 
de Raad van Rechthebbenden 
van Stichting NORMA. Daar 
houdt hij zich onder andere 
bezig met de verdeling van de 
SoCu-gelden, een subsidiepotje 
om muzikanten en acteurs te 
ondersteunen. De grote vraag is 
nu: hoe kan dat geld het beste 
ten goede komen aan de uitvoe-
rende kunstenaar? ‘Om dat te 
onderzoeken hebben we onlangs 
een enquête gehouden onder 
de aangeslotenen. Ook zijn we 
bezig het reglement te herzien 
om dit Normafonds zo effectief 
mogelijk te benutten.’ 
Verwey is sinds 2011 lid van de 
Kunstenbond/Ntb. ‘Ik sloot mij 
aan om de gebruikelijke rede-
nen: een goedkope verzekering, 
in mijn geval voor mijn contrabas, 
auto en piano. In de jaren daarna 
heb ik veel profijt gehad van de 
juridische adviezen van de Ntb. 
Kun je nagaan hoe belangrijk dat 
is, want ik had al een bachelor 
rechten op zak en was bezig met 
mijn master. Het ging bijvoor-
beeld om verschillen tussen klein 
en groot recht en je direct of 
indirect laten uitbetalen. Dat is 
specialistische kennis, dus ik was 
erg blij met deze adviezen.’

Jeroen Akkermans 
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