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‘M
uzikant worden 
was altijd mijn 
droom. Ik kan me 
niet herinneren 
ooit iets anders 

gewild te hebben. De grootste fout 
die een mens kan maken, is niet te 
durven dromen. Ik had altijd grote 
plannen: studeren op een conserva-
torium, optreden in New York, dat 
soort zaken. Je moet dromen nooit la-
ten gaan. Ze zorgen ervoor dat je alert 
blijft en kansen krijgt.”

Martin Fondse groeide op met 
twee broers in een Thools gezin. 
Beide ouders zaten in het onderwijs. 
,,Pa was directeur van de Regenboog-
school, ma gaf daar les. Ik heb bij bei-
den in de klas gezeten. Ze waren ge-
reformeerd, maar er was een nog 
strengere school. Ma was erg op zoek 
naar modernere vormen van geloof. 
Ze zocht wat het beste bij ons paste, 
ook qua kerkdiensten. Ik luisterde 
vooral naar de muziek. De man die er 
op het orgel speelde, vond ik superin-
teressant.”

Beide ouders zongen. Ma Bea in het 
COV, het latere Toonkunstkoor, in 
Bergen op Zoom, pa Jan in Smalstads 
Mannenkoor in Sint-Maartensdijk. 
,,Mijn opa had een harmonium, bij de 
bevriende familie Bout stond een  
piano. Daar mocht ik wel eens op 
spelen. Ik ging al snel zelf dingen ver-
zinnen. Sarien Bout vertelde mijn 
ouders: ‘Die jongen heeft het wel, ik 
zou maar een piano voor hem kopen.’ 
Dat deden ze. Ik was pas zes jaar. Na 
een jaartje les van tante Sarien volgde 
ik negen jaar lessen van Stoffel Gunst 
op de Zeeuwse muziekschool. Ik 
wilde ook fluit en saxofoon leren 
spelen. Daarvoor moest ik naar de 
Bergse muziekschool.”

Martin noemt zich een sociale jon-
gen. ,,Ik ben een teamplayer, groeps-
dynamiek is belangrijk. Ik speelde in 
bandjes, maar voetbalde even fana-
tiek bij Tholense Boys. Ik heb even 
getennist, maar dat was te individu-
eel. Ik kan me wel goed afsluiten, veel 
in mijn eentje doen, zoals compone-
ren. Maar wel om het daarna met zo-
veel mogelijk anderen te delen. Het is 
altijd balans vinden tussen het col-

lectieve en dat einzelgänger zijn. Als 
dat lukt, ben ik gelukkig. Vorig jaar 
was er iets te veel werk. Ik had vier 
avondvullende projecten geschreven. 
Dat moet anders, maar een mens kan 
soms veel. Ik werk snel. Tijd lijkt van 
elastiek, als je het druk hebt. Harde 
deadlines helpen daarbij.”

Weggestuurd: ‘Gebrek  
aan talent’
Fondse heeft grote formaties geleid, 
over de hele wereld gespeeld. Zijn 
veelzijdigheid wordt vaak geroemd 
en beloond met prijzen uit zowel de 
jazz- als klassieke wereld. ,,Ik wil al 
mijn hele leven spelen en schrijven. 
Ik werk twaalf uur per dag en deed 
alles altijd al dubbel. Voetballen en 
pianospelen, optreden en les geven. 
Niets komt zomaar aanwaaien. Je 
moet zorgen dat je iets kunt, voordat 
het op je pad komt. Ook helpt het als 
je eens ja zegt tegen opdrachten die 
je denkt níet te kunnen. Niet altijd 
binnen je comfortzone blijven. Jezelf 
uitdagen. Soms denken: oei, kan ik 

‘Queen en 
Elton John 
traden na 
ons op’
Ook in 2023 is de in Bergen op Zoom geboren 
Martin Fondse (55) nog een vol jaar Componist des 
Vaderlands. Hij wordt overladen met prijzen, terwijl 
hij ooit werd weggestuurd bij het conservatorium.

 e Martin Fondse is 
nog één jaar Compo-
nist des Vaderlands. 
Hij heeft over de hele 
wereld gespeeld en 
met grote namen sa-
mengewerkt. FOTO  
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dat wel waarmaken? Zo leer je gren-
zen verleggen.”

Fondse werd ooit als jonge muzi-
kant van het Conservatorium in Rot-
terdam weggestuurd. ,,Gebrek aan ta-
lent. Dat heeft motiverend gewerkt. 
Inmiddels denken ze er daar hopelijk 
iets anders over. Ik kocht als tiener 
platen in De Waterput in Bergen op 
Zoom, variërend van Frank Zappa, 
The Brecker Brothers tot U.K.. In die 
laatste band speelde de waanzinnig 
goede drummer Terry Bozzio. Op dat 
moment denk je echt niet dat je later 
weken met die man samenwerkt en 
met het Metropole Orkest samen een 
plaat opneemt.”

Spelen voor 200.000 man
Fondse belde dat orkest ook op om te 
vragen of hij aan een project met 
Vince Mendoza mee mocht werken. 
,,Frits Bayens uit Oosterhout vertelde 
me dat ik te laat was, maar dat er wel 
een plekje was vrijgekomen. Hij 
vroeg me of ik een stuk voor die be-
zetting had liggen? Dat had ik niet. 

Het was donderdag, maar als ik voor 
zaterdag iets aanleverde dat Mendoza 
goedkeurde, dan was ik binnen. Ik 
heb twee dagen niet geslapen, alleen 
gewerkt. Als ik kansen herken, kan ik 
heel maniakaal zijn. Mijn partituur 
werd goedgekeurd. Ik heb die week 
zoveel geleerd! Ook bij Metropole za-
gen ze wat ik kon. Daarna heb ik wel 
300 arrangementen mogen maken.”

Bescheiden noemt Fondse dat ‘ge-
luk hebben’. Dat toevalligheden grote 
gevolgen kunnen hebben. ,,Ik werd 
voorgesteld aan de Braziliaanse zan-
ger Lenine. Grote meneer daar. Hij 
had nog nooit een internationaal 
project opgezet. Hij stelde voor elkaar 
één nummer van onze laatste plaat te 
laten horen. Vonden we dat oké, dan 
werkten we samen. We luisterden, 
hij stond op, omarmde me en zei: 
‘We have a new baby, let’s take care 
of him.’ Een tijdje later stond ik met 
hem én het Martin Fondse Orchestra 
op Rock in Rio voor 200.000 bezoe-
kers. Na ons traden Queen en Elton 
John op.”

l 
Je moet jezelf 
uitdagen. 
Denken: oei, 
kan ik dat wel 
waarmaken? 
Zo leer je 
grenzen 
verleggen
 – Martin Fondse, 
pianist/componist

MARTIN FONDSE WERD WEGGESTUURD VAN HET CONSERVATORIUM: ‘GEBREK AAN TALENT’INTERVIEW

Paspoort 
Martin Fondse

a Geboren: 20 februari 1967 in 
Lievensberg Bergen op Zoom, 
opgegroeid in Tholen
a Woonplaats: amsterdam
a Burgerlijke stand: samenwo-
nend met zangeres Margriet 
sjoerdsma
a Opleidingen: vwo roncalli 
Bergen op Zoom, Conservato-
rium rotterdam, Hoge school 
voor Kunsten arnhem, 
Hochschule für Musik Keulen
a Beroep: pianist/componist/
arrangeur/dirigent
a Prijzen: Edison voor Testi-
moni met Eric Vloeimans (2012), 
Prémio da Música Brasileira 
(Edison Brazilië) voor The 
Bridge met Lenine (2017), Boy 
Edgar Prijs (2017), Componist 
des Vaderlands (2021), Buma 
Classical award (2022)
a Optreden: 13 januari met 
Stop de tijd in Chassé Theater, 
Breda


