
‘Ik zorg voor rust en  
overzicht in de muziek’
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Kersbergen
Aram

Beter dan goed willen zijn

‘Als kind liepen Leendert Haaksma 
en ik trouw elke maandag met 
onze gitaar op de rug naar de 
muziekschool van Delft. Zes jaar 
lang klassieke gitaar, daarna elek-
trische gitaar. We wilden The 
Beatles zijn. Dat vonden we mooi. 
Toen we op een dag na de les onze 
gitaarspullen inpakten, kwam er 
een meisje binnen met een basgi-
taar. Ik had nog nooit zo’n ding 
gezien. Ze zette een bandje op 
met iemand die aan het slappen 
was. Ze speelde dat na en ik dacht: 
hé, wacht eens even, dat wil ik 
ook! Mijn pubertijd heb ik slap-
pend doorgebracht op een ’78 
Fender Precision.’ 
Aram (1971) studeerde in 1996 af 
aan het Rotterdams conservatori-
um. Hij kreeg landelijke bekendheid als bassist bij Kane, waar hij na het 
derde album, So Glad You Made It, vertrok. Sinds 1999 speelt Aram bij 
het Metropole Orkest, waar hij in 2002 in vaste dienst trad. Daarnaast 
bast hij in de bands van Trijntje Oosterhuis en van Ilse Delange. 
 
Stoer doen 
‘Ik ben best verlegen. Ik sta niet zo graag in de spotlights. Maar het 
gekke is dat ik nooit zenuwachtig ben als ik moet spelen. Op het podium 
ben ik in mijn element.’ Het in-je-element-zijn heeft Aram moeten leren, 
zeker toen hij in de spotlights kwam te staan als bassist bij Kane. ‘Vroeger 

was het lekker spelen en achter-
aan staan. Maar bij Kane begon 
iedereen opeens te roepen dat ik 
moest lopen en contact moest 
maken met het publiek. We kwa-
men op tv en er werden videoclips 
gemaakt. Dan moet je toch een 
beetje stoer doen, hè? Ik begrijp 
dat podiumuitstraling belangrijk 
is. Je hoeft niet als Keith Richards 
te doen, maar je moet wel aanwe-
zig zijn. Anders kunnen mensen 
net zo goed een cd opzetten.’ 
Als je niet op de bühne staat, ben 
je dan minder aanwezig? ‘Ja, veel 
minder. Maar ik heb een manier 
gevonden om op het podium aan-
wezig te zijn die bij mij past. Het 
gaat uiteindelijk altijd om het 
muziek maken. Op een gegeven 
moment wordt er afgeteld en dan 
is het spelen. Daar is het wat mij 
betreft om te doen.’ 
Martijn Vink, drummer bij het 
Metropole Orkest en Trijntje 
Oosterhuis, vindt dat je uitblinkt 
in frasering. Dat je nadenkt over 

de lengte van iedere noot die je speelt. ‘Ik ben me hier pas later op gaan 
richten. In het begin concentreerde ik me altijd op de plek waar een noot 
begint, maar waar hij eindigt is net zo belangrijk. De muziek wordt over-
zichtelijk als je hierin keuzes maakt.’

Opgefokt 
Volgens Martijn Vink kenmerkt jouw spel zich ook door de rust die erin 
zit. ‘Als ik mijn spel terughoor, denk ik: daar had ik wel meer mogen 
spelen. Ik vind het prettig als muziek rustig en overzichtelijk klinkt. 
Muziek mag best druk zijn, maar er moet dan alsnog rust in zitten.’ 

Aram Kersbergen staat sinds jaar en dag op het podium met de top van de 

Nederlandse popmuziek en begeleidt met het Metropole Orkest vele wereld-

sterren. Muzikanten roemen hem om zijn timing en frasering: ‘Alles wat Aram 

speelt, staat als een huis.’ Tijd om Aram Kersbergen aan het woord te laten.
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’Ik heb een hekel 
aan gepruts’

’Bassen is geen hogere wiskunde’ 

soort. Dat trek ik écht niet. Bassen is geen hogere wiskunde, maar het 
moet wel altijd goed zijn, beter dan goed zelfs.’ 
”Beter dan goed willen zijn”. Zowel gitarist Martijn van Agt als toetsenist 
Ronald Kool vinden dit typerend voor jou. Je moet niet alleen goed 
muziek maken, ook de koffie moet goed zijn en de hifi-installatie moet 
goed klinken. ‘Ik ben inderdaad ook kritisch op andere dingen dan spe-
len. Ik ben perfectionistisch. Soms kan ik dat moeilijk loslaten. Het zou 

relaxter zijn als ik dat kon. Als ik ergens uit eten ga, wil ik dat het goed 
is; als ik kleren koop, wil ik dat ze perfect zitten. Kritisch zijn is niet per 
definitie een slechte eigenschap. Ik vind dat meer mensen wel wat kriti-
scher zouden mogen zijn.’ 
‘Iedereen vindt overal iets van, als het gaat om politiek of wereldproble-
men. Ik lees de krant, kijk televisie en heb weleens een mening over iets 
wat ik hoor. Maar ik ga daar geen oordeel over geven, want ik weet er 
gewoon te weinig vanaf. Mensen oordelen snel over iets, zonder daar 
echt verstand van te hebben. Ik ben niet zo geëngageerd dat ik overal 
een mening over wil hebben. Maar als ik iets wil weten, dan verdiep ik 
mij erin. Zo gaat de laatste tijd al mijn apparatuur stuk. Buizen springen, 
er komt rook uit mijn Ampeg SVT, enzovoort. Dus verdiep ik mij nu in de 
techniek van buizen. Ik vind het dan ook leuk om er alles over te weten.’ 
Ben je tevreden zoals het nu gaat, over het geheel gezien? ‘Ik zou wel 
meer willen spelen. Ik merk dat er minder optredens zijn dan vroeger. 
Tijdens en na mijn studie speelde ik zeker vier keer per week, nu is dat 
soms de helft. Lekker veel optreden, daar hou ik van. Lesgeven en studio-
werk vind ik ook wel leuk, maar dat doe ik niet zo vaak. Voorlopig maak 
ik mij geen zorgen dat ik te weinig optreed. Ik ben verder wel tevreden. 
Ik speel met aardige mensen die goed spelen, ik mag graag autorijden in 
mijn Alfa Romeo Spider uit 1971, en met veel verschillende mensen optre-
den is leuk. Ik hou ervan om al die sociale contacten te onderhouden.’

Weinig noten 
Gitarist Martijn van Agt zegt over je dat jij een band écht goed kunt laten 
klinken, en dat die eigenschap jou zo waardevol maakt. Hij zegt: ‘Aram 
speelt zo goed dat het vanzelfsprekend is geworden dat hij zo goed 

De spullen
‘Tijdens optredens van Ilse de Lange speel ik op een 70’s Ampeg SVT fulltube-
versterker met daaronder een Ampeg 6x10”; iets handzamer dan een 8x10” 
en hij gaat hard genoeg. We spelen met in-ears, dus hij is alleen bedoeld om 
er een microfoon voor te zetten en om nog wat bas te voelen op het podium. 
Ik heb een prachtige Aguilar DB680 tube preamp, die ik als DI gebruik. Wat er 
uit mijn SVT komt, is echt super. De druk uit de speakerkast is ongeëvenaard. 
De geluidsman gebruikt bijna alleen het signaal van de microfoon, hij vult 
het een beetje aan met de DI. Dat is gaaf. In andere bands speel ik met een 
Crown-eindversterker, de Aguilar DB680 als voorversterker en DI. 
Voor studiosessies heb ik een vintage Ampeg B15N fliptop, een 
20W-buizenversterker. Microfoon ervoor en klaar ben ik. Ook daarvoor geldt 
dat de druk die zo’n buizenversterker geeft, echt lekker is. Ik kan maar weinig 
met die moderne apparatuur en bassen. Dan heb je zoveel sustain, dat speelt 
toch niet lekker? 
Ik speel het meest op vintage Fender-bassen. Tegenwoordig pak ik meestal 
mijn ’63 sunburst Precision. Die is nog helemaal origineel. De frets beginnen 
te verslijten. Ik ben bang dat als ik ze vervang, er ook een deel van het 
authentieke geluid verdwijnt. Dat zou zonde zijn. Daarnaast heb ik nog een 
witte Jazz uit ’65, een Fiesta-rode Precision uit ’63, een Gibson Les Paul-
signature-bas en een Goldtop uit de jaren ’70. 
Mijn contrabas is volgens mij van Duitse makelij, gebouwd rond 1900. Maar 
dat is moeilijk te achterhalen. De contrabas versterken is altijd veel gedoe. Ik 
heb verschillende elementen, maar ik vind niets goed klinken. Ik word er 
altijd wat verdrietig van. De bas klinkt met een element nooit zoals hij akoes-
tisch klinkt. Mensen vinden het mooi staan, zo’n contrabas. Maar als het dan 
minder goed klinkt dan een elektrische bas, vind ik het gewoon stom hem 
alleen mee te nemen voor het plaatje.’

speelt. Pas als er een ander staat, denk je: fuck… waar is die jongen?!’ 
Waarom mist hij jou dan? ‘Ik speel met heel veel druk. Weinig noten, 
maar ze zijn er allemaal. Zonder gepruts tussendoor. Alle noten die ik 
speel, hóór je. Er verdwijnt niets. De geluidsman bij Ilse Delange begint 
de soundcheck altijd met mij. Hij schuift de bas ver open en de rest voegt 
hij daaraan toe. Ik sta altijd heel hard in die band. We spelen weliswaar 
met in-ears, maar dan nog hoor ik het geluid terugkomen uit de subwoo-
fers. Dan moet ik niet kloten, want je hoort alles. Ik bepaal hoelang en 
hoe hard een noot klinkt. Niet maar gewoon achtste noten spelen, dat 
werkt niet. Maar wel als je ze met druk speelt, dan hebben anderen er 
iets aan. Dat is belangrijk. Ik doe het voor de muziek. Het allerbelangrijk-
ste is dat de muziek goed klinkt.’

Veelzijdig 
Is jouw rol als bassist in het Metropole Orkest anders dan in je andere 
bands? ‘Bij het Metropole heb je te maken met veel verschillende arran-
geurs. Soms schrijft iemand iets wat te gek is om te spelen. Maar ik neem 
ook weleens een arrangement als richtlijn en dan geef ik er mijn eigen 
invulling aan. Die ruimte is er. Er is niet heel veel verschil met andere 
bands waarin ik speel. Je moet gewoon heel goed luisteren naar de 
andere muzikanten. Het belangrijkste is dat je veelzijdig bent; je speelt 
met ontzettend veel artiesten, in veel verschillende genres. Ik bereid me 
graag goed voor op een concert van het Metropole door thuis de parti-
turen al te lezen en door te spelen. Je hebt meestal maar één keer een 
concert. Daarom moet het meteen goed zijn, en daar ligt mijn grootste 
uitdaging. Met een clubtour kun je als band geleidelijk aan groeien in de 
liedjes. Dat kan in het Metropole niet. Het is onwijs leuk, spelen met bla-

En daar zorg jij voor? ‘Ja, dat probeer ik. Mensen die veel noten spelen, 
zijn vaak geneigd al die noten voor in de tel te proppen. Dan gaat het 
opgefokt klinken. Ik zorg voor rust en overzicht in de muziek. Het ver-
schilt overigens wel met wie ik speel. Martijn Vink komt uit de jazz en 
neemt erg het initiatief als drummer. Hij reageert snel als er iets gebeurt. 
Bij hem speel ik veel ingetogener dan bij een drummer die alleen “boem-
tjak boem-tjak” doet. Dan heb ik meer ruimte. Zoals bij Bart Vergoossen, 
drummer bij Ilse Delange; die speelt sober maar supersteady. Hij heeft 
een dik geluid en het is fijn spelen met hem. Met elke combinatie van 
mensen bas ik weer anders, maar ik blijf altijd mezelf. Spelen zij druk, 
neem ik gas terug, en andersom.’ 
Speel je op intuïtie? ‘Dat heb ik wel jarenlang gedaan. Pas de laatste 
jaren stel ik mezelf vragen als: hoelang duurt een kwart? Of neem acht-
ste noten; je kunt ze allemaal lang spelen, of lang-kort-kort-lang. 
Anthony Jackson is wat dat betreft mijn grote voorbeeld. Hij beheerst 
dat perfect.
Martijn Vink speelt niet zomaar een beat. Over iedere klap is nagedacht. 
Voor mij geldt hetzelfde. Dat is fijn spelen, het gevoel dat je allebei gaat 
voor het mooiste. Niet alleen nadenken over de nootlengte, maar ook 
over het volume van een noot. Hoe hard speel je die? Waar zitten de 
zwaartepunten in een partij? Als je die punten opzoekt en dynamisch 
speelt, wordt de muziek veel duidelijker.’

In de groove 
Toetsenist Ronald Kool herkent jou naar eigen zeggen uit duizenden, en 
zegt dat je frasering uniek is. ‘Ik denk dat ik die van nature aanvoel. Een 
lick is net als praten: je legt nadruk op een woord, waardoor een zin een 
andere betekenis krijgt of krachtiger wordt. Dat is met baspartijen nét 
zo. Als je alles even hard speelt, gaat het helemaal nergens over. Je kunt 
heel veel noten weglaten uit een lick. Je hebt vaste afzetpunten waarbin-
nen je kunt variëren. 
De beat moet doorgaan in je spel. Het is voor mij belangrijker dat een 
noot goed in de maat zit dan dat het de juiste noot is. Ik kan wel een 
melodie meepakken, maar dan speel ik hem in de groove. Dit is niet een 
waarheid die overal geldt, dit is de manier waarop ik speel. Het moet 
swingen en lopen. Daarom speel ik ook sober, want ik zou nooit willen 
dat de groove opeens weg is. Als je funk speelt, zit je in een flow. Als je 
dan iets anders gaat spelen, is die flow weg. Daar ben ik misschien iets te 
bang voor. Ik zou wel vaker iets meer kunnen spelen, maar het hoeft niet 
per se.’ 
Jongens waarmee je speelt, zeggen dat je erg kritisch bent, op een posi-
tieve manier. Wanneer ben je tevreden? (Lange stilte) ‘Dat is moeilijk. Ik 
ben best wel kritisch inderdaad, vooral op mezelf.’ Hoever gaat dat? ‘Ik 
zou best weleens minder kritisch mogen zijn. Maar het moet gewoon 
allemaal supergoed. Het moet “niet normaal” goed zijn, want er zijn 
genoeg mensen die goed spelen. Ik ben heel erg precies. Als ik ergens 
niet lekker in een groove zit, kan ik echt balen. Dan rijd ik chagrijnig naar 
huis. Ik heb een hekel aan gepruts.’ 

Gemoduleerd 
Als je dan in de auto zit op weg naar huis, besef je je dan dat 99 procent 
van het publiek dat niet eens hoort? ‘Het publiek maakt mij niet uit, ik 
vind gewoon zelf dat het goed moet. Maar het gaat ook meestal wel 
goed. Alhoewel, laatst stond ik te kloten met een mute-pedaal omdat ik 
een andere bas nodig had. Na dat gedoe stond ik te wachten op het 
moment dat de band invalt. Ik stond dus lekker met het liedje mee te 
denken, en op het moment dat we op volle kracht moeten invallen... 
helemaal stil achter me. Ik ren naar dat mute-pedaal, trap ’m vol in en 
vergeet dat we gemoduleerd zijn. Speel ik keihard in de verkeerde toon-
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zers en strijkers is heel anders dan 
muziek maken in een bandje. 
Bovendien begeleiden we met het 
Metropole topartiesten, die speci-
aal met ons komen spelen. 
Veelzijdigheid is ontzettend 
belangrijk bij het Metropole. Als 
we een Duke Ellington-voorstelling 
geven, wil ik ook in die sfeer spe-
len. Dan speel ik contrabas en 
moet ik mij verplaatsen in de tijd 
van Duke Ellington, de oude jazz-
muziek. Als ritmesectie moet je 
misschien nog wel veelzijdiger zijn 
dan de blazers en strijkers. Wij 
krijgen vaak een akkoordensche-
ma en een richtlijn, en moeten dan 
zelf bepalen hoe we die invullen. 
Voor andere muzikanten zijn par-
tijen meestal uitgeschreven.’

Soloalbum 
Is jouw rol als bassist in de band 
van Trijntje Oosterhuis en Ilse 
Delange vergelijkbaar? ‘Nee, dat 
verschilt. Trijntje Oosterhuis doet 
veel verschillende projecten en we 
spelen verschillende stijlen; het is 
wat vrijer en losser dan bij Ilse 
Delange. Trijntje is muzikaal gezien 
breder georiënteerd, Ilse Delange 
is een popact. Ilse heeft een duide-
lijk repertoire en alles ligt wat vas-
ter. Als ze optreedt, speelt ze altijd 
met ons. Dat is met Trijntje ook 
weleens anders. Beide bands zijn 
even leuk om te doen. Met Ilse spe-
len is min of meer hetzelfde, maar 
er is altijd vrijheid om te spelen 
zoals ik het wil. Bovendien is het 
supergezellig met elkaar.’ 
Toetsenist Ronald Kool vindt dat je 
eens een soloalbum moet gaan 
maken. Heb je die ambitie? ‘Ik 
denk er weleens over na.
Momenteel heb ik geen branden-
de ambitie, maar ik denk dat ik 
wel iets leuks zou kunnen maken. 
Een plaat waarbij ik niet alleen de 
basis neerleg, maar ook solistisch 
te werk ga. Ik vind het best wel-
eens leuk om een solootje te krij-
gen.’ Glimlachend, met een grote 
grijns: ‘Ik heb vroeger hard geoe-
fend. Het zal wel leuk zijn om daar 
iets van terug te horen. Anders 
zijn al die dagen dat ik uur aan uur 
beboplicks speelde, voor niets 
geweest...’

Favoriete groove
‘Een van mijn favoriete grooves zit in het nummer Move Me No Mountain van Chaka Khan. Dat nummer is inge-
speeld door Anthony Jackson, een van mijn inspiratiebronnen. Anthony heeft die partij zo lekker ingespeeld. Er zit 
veel rust in zijn groove, het is overzichtelijk en het swingt ontzettend! Hij heeft nagedacht over de lengte van de 
noten. Zijn timing is subliem. De indeling van de partijen is doordacht. Hij brengt veel variatie aan in de coupletten 
en refreinen, en bouwt zijn partijen prachtig op. Geen noot is toevallig. Dat is wat ik leuk vind!’

Move me no mountain

‘Een lick is net als praten’
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