
Brainpower 
1 Brainpower ging vorig jaar door merg en brain van 

Brussel tot Terschelling, van Pinkpop tot aan het 
huwelijk van Willem Alexander en Maxima.; Na - 
jarenlang schrijven, schaven, oefenen - zeg maar 
gerust zwoegen - brak de Amsterdammer einde- 
lijk door. Brainpower bracht met Door Merg En 
Brain bovendien de Nederhop een paar flinke 
stappen verder in haar ontwikkeling en bekend- 
heid. In mei is hij terug met album nummer twee, 
waarop ook Candy Dulfer, Bastian en Krewcial 
een partijtje mee zullen blazen, toetsen en rap- 
pen. 

2  De Amsterdammer werkte vanaf augustus 
2001 aan nieuwe teksten en begon in december 
met de opnames van zijn tweede album voor 
Pias. Inspiratie was er meteen al in overvloed, de 
teksten kwamen vervolgens snel. Brainpower: 
'Dat zat al heel lang in m'n systeem. Er zijn heel 
snel 14 of 15 tracks uitgekomen. Ik heb voor het 
eerst in m'n leven professioneel kunnen uitvoe- 
ren wat ik voelde. Ik zit artistiek lekker in m'n 
vel.' 

3        'Als er geen druk, geen deadline van de pla-
tenmaatschappij is, en die was er niet, dan is 
muziek maken en opnemen geweldig. Je vindt 
gewoon een manier waarop het werkt. Je groeit 
en weet meer wat je wilt' 

4        De nieuwe piaat gaat niet over de belevenis-
sen van het afgelopen jaar. 'Dat is een grote fout 
die artiesten maken. LL Cool J had het bij z'n der-
de Ip over z'n succes. Nou, dat werd dus niks. 
Succes is niet noemenswaardig en niet interes-
sant. Je ervaart wel de keerzijde van roem, dat 
het niet de sleutel naar geluk is. Je bent ook best 
wel alleen als artiest.' Er zijn wel nummers geïn-
spireerd door de tournee. 'Maar vooral de leuke 
dingen die je meemaakt. Lekker lol trappen en 
blowen.' 

5   Collega Extince had het er al over op zijn 
tweede album: 'Ik kan niet meer normaal over 

straat, maar wat doe je er aan?' Brainpower werd 
ook binnen een jaar een bekende Nederlander. 
"Ik word heel veel herkend, ja, in de supermarkt, 
in cafés of op straat met m'n zusje of m'n moe-
der. Soms ga je liever niet uit. Geen boodschap-
pen doen op koopavond maar op donderdagoch-
tend. Ja, ik mis het wel, gewoon met m'n boys 
hangen.' 

'Mensen gaan anders met jou om, daardoor 
verandert je perceptie. Ze zijn kortzichtig of trek-
ken dingen uit hun verband, vooral als je op tv 
bent geweest. Dan denken ze dat wij alle drie een 
eigen Bentley hebben. Als ze je dan in een 
gehuurde Toyota zien rijden, denken ze: huh, dat 
klopt niet. ledereen wil vijf minuten van me als ik 
op een gala rondloop. Dat gebeurt honderd keer 
en op het laatst raak je afgestompt. En als je 
zegt: ik heb geen zin om over werk te praten, dan 
ben je arrogant.' 

Er zijn gelukkig ook heel veel mensen die leuk 
reageren. 'Deze week moest ik iets doen op het 
Boekenbal. Ik kwam Freek de Jonge tegen. Hij 
omhelsde me en dat maakt me wel blij. Dat is me 
heel veel waard. Als hij me een hand geeft, staan 
er meteen 15 fotografen om heen. Daar geniet je 
wel van, ook al is het best wel raar.' 

'Je moet het ook met een korrel zout nemen: 
sta je voor een wand fotografen, worden er vijftig 
foto's van je geschoten, twee minuten later kijkt 
niemand meer. Je verwacht na de aandacht nog 
iets. Maar je moet gewoon je huurwagen naar de 
Diks brengen.' 

Op 5 mei start de nieuwe tournee en begint 
het circus weer van voren af aan. Brainpower ziet 
er niet tegen op. ‘Zin is een groot woord. Maar ik 
sta nu lekkerder op het podium, heb meer mee-
gemaakt.' 
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