
Dit is Govert van der Kolm en hij bespeelt het orgel 

 
 

Wanneer ben je begonnen met 
muziek maken?  
Toen ik 3 was ging ik al met mijn 
moeder mee naar zangles, en toen ik 
5 was dirigeerde ik al concerten met 
mijn zelfgemaakte stok terwijl ik naar 
de radio luisterde. Op mijn 6e begon 
ik met zingen in een kinderkoor en 
toen ik 7 was ging ik op pianoles. Ik 
heb eerst altijd piano gespeeld en pas 
toen ik 20 jaar oud was speelde ik 
voor het eerst op een Hammond 
orgel met Leslie luidspreker. Toen 
ben ik naast het pianospelen ook 
gaan studeren op het Hammond 
orgel.  
  
Waarom heb je voor dit instrument gekozen?  
Ik vind dit instrument zo mooi omdat het alles in zich heeft. Van heel laag tot heel hoog, van 
fluisterzacht tot schreeuwend hard. Daarnaast kun je het orgel heel lief laten klinken maar ook 
heel stoer en ruig.  
  
Wat vonden je ouders van het vele oefenen thuis?  
Mijn ouders hebben zelf een aparte kamer voor mij gemaakt omdat ze wel eens een beetje gek 
werden van het oefenen. Als je oefent dan doe je vaak hetzelfde stukje om het steeds beter te 
maken en dat is niet zo leuk om te horen natuurlijk. Daarnaast zijn de piano en het orgel best 
wel hard klinkende instrumenten dus als ik dan de deur dicht deed van mijn kamertje kon 
ik rustig oefenen en had niemand er last van.  
  
Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan met je muziek?  
Ik heb het geluk gehad om over de hele wereld te mogen touren met (meestal) Amerikaanse 
(blues) artiesten. Dat vond ik wel heel gaaf! 
  
Wat zou je nog heel graag willen doen met je muziek?  
Ik hoop dat ik met mijn band King of the World mooie muziek mag blijven maken en veel mag 
blijven optreden in Nederland en daarbuiten. Én ik hoop dat ik veel mensen iets kan geven via 
mijn muziek. Bijvoorbeeld dat ze er blij van worden of willen dansen. Maar ook dat mijn muziek 
ze helpt als je boos of verdrietig zijn.  


