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Producer en zanger Brownie Dutch houdt van soul en horloges

‘Je moet je dromen 
altijd waarmaken’
Als kleuter zong Brownie Dutch al zelf bedachte liedjes. Op zijn zestiende wist 
hij het zeker: hij wilde de muziek in. Nadat Ali B hem aantrok voor zijn tv-
programma, kwam zijn carrière in een stroomversnelling. In mei verschijnt zijn 
eerste album.
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B
rownie Dutch (artiestennaam voor Re-
naldo van Tuil, 1986) zegt geen muzikale 
familie te hebben. “Ik ben de enige profes-
sionele muzikant. Mijn moeder had wel 
altijd muziek op staan, Michael Jackson en 
allerlei andere dingen. Mijn oma speelde 

gitaar en daarbij zong ik liedjes. Mijn moeder zei al vanaf 
mijn vierde jaar dat ik moest gaan zingen. Toen zong ik al 
mijn eigen liedjes.” 
Zijn echte interesse voor muziek begon op zijn dertiende. 
“Op school heb ik met een paar vrienden voor de grap 
een paar raps gemaakt. Rap was toen aan het opkomen. 
Ik dacht: het is makkelijk, dat kan ik ook. We hebben de 
nummers bij mij thuis opgenomen met een mini-disc.” Ze 
mochten optreden op het schoolfeest. En dat smaakte naar 
meer. Brownie ging meer muziek maken. “Ik had een DJ-set 
thuis: twee cd-spelers en een mixer. Ik pakte twee num-
mers en mixte de intro’s door elkaar, zo maakten we onze 
eigen beat. Die zette ik in een loop en daar schreven we 
onze nummers op.”
Internet had hij nog niet, dus Brownie ging met zijn vrien-
den op straat rappen en cd’tjes uitdelen. “Door mond-tot-
mondreclame werden we in Almere steeds wat bekender. 
Op mijn vijftiende ben ik van school afgegaan, omdat ik 
het niet meer interessant vond. Ik wilde voor de muziek 
gaan. Op mijn zestiende wist ik het zeker: dit is wat ik wil, 
we moeten doorpakken. Ik nam toen ook het initiatief om 
muziekles te nemen. Ik zat thuis en had geen werk.” Zijn 
moeder vond het vervelend dat hij zijn school niet wilde af-
maken, maar steunde hem door gitaar-, pianoles en zang-
les voor hem te betalen.

Toen Brownie 19 was werd hij aangenomen op de Herman 
Brood Academie, eigenlijk voor zang, maar na aandringen 
mocht hij de produceropleiding doen. Zijn stage liep hij in 
de studio van de muziekschool waar hij zelf muziekles had 
gehad. Daar leerde hij de kneepjes van het vak.

Samenwerking met Ali B
Op een dag belde Ali B naar de muziekschool, omdat hij 
een geluidstechnicus zocht. “Waarom hij die nou precies 
daar zocht, weet ik niet, maar hij komt ook uit Almere en 
ik denk dat hij via via had gehoord dat er een talentvolle 
gozer zat”, zegt Brownie verlegen lachend. “Hij nodigde me 
uit in zijn studio, waar ik hem wat van mijn muziek moest 
laten horen. En hij testte me door me wat te laten maken. Ik 
gaf aan dat ik ook wilde zingen en hij vond het allemaal wel 
tof. Zo is de samenwerking begonnen. We gingen steeds 
meer nummers maken, hebben aan zijn album gewerkt en 
hij heeft me ook laten werken met andere artiesten. Dat 
ging allemaal goed. In 2011 zijn we begonnen met het tv-
programma Ali B op volle toeren.”
Daarna ging het snel. Aan Ali’s tv-programma deed hij al 
drie seizoenen als producer en zanger mee, in 2013 pre-
senteerde hij zelf het tv-programma De invasie. Ook ging 
hij mee als muzikant en zanger op Ali B’s theatertour en 
werkte met steeds meer artiesten samen, waarvan die met 
Willeke Alberti het hoogtepunt voor hem was.
Afgelopen najaar verscheen zijn single ‘Stupid kind of lo-
ver’. Een autobiografisch nummer, zoals al zijn songs dat 
zijn, vertelt Brownie. “Ik ben ondernemer en dus gewoon 
druk met mijn werk. Daardoor gaf ik niet genoeg aandacht 
aan het meisje met wie ik toen een relatie had. Het was wel 



leuk tussen ons, maar je maakt bepaalde keuzes in het le-
ven. Ik vind dat je altijd je dromen waar moet maken. Daar 
heb ik dus voor gekozen, de andere kant heb ik verwaar-
loosd, dus ik ben een stupid kind of lover.” 
In mei verschijnt zijn album met allemaal soulnummers, de 
muziek waarvan hij het meest houdt, vanwege “de warmte 
van de sound en de live-muzikanten die echt met hart en 
ziel spelen”. Het album verschijnt alleen op plaat. “Ik wil een 
statement maken. Vroeger had je ook geen cd’s en vinyl 

klinkt veel warmer. Ik wil 
alles in de belevenis van 
de sixties en seventies 
houden.” In de zomer gaat 
hij met zijn band The Muf-
fins op festivals optreden 
en in het najaar volgt een 
clubtour. Hij heeft ook 
plannen voor een eigen 
tv-programma over soul-
muziek en wil meer arties-
ten voor zijn eigen platen-
label contracteren.

Voorliefde voor exclusieve materialen
Naast de muziek heeft Brownie nog een aantal passies: 
zonnebrillen, stropdassen en horloges. “Ik ga dit jaar naar 
een fabriek in China om mijn eigen stropdassen en zonne-
brillen te ontwerpen. Ik heb bepaalde dingen die ik graag 
zou hebben, maar niet kan krijgen. Daar ga ik ideeën voor 
uitwerken. Stropdassen van aparte materialen, bijvoor-
beeld met gouden studs erop of met dierenprints, of leren 
stropdassen met bepaalde motieven erin.”

Ook met een horloge kun je wat uitstralen, vindt Brownie. 
“Ik koop eerder een nieuw klokje dan een auto. Ik vind het 
gewoon vet hoe het is gemaakt, met precisiehandwerk. 
Het is iets moois, iets persoonlijks voor jezelf, dat zijn geld 
wel waard blijft.” Hij draagt nu een Casio MTG, maar er zijn 
nog twee horloges die hij graag zou willen hebben. “De 
Rolex Yachtmaster II is een horloge voor zeilers, helemaal 
van goud met een blauwe rand en een vet uurwerk.’ Ook 
de Cartier Santos staat op zijn lijstje. ‘De Santos vind ik een 
heel chique horloge. Je kunt het bij een pak dragen, maar 
ook bij vrijetijdskleding. Dit zijn wel allemaal heel dure hor-
loges waarvoor ik moet sparen. Ik wil nu vooral investeren 
in mijn bedrijf. Beter bij mijn budget van dit moment past 
het Oris duikershorloge of de meer klassieke horloges van 
Frédérique Constant, die een open achterkant hebben 
waardoor je het uurwerk ziet.” Brownie shopt het liefst in 
de PC Hooftstraat of de wat apartere winkeltjes in Amster-
dam, maar omdat het interview in Hilversum plaatsvindt, 
loopt hij erna nog even langs juwelier Strego om de Oris 
te bewonderen.

Wil je de release party of een concert van Brownie Dutch 
bijwonen, kijk dan op www.browniedutch.com.

“Hij nodigde me uit 
in zijn studio, waar 
ik hem wat van 
mijn muziek moest 
laten horen."

48 f Vips & Friends


