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Als je vader muzikant is hoor je thuis niet alleen muziek maar ook over de 
toehoorders. Daarnaast maak je van dichtbij mee wat er komt kijken om een 
instrument te bespelen. Het is dan niet zo vreemd dat je als kind ook muzikant 
wil worden. Daarvoor wordt, zoals tegenwoordig gebruikelijk, het conservatorium 
gevolgd. Na het conservatorium komt dan het eigenlijke spel. Allereerst werd in 
een plaatselijk streekorkest gespeeld, daarna kwam de mogelijkheid van het 
Rotterdams Dijkzichter orkest. De blazerssectie stond destijds olv. C. Hilvering. 
Mede door zijn benadering werd mijn interesse voor die groep gewekt. Helaas 
zou hij binnenkort het orkest verlaten zodat hij geen nieuwe leerlingen kon 
aannemen. Wel werd duidelijk dat om een dergelijke plaats te verkrijgen men 
wenste dat men niet alleen klassiek geschoold is in oude maestro's als een 
Hippocrates maar dat men ook kan improviseren. Zo zou men ook als men zich 
alleen bezig zou houden met het uitvoeren van composities die composities 
beter begrijpen, interpreteren. Door een bevriende fagottist Paul Bresser, die ik 
leerde kennen in het streekorkest, werd ik attent gemaakt op een vacature bij 
een afdeling van het CLB (een afkorting voor een wat tegenstrijdige naam nl. 
Centrum voor Logische Blues). Die afdeling, IHE (Introductie tot Hogere 
Expressie) stond olv. een erkend jazz musicus Dirk Roos. Dirk zou mij samen 
met een ongelofelijk enthousiaste, stuwende bassist Edward Knol (momenteel 
bij het koor Algemene Zangkunst Utrecht) - zo kreeg ik tijdens het lopen naar de 
kamer van Dirk voor mijn auditie, reeds drie bijna voltooide composities van 
hem te horen - en "coole" klarinettist Jaring van der Zee (Amsterdams Muziek 
Centrum), begeleiden in het leren improviseren. Met op de achtergrond de 
backing vocals door de leider van het blazerscollectief van het al genoemde 
Amsterdams Muziek Centrum, Henk Jansen. Het project zoals het er lag was in 
zoverre niet eenvoudig omdat het onderwerp basale blues, ook wel basofiele 
blues genaamd (basofiel = de basis liefhebbende) slechts door weinigen wordt 
gespeeld en heden weinig geestdrift bij het grote publiek kan losmaken (maar 
wat niet is kan komen). Primair ging het mij om het leren improviseren. Dat is 
helemaal niet eenvoudig als je klassiek geschoold bent. Gelukkig was het jazz 
ensemble zeer vriendelijk en schepten zij een prettige sfeer. Toch had ik het 
zeker niet gered zonder de hulp van een mogelijk nog enthousiastere muzikant 
dan Edward en wel Erik Mul, slagwerker. Deze waarlijk multi-instrumentalist 
ondersteunde mij niet alleen in het leren van de meest onwaarschijnlijke 
oerkreten van Afrikaanse oorsprong maar ook hedendaagse ritmes van stepp-
house (wat volgens een door mij nog niet begrepen ritueel doorgaans bij 
verwarmd water moest plaatsvinden) werden door hem onderwezen. Van een 
andere orde was de begeleiding door Christa Homburg nl. rustig tokkelend op 
een jazz-guitaar. Ik vraag mij wel eens af wat voor een muziek die twee, 
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echtelieden als zij zijn, thuis maken. Ook trombonist Petra Hilarius blies duchtig 
haar toontje mee maar maakte op het eind zo'n schuiver dat zij zich helaas 
blesseerde. Tenorsaxofonist Anton Tool had eveneens een belangrijke rol, zijn 
kennis over oa. de "vetheid" van tonen (zogenaamde lipid components) was 
meer dan welkom voor de gevormde vrije compositie. Arthur Verhoeven 
tenslotte wist uit de brei van verkregen noten uit mijn begintijd altijd wel een 
melodie te destilleren. 
Dit waren de musici waarmee de intiemste jamsessies gehouden werden en 
zonder wie ik geen muziek had kunnen maken. Er waren echter velen die hun al 
dan niet harmonieuze geluid in allerlei vormen over mij heen stortten en mij op 
welke wijze dan ook hebben verrijkt. Michela, Paula en Jeanette, ieder een 
geluid met een staartje. Lixin, altijd bang voor Harmonieuze Interventie maar 
met desondanks een eigenwijze sound. Joost, jouw nauwgezette timing, 
weliswaar mbv. een roze stopwatch, werd vaak ruw verstoord door onze stepp-
house. Aran, de man van het bebop kapsel (of liever gezegd het ontbreken van 
een kapsel). Hans, die composities in het algemeen en die van hemzelf in het 
bijzonder steevast afdeed als minimal music. Christof, altijd een degelijke 
phrasering van je toon. Merlijn, we hebben geen valse noot uitgewisseld hoewel 
we op het eind samen een lessenaar moesten delen. Suzanne, Marja, Ilona, 
Janine en Mullie, bij jullie was ik regelmatig te gast om het geheim van het 
regelmatige blazen om een mooi luchtpatroon te ontwikkelen te doorgronden. 
Rob, Martin, Fernand, Robin, Herma, Els, Vildan, Thea en Joke altijd goed voor 
het lenen van een oor en het juiste instrument. Berend, expert op de 
"notenzeef". Masha, Claudia, Paulien, Esther, Carlijn, Astrid, Eloise, allemaal 
leading ladies op hun eigen terrein. Jaap, de man van de onovertroffen shaked-
tubes sound. Peter Hordijk, een succesvolle bassist overgekomen van het 
Nederlandse Klanken Instituut, heeft met zijn ondersteunende loopjes geholpen 
bij de spreekwoordelijke laatste zware nootjes. Verder een speciaal woord van 
dank voor Wendy die de muzieknotaties op haar eigen wijze verzorgd heeft 
samen met Jacquelien (valt nog niet mee om een computer goed te laten tellen 
!) Hoewel er niet voor alle composities een muziekuitgever te vinden was is het 
doel nl. hoe steekt improviseren in elkaar wel bereikt. Ik dank jullie allen hartelijk 
voor alle sessies en vrolijke noten, vooralsnog ga ik mij weer bezighouden met 
het klassiekere genre, momenteel in het strijkorkest van het Amsterdams 
Muziek Centrum olv. dirigent Briët, maar wie weet blaas ik ooit nog een riedel 
met jullie mee. Mijn collega's evenals de gasten van de blazerssectie dank ik 
voor het bijstaan als ik zo nodig weer aan mijn vrije creatie moest werken. Hans-
Peter, oude getrouwe muziekgenoot, hoewel we topografisch ver van elkaar 
verwijderd zijn lukt het toch nog steeds om samen te jammen, laat dat zo 
blijven. Tenslotte Patricia, het leven van een musicus lijkt wel avontuurlijk maar 
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zonder iemand die thuis maat houdt gaat het juiste ritme snel verloren. Ik hoop 
dat we in de toekomst weer vaker samen muziek maken. 

Baso Blues 

I am so lonely 
cause there are not that many of me 

I am so lonely 
but I can do set things free 

So if you prime me 
I give you everything I've got 
though it might be killing me 
I can show you on the spot 

in the struggle of life yes it's true 
I turn blue 
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Voice 

I can show you on the spot yes in the strugg le-of live 
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