HOTLINE MET ...

Bert Vuijsje

Dutch Jazz met Rolf Delfos en Bart Wirtz is
elke zondag van 22.00 tot 23.00 uur te horen
op Sublime FM. Voor Jazzism selecteren de
heren steeds vijf Nederlandse jazzplaten.

Hij was hoofdredacteur van HP/De Tijd en adjuncthoofdredacteur van de Volkskrant. Maar schrijven over jazz
bleef altijd zijn grote passie. Bert Vuijsje schreef in januari 1992
zijn eerste column Bebop Business en in deze Jazzism zijn
allerlaatste. “Ik heb 217 keer in alle vrijheid mijn mening
mogen geven en vind dat een groot voorrecht.”

Mick Paauwe & Bye-Ya! - Dos
Op 13 september overleed Mick Paauwe op 53-jarige
leeftijd. Een schok voor velen die deze innemende en
bescheiden musicus hebben gekend. Bassisten treden
niet vaak op de voorgrond en dat gold helemaal voor
Mick. Echter muzikaal stond het als een huis, haar focus
lag na haar studie volledig op latin, later maakte ze met
drummer Arend Niks vele theaterproducties. Wij kiezen
voor het album van haar groep Bye-Ya! uit 2007 omdat
de energie hiervan afspat.

Wat was jouw reactie toen je hoorde dat dit je laatste column
is?
“Als je 29 jaar ononderbroken een rubriek hebt gehad, komt zo’n
mededeling op een onverwacht moment, maar ik was niet geschokt
of verbaasd. Er is niemand die het zo belangrijk vindt dat ook
jongeren over jazz gaan schrijven als ik. Ik blijf zelf trouwens voor
Jazzism twee of drie keer per jaar een jazzportret schrijven.”

Tony Vos Quartet - Jazz Behind The Dikes
Tony Vos was in zijn latere carrière vooral producer,
echter zo’n tien jaar geleden stuitten we op zijn rol als
altsaxofonist. Hij won in 1954 een solistenprijs en in
1955 mocht hij op initiatief van Michiel de Ruyter met
zijn kwartet aantreden voor het album Jazz Behind The
Dikes samen met het Wessel Ilcken Combo en het Rob
Madna Trio. Deze maand overleed Tony Vos op 89-jarige
leeftijd.

Misschien is het leuk om van die 217 columns een boekwerk te
maken.
“Dat zou ik best willen, maar jazzboeken op de markt brengen is
zeker anno nu geen eenvoudige zaak. Ik heb in de loop van de jaren
twee keer een bundel met jazzinterviews samengesteld: De nieuwe
jazz uit 1978 en Jazzportretten uit 1983. Ik wil nu graag een bundel
van de jazzportretten die ik de laatste decennia heb geschreven. Ook
over oudere muzikanten zoals Armstrong, Ellington en Johnny
Hodges. Maar daar heb ik nog geen uitgever voor gevonden, laat
staan voor mijn columns.”

Frank Woeste - Pocket Rhapsody II
De in Parijs woonachtige pianist Frank Woeste is bij veel
mensen wellicht bekend als sideman van trompettist
Ibrahim Maalouf. Ook onder eigen naam heeft hij
prachtige platen gemaakt en hij komt nu met een zeer
melodieus album waar ook Eric Vloeimans een grote rol
speelt. Naast van meerdere gasten laat hij ons genieten
van zijn (elektrische) piano, subtiele composities en een
zeer smaakvol ingezet kinderkoor.

Is jazz veel veranderd in 29 jaar ‘Bebop Business’?
“Jazzmuzikanten van nu moeten spelen in de schaduw van dode
reuzen. Zo voelen ze dat zelf ook vaak. Wat moet je in de huidige
levende muziekpraktijk daarmee beginnen? Ik onderscheid drie
manieren: de dwarsige herinterpretatie, de poging tot puur kopiëren
en het spelen op je eigen manier met vol besef en respect voor de
traditie. Inmiddels is er een generatie van veertigers en vijftigers die
op een zeer verdienstelijke manier met jazz bezig is.”

Jef Neve - Mysterium
Als je kunt spreken van een Europees Jazzgeluid draagt
Jef Neve hieraan bij met zijn splinternieuwe album
Mysterium. Klassieke harmonieën en arrangementen
wisselen elkaar af met improvisaties in een opmerkelijke
bezetting met de Deense Jasper Høiby op contrabas, de
drie tenorsaxofonisten Nicolas Kummert, Bruno Van der
Haegen en Andy Dhondt, Pieter Kindt op bastrombone
en trompettist Teus Nobel.
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Randal Corsen - Symbiosis
Randal Corsen verhuisde zo’n vijf jaar geleden naar
Curaçao, het land waar hij vandaan komt en dat hij zo
miste. Met Mark Schilders op drums, Glen Gaddum op
bas en percussionist Vernon Chatlein is er inderdaad
sprake van een symbiose: een nauwe en langdurige
interactie tussen vier musici, die elkaar zo
onvoorstelbaar goed begrijpen dat de muziek als een
groot organisch geheel klinkt. Soms complex, soms
eenvoudig klinkend, maar altijd verfijnd.

Cor Oliemeulen

