
HOTLINE MET ...

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.

Jaco Benckhuijsen
Jaco Benckhuijsen is pianist en geeft les op het Conservatorium 
van Amsterdam. Vroeger ging hij overal ter wereld door 
bergen lopen, maar de laatste jaren trekt hij met zijn kajak de 
wildernis in: Vuurland, Papoea en de Aleoeten. Over zijn 
avonturen verscheen al het boek Man In Het Wild en nu komt 
er een album, inclusief fotokatern.

Je zingt zeker keihard in je kajak als niemand je kan horen?
“Nee. Maar als het bij een oversteek soms uren duurde voordat ik de 
oever van het volgende eiland kon bereiken, speelde ik een muzikale 
herinnering in mijn hoofd af, bijvoorbeeld een stuk van Bach, om 
mezelf bezig te houden.”

Hoe is het album Man In Het Wild ontstaan?
“Ik wilde mijn ervaringen in de wildernis die ik in mijn boek beschrijf 
in muziek vertalen. Ik heb in allerlei stijlen inspiratie gezocht, van 
modern-klassieke pianostukken tot psychedelische popmuziek en 
minimal music. Bij welke muziek krijg ik het gevoel terug van toen ik 
zes uur lang op een mistige zee aan het varen was honderd kilometer 
van de bewoonde wereld? Het werd uiteindelijk een combinatie van 
piano, elektronica, mijn geluidsopnamen uit IJsland en slagwerk van 
Joost Lijbaart. Het was zijn idee om de sfeer van de wildernis op het 
podium te brengen: geïmproviseerde muziek bij de films die ik vanuit 
mijn kajak geschoten had. Vanwege corona konden we maar een 
paar voorstellingen doen, dus besloot ik om een album te maken.”

Komt er na je volgende reis weer een album?
“Dat zou best kunnen. Ik wil nieuwe mentale uitdagingen aangaan 
en nieuwe solotochten ondernemen, en op duurzamere wijze naar 
zo’n plek toegaan. Wat me nu fascineert, zijn derde wereldsteden die 
op het water zijn gebouwd. Zo heb je in Lagos, Nigeria hele 
sloppenwijken op palen. Dat is ook een wildernis. Die reis zal dan 
weer heel andere verhalen en muziek opleveren.”

Cor Oliemeulen

 

1. Anton Goudsmit - Ton Petit
Voor iemand als Anton Goudsmit is het echt lastig 
binnen te blijven in plaats van minimaal vier keer per 
week op de bühne te staan. Toch heeft deze expressieve 
virtuoze gitarist de spirit behouden en dit keer met 
steun van zijn kat Molly een intiem album gemaakt 
onder eigen naam. Met Tim Hennekes op drums en 
Sean Fasciani op contrabas laat Goudsmit zich van 
diverse kanten zien: intiem met akoestische gitaar in 
Calme, bruisend in het openingsstuk Graat Paling. 

2. Big John Russell - Ram Jam
Wekelijks zijn we op zoek naar een oude doos, dat wil 
zeggen een opname voor 1976 (het geboortejaar van 
Bart). Dit keer stuitten we op Ram Jam van Big John 
Russell, een uitstekende discogroove met de heerlijke 
diepe soulstem van Russell. Russell is ook degene 
geweest die Would You Like To Swing On A Star van 
Spooky & Sue heeft ingezongen. Deze Surinaamse 
soulzanger had zelf in 1976 alsnog een hit met I Never 
Loved A Woman The Way That I Love You.

3. Mudita - Nature Of The Netherlands
In deze tijd is het belangrijker dan ooit om af en toe 
onze oren bij de natuur te leggen. Sanne Rambags, 
Koen Smits en Sjoerd van Eijk zijn er meesters in en 
brengen met hun nieuwe album Nature Of The 
Netherlands een ode aan de 21 prachtige nationale 
parken die ons land rijk is. Soms verstild en 
uitgecomponeerd, dan weer rijk aan klankimprovisaties, 
neemt Mudita de luisteraar mee naar het land waar we 
voorlopig nog wel even blijven. Geniet er dus maar van.

4. Doppler Trio - Archean
Het wordt steeds lastiger om als pianotrio niet te 
vervallen in een standaardtrio-sound, maar Daniël van 
der Duim (piano), Floris-Jan van den Berg (contrabas) en 
Hendrik Eichler (drums) zijn daarin goed op weg. Door 
het gebruik van hun eigen vocalen, elektronische 
toevoegingen en samples bouwen ze op hun nieuwe 
album Archean verder aan een eigen geluid.

5. BOI AKIH - Storyteller
Monica Akihary en Niels Brouwer vormen al vanaf 1997 
het duo BOI AKIH. Monica zingt in het Engels en ook in 
de stervende taal van haar vader, Haruku. De muziek is 
een smeltkroes van Molukse muziek, folk en jazz. Op 
het nieuwe album Storyteller worden ze bijgestaan door 
blokfluitist Dodó Kis en koraspeler Sekou Dioubate, die 
de plotseling overleden koraspeler Zoumana Diarra 
eervol vervangt.
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