
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.

Nick Kerkhoff
Dat niet alle goede jazzmuzikanten uit de Randstad komen, 
bewijst bassist Nick Kerkhoff uit Hengelo. Medio mei 
verscheen het debuutalbum Here And Now van zijn kwartet, 
dat verder bestaat uit Jesse Schilderink (saxofoon), Emanuele 
Pellegrini (piano) en George Panaite (drums). Het album is 
verkrijgbaar op cd, lp en digitale platforms.

Heb je nooit de neiging gehad om naar de Randstad te 
verhuizen? 
“De muziek die ik speel, leeft inderdaad minder hier. Kijk maar naar 
het ArtEZ-conservatorium in Enschede, waar ik in 2015 de opleiding 
Jazz&Pop heb afgerond, deze studie kun je hier nu niet meer volgen. 
Ik woon vlakbij de grens, dus Duitsland is dichterbij dan het westen. 
Ik speel daar ook wel eens, maar ik ben het gewend om regelmatig 
naar de Randstad te rijden waar de andere leden van mijn kwartet 
wonen.” 

De albumtitel is volgens mij goed op jou van toepassing.
“Ik wist allang dat ik een keer een plaat met een kwartet wilde 
opnemen, maar vond het moeilijk om een goed moment te vinden. 
Bassisten zijn vaak rustig. Ik ben geen haantje-de-voorste. Ik had lang 
het gevoel er bijna klaar voor te zijn, maar op een gegeven moment 
heb ik de knoop doorgehakt en een datum geprikt. Here And Now is 
mijn debuutalbum als componist en bassist, en weerspiegelt hoe het 
collectief momenteel klinkt. In mijn negen composities heb ik veel 
ruimte gelaten voor expressie en improvisatie.”

Doe je alles in eigen beheer? 
“Een label heeft naar mijn idee vooral toegevoegde waarde wanneer 
je al wat meer naam hebt gemaakt. Eind dit jaar zou ik graag een 
tour doen als het mogelijk is. Na dit gesprek ga ik naar Haarlem om 
de eerste platen op te halen. Het begin is er, maar ik wil me heel 
graag verder ontwikkelen.”

Cor Oliemeulen

Foto: N
iels Slieker 

1. Benny Sings - Music 
Zijn achtste album en zijn tweede op het Amerikaanse 
Stones Throw-label. De muziek van Benny Sings is ook 
grote internationale artiesten niet ontgaan en dat is 
wellicht de reden dat Emily King, Tom Misch en Mac 
DeMarco meewerkten aan dit album. Tim van Berkestijn 
maakt een luchtige combi van hiphop en Westcoast-
pop, maar vooral creëert hij een eigen geluid. Het geluid 
van Benny Sings. 
 
2. Rik van den Bergh - Is That So? 
Rik van den Bergh is een van de weinige Nederlandse 
baritonsaxofonisten die zich uitsluitend op dit 
instrument toegelegt. Zijn voorliefde voor hardbop, 
bebop en swing komt tot uiting op dit album, geheel in 
traditie op lp, met uitsluitend composities van Duke 
Pearson. Het kwartet, verder bestaande uit Timothy 
Banchet (piano), Steve Zwanink (bas) en Sander Smeets 
(drums), brengt hiermee de jaren 60 prachtig tot leven. 
 
3. SMANDEM. - Self-Titled. 
Jonge honden noemen ze zich, deze groep, bestaande 
uit gitarist Rafael Sinay, pianist David van der Grinten, 
basgitarist Aäron Bouwman en drummer Kick Woudstra. 
De energie spatte er vanaf op het laatste Transition 
Festival. De naam SMANDEM. is een samenvoeging van 
het Jamaicaanse woord ‘mandem’ (vriendengroep) en 
de letter ‘s’ die in hun lijstje helden steeds terugkomt: 
Chris Dave, Marcus Miller, John Scofield en Shai 
Maestro. Voeg aan die invloeden een voorliefde voor 
urban en hiphop toe en je krijgt deze sound.  
 
4. The Ramblers - Meet The Bands 
De Stichting Doctor Jazz publiceerde in 2013 een 
verzamel-cd van bands uit de periode 1943-58 en dan 
mogen The Ramblers o.l.v. Theo Uden Masman niet 
ontbreken. Luister bijvoorbeeld naar Lady Bird, een 
radio-opname uit 1952, een standard van formaat van 
Tadd Dameron waarop menig student zich nog steeds 
stukbijt. The Ramblers tonen hier hun virtuositeit en 
bleken up to date met het Amerikaanse repertoire. 
 
5. Martin & Garp - Sentimental Fools 
Phil Martin, bekend van The Soul Snatchers en The 
Jazzinvaders, werkt dit keer samen met Lodewijk van 
Gorp, een zanger die vooral in dienst staat van grote 
artiesten als Borsato en Trijntje, maar zelf een 
onwaarschijnlijk soulvolle stem heeft en dus zijn wij blij 
met deze Westcoast-pop uit de jaren 70. Denk aan 
Steely Dan en The Doobie Brothers en luister naar de 
gave achtergrondkoortjes en de stijlvolle aanpak.
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