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nisr. o-ncoDventioDele pianist' laat
de Sermade muslcus í'rerÍuo van
Dongen vooral doorgaan met zijtr
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'Íare'muziek'
Trornpettist Loet van d€r L€e'
ook bijia 28, volgde. ande.rs dan
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servatoÍium. Voor de presentatie

DooÍFR^Ns YAN LEEUwEN
Voor elke soortjazz bestaat een op-

limale situatie, een entouÍage waarin zowel de musici als de luisteÍaaÍs
zich 'senang' voelen. De ene stijl gediit hèt best in een afgetrapt buuíhÍs. waardekoffie wordt geschooken door een oud-socialist, de an'
dere vraagt om een emstigeo ademloos art f,ouse-Publiek, een derde

vaD ziiD eerste cd,

irotseren: eenoDtreden in café Hee-

ren van Aemsíel aan het AmsteÍ-

damse ThorbeckePlein bijvoor-

beeld. Voor de muziek is misschietr
eenkwart van hetPubli€k gekomen.
de rest heeft het druk met zijo eigen
zaken: de verkoop van €eD tweede-

ha.ndí Volvo of versiering van dames. In het oP trompet gespeelde
GP, lekker ruig en rafelig, komt Van
der Lee er met enige moeite íog wel
bovenuit. In de ballad Leaving
waarin hij bugel speelt woÍdt het
moeiliiker aau de stÍaatkant van

bii

rinkelende glazen vol
Weib und Gesang, en dat zijn nog

bloeit

I

maar enkele vau de vele Yarianten.
Het kwintet ran de Rotterdamse
Dianisl GeÍard vao Dongen (28)
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b het BIMhuis
vbor een doodstil Publiek. Heel
Dassend. watrt Van DongeD' die

ijpeelde sisteren

het càfé wordt iets gevierd met
zans. waarbii de tootrsoort vau

minïer be tang is dan let volume.
De tÍoDpett$t geen g€eD KnmP

óoit voor een wiskunde studie naaÍ
Amerika vertÍok maaÍ met fÍee
j azz- eÍvaring terugJsam in Nederland- soeelt muzlek met neet veel
stuk m€t d€
'natá'èrin. Z"lfs in
"en
uit uiíítel Knoesten, opgebouwd
terst hoekise staccato's, blijft de
zaak daardoor ademen. Nog bescheidener in decibels ís Listehingto
the Toilet, eet gedicht vooÍgedragen door trompèttiste Felicity Pro-

\

en gaat vervolgeus gewoon door
meicrrs, een sfuk van Pianist Mi-

van. heel abstract eB sunrmrcr om'

liist. Dat vatr Dongen zijn klassie'

k;n w€l kent maar niet overmahg
vereert. bleek uit een dooÍdachte
herscheDpirs van de Thelonious
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Monk-c-ónpósitie
Tootie met

Lifile

Rootie

aaïhet eÍtde eel vleugie-

stride-piano. Onbedorven comPo-'

_s
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Coingllalkabout

(A Rècords), wil hij wat ongerief

'

chiel B-orstlap die net ala hijzelfg€woon bliift lachen. Puur muzikaal
sezien is dat alles odk terecht: Van
áer Lee is een leuke trompettist met
lef. Borstlap weet ook zijn zove€lst€
'wrak' te lalen zingen en drum-rner
Joost KesselaaÍ speelt met een open
ooÍ vool alle nuances.
Wie ten aanzien van de nieuwe
N€derlandseiazzmusici ooithetbe'
srio nil-geneÍatie in de mond nam,

írdet onhiadeuiit ziln 49n! gaaq
sDoeler. Het baÍst rtr Nederlano

vàn ione iazztalent etr hutr tol€rantie

iibei;nderenswaardig.

