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Jazz-ode aan 'de yergeten
schoonheid' van Holland

Vrn dnze verst,ggev€r
TON DF: LANGE

KnOI,tMENIE-,,Dar ie-
klÀag in dlt land", klaagt
de irr Krommenie woon-
acltige iazztrompettist
Loct van der Lee. ,,Rii
ma r eens dooÍ Los Ange-
lcs of New York, daar is het
pas druk. lkben hieÍergte-
vrctlcn, kan genietenvan al
die kleine dingen om de
hoek, StruiÍeÍ in de dui-
neu, de tulpchvclden, ren- .

nen làngs de kustliin, zo-
veel moois."

Rrlst is ook het eerste datop-
valt bij de cd die hij net zijn
kwartêt en negen gastmusici
heelt gen aákt: 'Holl and in jazz:
ode to the trv€lve provincés'.
Een bijzond€r cd-project, dat
zalcrdagavond om negen uur
\!o..lt gep.esentaerd met een
optreden in het Amsterdamse
Bimhuis. Het is het resultaat
van wat hij noemt 'het zoeken
naaa een meerwaard€ voor een

,,roen besefte ik dat ve€t
kunst vár blijvende waarde au-
tobioe.afisch van karakter. is.
Cewoon uitgaan van datgene
\a'at jou beziehoudt, jou be-
roert. ZoalsJan wolkers lyrisch
kan zijn over wàt er in zijn tuin
Cebeult, Jules Deelder schrijft
over hel nachtlêven of cêrard
van 'l Reve over seksualiteit.
Dus nu cens geen Amedkaanse
jazzstandards, maar muziek
maken over wat dicht bij mij
slaat. nn dat is toch de natuur.
de kl€uren, de schoonh€id en
dreiging van de zee, alles wat
Ilolland zo karakteristiek

Van de! Lee iverd op 3 juni
1s6B geboren in Bakkum en
grocide op in Schoorl. ,,Altijd
op en neer fietsen naarschool in
Alkmaar, nu liets ik voor m'n
plezicr doo. de poldex"

()p zijn t'ende begon hij met
trompcl spelen, de eerste jaren
in Íanláre De Vriendschap in
Schoorl. De siudie jazz en klas-
sie*e muziek aan het Hilver-
sldns Conservatorium voltooi-
d*hii in 1993. Na workshops
vr.h erote Amedkaansêiazz- àn
Íuaionmusici als Micha;l Br€c-
ke,l en Bob Mintzer voiede in
19Ps een viÊrmaandên durende
stddiereis in New York en Los

^qgeles, 
met als hoogtepunt

eeh privé-sessie bii de beroem-
(l{ttrompettist W}'nton Mêrsa-

linaklruk
[Ián der Lee behoort tot N€-

d(tlands talentvolste ên actief-
ste jonge jazzmuzikant€n, en is
bctend van topformati€s als
Jntz Orchestra of the Concert-
g.bouq Cubop City Big Band
e'r New cool Collective Big

De macht van
vloeienil
ensemblespel

Loet van der Le€ is een
van Nederlánds tal€ntvol-
ste jazz- en latinjazztrom-
pettisten. Dat hij tevens
een initiatief riik muzikant
is, blijkt vooral uit zijn
nieuwste project'Holland
in jazz: ode to the twelv€
provrnces .

Op de uitgebalanceerde
cd is ook een flink aantal
even imposante gastmusici
te horen, ondêr wie d€ jon-
ge altsaxofonist Miguel
Boelens €n de ervaren
trombonist Bert Boeren.
De eerste vaart metYán der
Lee vol gevoel in trage
drieltwartsmaat ovêr'De
Rijn', de twéede weet in
'Elektra'de stittê en kl€ur
van het Gronings€ land
o('er te bleneen met een
pe4ect€ toonvorming. Een
andere prettige veÍassing
is voormBlig visser Jeroèn
Zijlstra uit Durgerdam, die
zich m€t zijn ftaai€ teksten
€n raspe gê stemg€Iuid
opwelkt tot eminent em-
bassadeur voor de provin-
cies Noord-Holland en
lYiesland- Bassist Johan
Plomp blinkt ook uit als
componist van het slepen-
de'Dé havens', waarin Vàn
der Leê lekker groht en
vier andere blazers ,de
macht vanvloeiend €nsem-
blespel onderstrepen.
'Hotland in jazz' is zonder
twijl€l nu al een van de
beste vaderlandse jazzpro-
ducties van dit iaar

AON DE LANGE
Lêt eM d.i Le. Kwáíet &

s:.1ten: 'ÍIollatrd In itzr' (M!-

9- L::.:j-":pp:Lry!"jJvan der Lee,,Éen andere pyêsehrarte vsn iazz, nu ook voor mensè|r mer ande_
, Foto trnilio Tron<oso
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Band. Met dê eveneens Zaanse
trompettist cerard Kleijn
richtte hij vo ejàardeHolland
Big Bandop. caslsolist, orkest-
leider, docent, workshops. zelf,
standig musicus met próductie-
kantoor, managem€nt €n web-
site. ,,Ja joh, ik heb h€t knàl-
druk met van alles en noE wat,
maar niet met g€ld verdidnen",
grinnikt hij.

Met zijn huidige project zal
hij ook niet bepaald 'binnenlo-
pen'. ceen nood. ,,coed, ik

krijg wel de rekeningen, maar
I a, daar staat enorm v€el pl€zier
en €rvà.ing t€genover En dat is

Met trots stelr hij dat hij de
afgelopen veertien maarden
toch een opmerkelijk projêct
heêIt weten t€ realis€ren. ,,Ik
wilde het jazzconeept breder
maken door diverse disciplines
samen tevo€gen ineensoorthe-
d€ndaaes artisti€k'Hollandi
pakket'." tutogaaÍ Ma in
Kuijper leverde sf eervolle beel-

den, auteu. en jazzmuzikant
Bob Rigter scb€eI korte Êe-
dichtm. elke provincie is met
een 'eieen' cor;Donist verteden-
woordigd, enJËroen zijlstr; uit
Durgerdam zingr eigen tekst-
dichten op d€ muziek voor
Noord-Holland en Friesland.
Bov€ndi€n zijn aUe twáalf stuk-
ken in d€ vorm van een tran-
scriptiebundel verkrijgbaan
,,Een andere presentatie van
Jazz, nu ook voor mensen met
andere culturele inter:ess€s. Je

kunt het pretentieus noem€n,
we h€bben het wel geÍlikt, en
wijwel zonder subÈidie."

De cd-prcs.rtatl. Èn 'Eoll&Íd tnjàd'ls zitFdasavónd on 2r.0oudlD
het aftlerdrns. Aimhuh, V.Íl.r or-
d.r heêr in IÁREN. l0 ma! . ti!6
rodiouitz.rdiDg vu lloi Sèsiutr iD
Nicl vollêbr.st iruc.tí HoonN,5
eprll, l Hui!Vêrlorcn; HOOmDOR8
17 mei, D. M..Fe ên SCltOOtL, ll
juDi. D. Vlásptorg. IÈ b6t. cor-
..íen. m"t uitrondering veÍ Ámstq-
d.6 en Lá.ctr, rtin in kw.íêr ol 3.x-
r.tb.zelliÍg,


