KOOS VAN DER HOUT

’Vrijheid, dat is voor mij zo
kenmerkend aan jazz’
Interview door Willem Ouwerkerk
Koos van der Hout vertelt hoe hij sinds zijn jeugd onder de bekoring is van trompet
spelen en jazz; hoe muziek de rode draad in zijn bestaan werd. In dit gesprek is het
woord echter niet alleen aan Koos, maar zijn ook uitspraken van een aantal bekende
collega’s verwerkt: trompettisten die bepalend waren, of nog zijn, voor de ontwikkeling
van de jazz en die voor Koos een bron van inspiratie waren. Het interview opent met
de vraag: ‘Wat is er zo leuk aan het spelen van jazzmuziek?’
‘Bij het spelen van jazzmuziek kan je zelf veel beslissingen nemen. Natuurlijk ligt er
een heleboel vast: in een bigband moet je gewoon je partij spelen en geen tel te laat
komen. Maar in een kleine bezetting kan je op het laatste moment beslissen om een
melodie totaal anders te fraseren. Ook kan je op het laatste moment besluiten hoe je
een solo begint, opbouwt en verder uitwerkt. Dat je op die manier jezelf kunt uitdrukken, dat is fantastisch. Meegaan op de flow van wat er bijvoorbeeld uit de ritme - sectie komt en dan maar kijken welke reis we gaan maken. Want het is toch een soort avontuur.’

ROY ELDRIDGE: ’As far as I know, I never play a tune the same twice.
Sure, you play a number a lot of times, and certain little things get set.
But the overall feeling is never the same.’
‘Die enorme vrijheid binnen de spelregels van de jazz is toch iets heel magisch. Je
merkt dat vooral als je met klassieke musici praat, die snappen daar vaak niks van.
Vrijheid, dat is voor mij zo kenmerkend aan jazz. Je hoeft niet te letten op een mooie
klank. Nee, je hebt je eigen klank en die is goed. Daarmee heb je je herkenbaarheid, wat
voor een jazzmusicus erg belangrijk is. Wat je bij mij heel duidelijk hoort zijn twee
stijlen. Ik ben begonnen in de swingstijl en die komt regelmatig terug. Op de conservatoria leren ze dat niet, daar ligt de nadruk meer op bebop.
Het is een stijl van spelen die ik nog altijd leuk vind. Ik speel dan in de traditie van
Louis Armstrong, gecombineerd met die van Buck Clayton: krachtig en stevig.
Trombonist George Kaatee zei altijd: ‘de trompettist speelt de melodie en die moet je
goed kunnen horen.’’

LOUIS ARMSTRONG: ’Too many cats today are worrying about styles,
trying to stand on their heads en play jujitsu music. If a cat can swing
a lead en play a melody, that’s what counts. A straight lead is better
than any solo you know.’
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‘Tegenover het krachtig spelen staat het zo zacht mogelijk spelen, en dan kom je
meer in de buurt van Harry Edison. Zo ben ik zeer gecharmeerd van het spelen met dempers. Vanuit de historie komt de trompet eigenlijk naar voren als een oorlogsinstrument,
maar het moet ook zachter kunnen klinken dan een blokfluit.’

WYNTON MARSALIS: ‘Whispering makes listening intimate.
When you can sustain a whisper, you are reintroduced to your best self. Intensity
without volume. I notice when old musicians play the blues,
they always play the end of a phrase a lot softer than the beginning.
They catch your attention and make you listen.’
‘Ik was een jaar of veertien toen mijn zuster haar eerste pick-up kreeg. Daarbij zat
een singletje van de Dutch Swing College Band. Die speelde een bewerking van de
ouverture Wilhelm Tell met in de hoofdrol trompettist Oscar Klein. Fantastisch, dat wilde
ik ook. Op een geleend instrument probeerde ik wat eerste knettterende tonen voort te
brengen. Later, in de zomer, kreeg ik een eigen trompet en mocht naar de Vlaardingse
Muziekschool waar ik les kreeg van Willem Vos. Na twee jaar stuurde hij mij naar de
Rotterdamse Muziekschool; daar doceerde Frans Vreugdenhil, toen trompettist in het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.’

CLARK TERRY: ’I wouldn’t tell a parent to go out and spend much money on a
horn that’s going to end up on the top of the pile that contains one
deflated football and some spokeless bicycle wheel. As long as the
instrument is adequate to get the proper sound to learn the things
that you are supposed to learn in the proper manner you’re in good shape.’
‘Op de muziekschool speelde ik op een eenvoudige Hakkert 000 van 150 gulden, die
ik voor een stukje zelf had verdiend en voor een deel van mijn vader kreeg. Na een jaar
moest er een Conn Director komen, maar die kostte wel 600 gulden. Mijn vader betaalde wat en ik kreeg 150 gulden van mijn grootvader, die naast ons woonde. Ik kom tussen de middag thuis van school en loop even bij hem binnen. Vanuit zijn stoel naast het
raam wijst hij op een potje en zegt:
‘Daaronder zit 150 gulden. Voor jou.’
Ik zeg dat ik het later op de middag wel kom halen.
‘Nee’, zegt mijn grootvader, ‘nu meenemen.’
Na schooltijd moet ik hem eten brengen, ik kom binnen en tref hem
dood aan in zijn stoel.’
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‘Op de Rotterdamse Muziekschool speelde ik in het harmonie orkest onder leiding
van Frans Vreugdenhil en Henk van Lijnschoten. Via een medelid kwam ik in een heel
slecht dixielandbandje terecht waar ik het in mocht proberen. Ik luisterde veel naar de
Dutch Swing College Band, Benny Goodman, Louis Armstrong en Duke Ellington. Zo
leerde ik het repertoire kennen: plaat opzetten en er dwars doorheen spelen. Op les studeerde ik klassiek, maar het leukste was stiekem dixieland spelen.’

MILES DAVIS: ’I never played dixieland. When I was growing up
I played like Roy Eldridge, Harry James, and anyone else I admired.
You’ve got to start way back there before you can play bop.
You’ve got to have a foundation.’
‘In 1966 ben ik stedenbouwkunde gaan studeren, eerst in Delft, later in Eindhoven.
In 1972, voordat ik afstudeerde, heb ik nog een aardige opname gemaakt met de
Bridgetown Jazz Band. Na mijn afstuderen dacht ik: ‘Ja, wat zal ik nu, de muziek een
beetje erbij en een prachtige baan zoeken, of gaan we dat anders doen’- en ik ben het
dus anders gaan doen. Want inmiddels was er op het Rotterdams Conservatorium een
soort cursus lichte muziek gestart die me trok. Twee jaar later werd dat een officiële
opleiding lichte muziek, waarbij ik nog bij de voorbereidingen betrokken ben geweest.
Inmiddels werd ik in 1975 toegelaten tot de klassieke opleiding, en daarnaast werkte ik
als stedenbouwkundige bij de gemeente Vlaardingen.’

WYNTON MARSALIS: ’I don’t want to be a bebop trumpeter or a swing trumpeter or a New Orleans trumpeter. I want to try to really address
the trumpet period. If it’s a baroque trumpet, if it’s the Hindemith
trumpet sonata, whatever.’
‘Tot dat moment waren de belangrijkste trompettisten voor mij Louis Armstrong en
Ray Kaart. Vooral de concerten van de Dutch Swing College Band waren erg belangrijk.
Op 9 augustus 1962 hoorde ik ze met trompettist Oscar Klein voor het eerst live tijdens
een concert in het openluchttheater van Texel. Een jaar later speelden ze met Ray Kaart
in Vlaardingen. Ik was er helemaal stuk van: zijn manier van spelen, flexibiliteit, snelheid, ook de klank, de expressie die in zijn toon zat, dat vond ik echt fantastisch. En dat
opende weer de weg naar anderen zoals Harry Edison en Roy Eldridge.’

ROY ELDRIDGE: ‘You have to remember the trumpet is a mean instrument, the
meanest there is. It’s a damn monster. Sometimes I feel like throwing it out of the
window, it’s such a beast. There are times when it treats you so sweet and nice that
every thing comes out just perfect. Then you come back to it the next night, rub
your hands together and say to yourself you’re going to do it all over again. You
pick up the horn, put it to your chops, and the son of a bitch says, screw you!’
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‘En natuurlijk de trompettisten van Duke Ellington, maar dat was voor mij toch een
ander soort muziek. Ik vond aanvankelijk Ellington leuker dan Count Basie, later draaide dat om. Ellington heeft dat eigengereide, dat hele specifieke geluid van elke blazer,
zelfs elke sectie heeft een eigen geluid. Terwijl het orkest van Basie een enorme swingmachine was en fantastische tutti’s speelde. Ik denk dat mijn voorkeur omkeerde door
de samenwerking met John Clayton, daar heb ik heel veel van geleerd. ‘

HARRY EDISON: ‘It’s quite a kick playing with Basie; he has the sort of band
musicians like playing in. It’s nice work in a big band as good as Basie’s because
he knows how to spot you. Being with Basie and Freddie Green is like being with
brothers, knowing each other so long. And all the fellows in the band are
marvellous to work with.’
‘Tot mijn niet geringe verbazing werd ik aangenomen op het conservatorium.
Klassiek, want lichte muziek was toen nog geen officiële opleiding. De eerste drie jaar
studeerde ik bij John Floore, eerste trompettist van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Hij begreep wat de bedoeling was, dat de lichte muziek bij mij hoog in het vaandel stond. Hij liet mij redelijk vrij, het was niet zo’n strak programma. Ik speelde in de
big bands van het conservatorium en daarnaast iedere maandagavond in het hobbyorkest van Rob Madna.
Wat ook in het begin van mijn conservatoriumtijd een belangrijke rol speelde was
The Group van Rob van der Linden. Technisch was dat natuurlijk heel erg lastig. Ik kwam
in de plaats van Peter Masseurs, toen eerste trompettist van het Rotterdams
Philharmonisch, die The Group verliet, en wie was ik dan wel om dat van hem over te
nemen?’

DIZZY GILLESPIE: ‘It’s always difficult to know what you should study most to be
a good musician. Piano for the first thing! To learn the keyboard and to pick out
your own things; and resolution, going from here to here, that’s very important.’
‘Na drie jaar bij John Floore gestudeerd te hebben, deed ik overgangstentamen, ik
had mijn theoretische vakken afgesloten en mocht over naar de nieuwe afdeling lichte
muziek. Trompettist Cees Smal gaf les in improvisatie, het belangrijkste was schema’s
spelen. Cees zocht de nummers uit; hij achter de piano, ik op trompet en dan maar proberen. Daar heb ik heel veel van geleerd. Cees was een prettige, zachte man.
Ik heb gedurende mijn hele conservatoriumtijd gewerkt bij de gemeente
Vlaardingen, drie à vier dagen per week. Ik had veel ruimte en vrijheid omdat ik ’s
avonds werkte in stadsvernieuwingsprojecten en daardoor dus overdag vrij was. Als ik
mijn uren maar maakte, het maakte de gemeente niet uit wanneer ik dat deed. En dat
was nieuw voor de gemeente, een parttimer.
Na het derde jaar op het conservatorium kreeg ik steeds meer het idee van ‘toch
maar proberen dit af te krijgen’. Want ik verdiende er intussen al aardig mee. Naast The
Group speelde ik inmiddels in The New Orleans Syncopators van George Kaatee en
anderhalf seizoen in De Boventoon. In 1981 deed ik eindexamen Docerend Musicus en
in 1983 Uitvoerend Musicus. Ik werd aangesteld als docent schoolmuziek en ensemble
aan het conservatorium en werd vervolgens adjunct directeur, waarop ik wegging bij de
gemeente. Een maand of zes liep dat nog dubbel, dat ik dat allemaal tegelijk deed!
Ruim negen jaar ben ik adjunct geweest op het conservatorium.’

MAYNARD FERGUSON: ‘In music education, the philosophy to me is that all
the young musicians must have a knowledge of the past in order to be creative
and do their own thing in the present and the future.’
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‘Er hing een briefje op het bord van het conservatorium: wie wil er spelen in de big
band die ik ga oprichten? John Clayton, telefoonnummer plus adres Koekoeksstraat 14
in Utrecht. Vlak voor mijn eindexamen was er een bijeenkomst en daar zaten zo ongeveer
twintig trompettisten, drie bassisten, geen drummer, één pianist en vijf trombonisten,
een zeer ongelijke bezetting, en daar gingen we mee van start. We speelden Basiearrangementen, want John Clayton was hier blijven hangen na een tour met Count
Basie. Hij ontmoette hier zijn vrouw en werd bassist in het Amsterdams Symfonie Orkest.
En zo ontstond The Tribute Big Band onder leiding van John Clayton.
We speelden originele Basie- arrangementen van onder anderen Clayton. Hij schreef
ze gewoon over van de plaat. Je kon zelfs verzoeken indienen voor een bepaald nummer. We speelden ook arrangementen van Neal Hefti en Quincy Jones. Daar hebben we
o.a. twee Jazz Inn party’s mee gedaan. We begeleidden Sarah Vaughan, dat was een
hoogtepunt. Snooky Young en Jon Faddis die meespeelden in de trompetsectie. Jeff
Hamilton, Ray Brown, Milt Jackson, Monty Alexander speelden mee. Harry Edison, Al
Grey. Dat was een droom.’

BLUE MITCHELL: ‘I love the trumpet, and how I play it comes from just
everybody I ever worked with. I don’t care how much ability you have, you’ve
got to associate it with something or somebody. I’ve found that my approach
is different depending on who I’m working with.’
‘Toen luisterde ik toch vooral naar Clifford Brown. De LP Brownie Speaks heb ik grijs
gedraaid. Maar uiteindelijk zijn de belangrijkste inspiratoren Ray Kaart, Louis
Armstrong, Blue Mitchell, Chet Baker, Buck Clayton, Harry Edison, Jack Sheldon. Maar ik
heb ook veel Dizzy gedraaid, Warren Vaché is een hele belangrijke. Ach, eigenlijk alle
goeien.’

FREDDIE HUBBARD: ‘Clifford Brown amazed me, he had such depth.
His sound was brilliant and at the same time, it was large; he had a broad
tone, and he was warm. For a long time ,I tried to play like Clifford, but I
couldn’t get the tone going, his attack was so pronounced, almost like a
legitimate trumpet player’s.’
‘In 1896 belde Peter Schilperoort naar het conservatorium: ‘Ha Koos, ik heb je gezien
op het jazzfestival in Zoetermeer met de Greenriver Jassband, en ik wilde je vragen om
mee te gaan naar Australië, Singapore, Manilla en Hong Kong.’
Ik wist niet wat er gebeurde. Ik dacht: als ik dat gedaan heb dan kan ik wel stoppen.
Want het is allemaal ooit begonnen met de Dutch Swing College Band en nu belt
Schilperoort mij om in te vallen. Ik hoor mijn maatje op de Vlaardingse Muziekschool
nog zeggen dat we dàt nooit zouden halen. Fantastisch! In de kerstvakantie ben ik als
een gek gaan studeren, ik kreeg twee CD’s met nummers die ik moest studeren.
In Manilla was het nog heel spannend, want we zaten daar precies in de nacht dat
Markos de macht verloor aan
Aquino, het werd bijna oorlog.
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Het was een geweldige toernee met Huub Janssen en Fred Pruim (Fred McMurray).
Bij elkaar heb ik ongeveer 50 concerten meegespeeld en later, in 1990, toen Sytze er
definitief uitging heeft Peter mij nog gevraagd Sytze op te volgen. Het werd een battle tussen Klaas de Wit en mij. Peter overleed heel snel daarna. Maar ik was nog adjunct
op het conservatorium en misschien, heb ik later weleens gedacht, was Peter bang dat
ik het niet zou redden, bijvoorbeeld met een lange toernee, dus werd Klaas aangenomen. Eigenlijk wilde ik toen wel van die baan af, maar dat heb ik niet gedaan.’

WYNTON MARSALIS: ‘Then, of course, there is the road. You miss your family
and loved ones. Your suit is wrinkled; room service never came and you are
starving; you didn’t bring enough drawers; the shower in the hotel had only
cold water; we haven’t sold any tickets to tonight’s gig.’
‘Dat ik nog een tijdje adjunct op het conservatorium gebleven ben was maar goed
ook, want anders had ik het International Trumpet Guild ’92 nooit kunnen doen. Met de
organisatie ben ik al in 1989 gestart en in juni ’92 vond dat plaats in De Doelen in
Rotterdam. Het was een ervaring die ik niet had willen missen. Al was het alleen maar
om als organisator op de foto te staan met Timofei Dokshitzer en Maurice André. Dat
was trouwens de eerste keer dat die bijelkaar kwamen, dat was nog nooit eerder
gebeurd. En als gastheer moest ik een stuk spelen met het Metropole Orkest. Andere
solisten waren Pete en Conte Candoli, Bob en Chuck Findly, Ack van Rooyen en Jarmo
Hoogendijk. Dat was mijn laatste klus op het conservatorium.’

CONTE CANDOLI: ‘I’ve never lost sight of what I started playing for: to blow.’
‘Het viel in het begin niet mee schnabbels te krijgen. Ik had ongeveer één schnabbel
in de week en dat moest natuurlijk meer worden. Dus veel studeren, waar mijn embouchure meteen een stuk beter van werd. En repeteren in trio bezetting, gitaar en bas, met
Klaus Flenter en Henk de Ligt. Langzaam begon het te lopen. Een popband, Sudden
Comfort, trio- optredens met Axel Hagen en Ben Janssen, en met pianisten als Jean Louis
van Dam, Rob van Kreeveld en Jan Huydts. Een opdracht van de firma Dräger voor de
CD ‘The breeze and I’ met Rob Pronk. Ook veel schnabbels met het kwartet van Frits
Kaatee, toch weer een beetje terug naar de Dixieland. Inmiddels speelde ik ook veel met
The Flying Dutchman Jazz Band, dat is een goede band.’

MILES DAVIS: ‘I don’t like to hear people put down Dixieland. Those people who
say there’s no music but bop are just stupid; it shows how much they don’t know.’
‘John Clayton zat in het Hilton in Amsterdam, ik ben daar naar toe gegaan en heb
hem gevraagd of hij zin en tijd had om een CD te maken.
‘Nu niet, huur maar een studio voor 26 en 27 januari 1998 en verzin maar een leuk
bandje. Ik breng Jeff Hamilton mee.’
Ik dacht: dit is mijn kans. Dus toen heb ik een bandje gemaakt met
Ben Janssen, die mij ontzettend geholpen heeft, Rob van Kreeveld en
Axel Hagen. Ik had eigenlijk zo’n smallband sessie in m’n hoofd zoals
Count Basie dat een paar keer gedaan heeft. Op een aantal tracks
speelde Frits Kaatee op tenor en bariton mee.
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De twee bassen, Ben Janssen en John Clayton waren erg nuttig, want ik hield niet zo
van bassolo’s, maar wel als de walkin’ bass gewoon doorgaat. Dus Clayton kon een
gestreken solo doen terwijl Ben met het rhythm doorging. Zowel ‘The breeze and I’ als
‘Easy Groovin’’ werden opgenomen bij Max Bolleman in Monster. Dat was toch wel één
van de absolute hoogtepunten uit mijn bestaan.’

MILES DAVIS: ‘There ain’t nothin’ happenin’ in the studio; you don’t get no
feelin’. It’s not the retakes; it’s the feelin’ you put in it. I mean, you can’t say
‘I love you’ twice. You have to say it when you feel it.’
‘Daarna gebeurde er van alles. In 1999 een concert met de 50-jarige Down Town Jazz
Band en het Residentie Orkest onder leiding van Rob Pronk. Veel optredens met het
Joke Bruys Kwartet en de band van John Paay met dochter Patricia als zangeres. In 2000
maakte ik weer een CD, nu in kwartet bezetting, met Jean Louis van Dam, Ben Janssen
en Hans Dekker.’

HARRY EDISON: ‘They keep saying mainstream jazz and progressive jazz,
but I think music is music. All these names are just new names for music.
If it sounds good, and if it is good, then it’s just music.’
‘Als ik aan hoogtepunten terugdenk, zijn dat toch vooral de optredens met beroemde musici. Ik noemde al eerder het spelen met Sarah Vaughan, Snooky Young en
Jon Faddis. Een ander hoogtepunt was een concert tijdens het North Sea Jazz Festival
met de New Orleans Syncopators van George Kaatee met als gastsolist Cat Anderson, de
beroemde high– note trompettist uit het orkest van Duke Ellington. Ik zat nog op het
conservatorium en moest nog een hoop leren en ineens sta je naast Cat Anderson.’

CAT ANDERSON: ‘The reason I’d come to play so high was because at school
there were guys who could do it much better than I could. They used to take my
girls from me with high notes. This happened every Friday night at dances.
Finally, I got angry and started playing everything in the upper register.’
‘Al veertig jaar heeft de trompet gezorgd voor een ontdekkingsreis in de muziek en
dat zal ongetwijfeld doorgaan. Wat hopelijk ook nog door zal gaan is het echte reizen.
Door het spelen van jazz kwam ik in werelddelen waar ik anders nooit geweest zou zijn.
Overigens betekent ook de klassieke muziek veel voor me. Muziek is de rode draad in
mijn bestaan. De manier waarop ik het spelen van jazzmuziek ervaar is daarbij van groot
belang, op het laatste moment kunnen beslissen hoe je het gaat aanpakken. Sommige
mensen in mijn leven zijn er ongetwijfeld gek van geworden maar ik vind dat geweldig.’

NICHOLAS PAYTON: ‘We all experience pain and joy, happiness, sorrow, gain.
Great music has always been produced by a musician with the ability to tap into
the core of what’s inside them and then relate that to the audience. The instrument
itself is just a vehicle for that expression. The trumpet is just a hunk of metal.
It takes someone to pick it up and play it to make it come alive.’
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