
monteren envanverschillende kanten
laten zien. Joy staat voor de vrouwendie
belangrijk zijn geweest in zijn leven.De
eerste, die er nietwas: zijnmoeder, die
werkte indeprostitutie. Enhij is vijf keer
getrouwdgeweest, naast die lachende
kant is het ookmooi die tragische kant te
onderzoeken.”

Sikje
“Ooit heb ik dat laten staan toen ik inde
banwas vanDizzyGillespie. Tot het con-
servatoriumwasLouisArmstrongmijn
enige voorbeeld,maar daar kwamenvan-
zelf andere trompettisten langs,Dizzy,
FreddieHubbard,KennyDorham.Maar
dat sikje is inmiddels autonoom. Ik ben
geenkopieerder, ik speel ookheel graag
mijn eigenmuziek.”

Kobe Award
“Gewonnen in 2000, een aanmoedi-
gingsprijs. Danmag je optredenophet
Kobe Jazz Street festival in Japanmet
een tourneetje erachteraan. Toch leuk
omeenkeer eenprijs tewinnen. Zoals
demedia zich vooral richtenop eenpaar
mensen, zie je ookprijzen veel opdezelf-
de plek terechtkomen. Ik bennatuurlijk
heel breedontwikkeld, houmebezigmet
dehistorie. Dat is voormensenmoeilij-
ker danwanneer je vanaf je twintigste
alleenmet je eigenmuziek bezig bent.
Datmaaktmeatypisch.Maarhoe ikhet
doebevaltmeprima, ik hou erg vanmijn
eigenkoers.”

Engel
“RegisseurMarcusAzzini vanToneel-
groepOostpoolwilde in 2012 inde voor-
stellingTramlijnbegeerte eenmystiek
personage, een soort engel. Dus kwam
ik te pas en te onpas opmetmijn trom-
pet.Wat ik daar leuk aanvond, sowieso
aan cross-overs, is je te laten inspireren
door iets anders danmuziek.Danklikt
je hoofd open. Ik schilder ook, eenbeetje
eenuit dehandgelopenhobby. Een
beetje Cobra-achtig.Wel serieushoor,
niet dat je denkt dat ik het niks vind.
Watheel interessant is, is het verschil in
tempo. Speel je op trompet een solo, dan
moet je heel snel reageren. Bij een schil-
derij kun je afstandnemen, eromheen
lopen.Maarhet creatieve proces, de lijn-
voering, vlakken inkleuren, zijn ook ele-
mentendie je in een solo gebruikt.”

Cotton Club
“Ik dacht: leuk omdaar af te spreken, op
deNieuwmarkt. Blijkt ie nogdicht.Het
wordtwel demeest jazzy club vande stad
genoemd. Ik speel niet zo vaakmeer in
cafeetjes.Maar in zo’nCottonClubkun
je het bijhouden en eenbeetje plezier
maken. Experimenteren, een stuk voor
de eerste keer spelen.Heel dicht opde
mensen.Die kant hoort ook echt bij de
jazz.”

Joost Niemöller
“Wie is dat ookweer? Jemoetmeeven
helpen.Auteur, PVV? Ik ben zwaar anti-
PVV, ik vind ze gevaarlijk en antidemo-
cratisch.”

Louis! What a wonderful world, vanaf
18 maart in de theaters, www.legends of
music. Michael Varekamp speelt vandaag
om 17.00 uur in de Cotton Club.

bloed.Mijn biologische vader kwamuit
Trinidad en ik benverwekt inLonden.
Ja, er zijn heel veel kleuren zwart.”

Kenneth Vermeer
“Ik snapniet dat datmassaal getolereerd
wordt. Ik vindhetwalgelijk en alle partij-
enhebbenboter ophunhoofd. Jemoet
bij zoietsmeteendewedstrijd staken, dát
is normaal.Het gebeurt steeds opnieuw
enhet signaal is steeds dat hetwel kan.
‘Het is niet oké,maar…’ Ja, ik benóók ge-
pest, afgewezenvoor banen, hebkamers
niet gekregenof ben ronduit gediscrimi-
neerd. Extra aangehoudendoor depoli-
tie. Die hele discussie is echtwaar.We
hebbenallemaal zo’n lijstje.”

Dochter
“Ze is zes, zewoont bij haarmoeder in
DenHaag.Mijn vaderwas al overleden,
mijnmoedermoest niets hebbenvandie
zoektocht naarmijn biologische achter-

grond.Maar de laatste jaren voorhaar
dood, toenhet relevantwerd,was zede-
ment. Ze is zich er nogwel, net, bewust
vangeweest dat ze omazouworden.”

Acteren
“Ik bengeen acteur hè?Maar de jazz
heeft ook eenheel klassieke kant. Als je
Bach speelt,moet je de componist door-
gronden. Speel jeMilesDavis, of Louis
Armstrong, danmoet je je ook verhou-
den tot depersoon.Het is niet zozeer een
rol spelen alswel je verdiepen inhet per-
sonage. BijMiles! zoek je als speler die
donkere,mystieke kant vanMilesDavis
op. BijLouis! is het het omgekeerde.Waar
Miles zich eenzaammaakt, treedt Louis
juist naar buiten.Die staatmet zijn ar-
menwijd gespreid en zegt: kommaar
hier!Maar als je goedkijkt, zit daar ook
iets ongenaakbaars in. Zijn blijdschap
heeft ietsmonumentaals, hij straalt er
meeuit dat hij niet stuk te krijgen is.Mi-
les gaf erop af: ‘Dat gegrijns altijd.’Maar
het is nooit zomaar eenbeetje lachenge-
weest.”

Joy
“JoyWielkens. Ik heb eerdermethaar
gewerkt in eenBillieHoliday-tribute. Ze
zingt en acteert te gek.Het is niet zodat
wemuziektheaterwillenmaken.Het is
een voorstellingmet theatrale elemen-
tendieheel dicht opdehuid zit.Watwe
doen inLouis! is Louis als hetwarede-

servatorium inDenHaag aangenomen.
Ack vanRooyengaf er les, JarmoHoog-
endijk. Voor trompetwasdat echt the
place tobe.”

Fra Fra Sound
“Watwededenmet Fra Fra Soundwas
onsdoor de zwartemuziekgeschiedenis
heenwerken. Eerst vanuit de Surinaams-
Afrikaanse traditie,maarwe reisdenmet
debanddehelewereld over.Datwas een
ontzettende eyeopener.Opgroeien inBo-
degraven endanop je 22ste, 23ste overal
naartoe. Cuba, Zuid-Afrika,Mali. Dat is
eenheel belangrijke fase geweest, eigen-
lijk een soort kennismakingmet de zwar-
te cultuur.”
“Wewaren soulmates, en voor iedereen
washet een leerzameperiode.Meer dan
leerzaam.Vormend.Wewarenvlakna-
dat de apartheidwas afgeschaft inZuid-
Afrika, een euforisch landmet toennog
alle hoop. Ik hebdriemaandenmetmijn
hoofd indewolkengelopen.”

Desmond Tutu
“Toenhij naarDenHaagkwamvoor de
Burgerschapslezing acht jaar geleden
heb ik in opdrachtTutu’s Suite geschre-
ven, een stuk in vijf delen.Hij heeft het
gehoord enmedehandgeschud. Een
heel ontwapenendeman. Zijn bood-
schapwas ‘hebuwnaaste lief’, endat
in vele varianten.Wehebbennatuurlijk
niet uren gekletst.Maar hetwonderlijke
is dat je je tochhéél even eendeeltje van
dewereldgeschiedenis voelt.”

Trinidad
“Alsmusicus, als kunstenaar had ikde
zwarte cultuur onderzocht,maar ik liet
mijn eigen stukje buitenbeschouwing.
Mensenvroegenmewel:waar kom je
vandaan? Ikwas algemeen zwart, eigen-
lijk,maar exactwist ik het niet. Toenop
mijn 38stemijn kinderwensurgenter
werd, ben ikhet gaanuitzoeken.Kleur is
éénding,maar er is ooknog zoiets alswie
ofwat.”
“Ditwordt zowel het grote adoptie-
interviewhè?Mijn biologischemoeder
bleek inCapelle aanden IJssel tewonen.
Zijwerd erdoor overvallendat ik contact
zocht.Meisjesmoestendestijds ook een
verklaring ondertekenendat zeniet op
zoek zoudengaannaar hunkind.Maar
ze is het vrij snel gaan ervaren als een
groot cadeau. Er is eenband. Zeheeft
Frans bloed,Marokkaans bloed, Joods

Rotterdam
“Ik ben als baby afgestaan, ik ben inRot-
terdam in eengeboortekliniek geboren
engeadopteerd toen ik eenhalf jaarwas.
Mijn ouders,mijn adoptieouders, kwa-
menuit die buurt en als het ging over ‘de
grote stad’,was dat altijdRotterdam. Ik
heb er veel gespeeld ook, er is een leuke,
fijnementaliteit, heeldownto earthmaar
ook avontuurlijk.”

Louis Armstrong
“Elfwas ik toen ikhemontdekte.Mijn
ouders hadden thuis één jazzplaat, van
Louis dus.Het voeldemeteen alsof hij bij
mij hoorde. Ik benopgegroeid inBode-
graven, in eenblanke omgeving.Kenne-
lijk vervuldehij tochdebehoefte aan een
zwart rolmodel.Wat belangrijk is: hijwas
ook een soortweeskind, hij leerde trom-
pet spelen inhetweeshuis. Ik vindLouis
Armstrongdeoerknal vande jazz, hij
heeft het concept jazz zoalswedat later

zoudenkennengeïntroduceerd, qua
frasering, qua solo’s, quamanier van
zingen.”
“Nee, dat ik trompet bengaan spelen
komtniet door hem.Zouvoorhet ver-
haalwelmooi geweest zijn hè?Mijn
ouders haddengehoord, endat is later
bevestigd, datmijn biologische vader
muzikantwas, hij speelde saxofoon. Zij
dachten: daarmoetenwewatmee.Dus
ging iknaar demuziekschool. Eerst blok-
fluit, daarna trompet. Ikmocht vanmijn
moederniet naar buiten voordat ik een
half uur trompet hadgespeeld.Dan riep
ze onder aande trap: ‘Later zul jeme
dankbaar zijn!’ Kennelijk had ze een
vooruitziendeblik.”

Conservatorium
“Ikhad eennare leraar, zo’n gefrustreer-
demilitair. Die stondaltijd opmijn buik
te slaan, dat ikmeer ademsteunmoest
geven.Met die lessenben ik gestopt.
Maar ik benwel blijven spelen, een geluk
bij eenongeluk.Gewoon zelf klooien. En
opmijn zestiende, zeventiendeben ik
verder gegaanmet lessen. Ikwas zo ge-
grependoor dewarmte, de swing, het
losse vande jazz, het improviseren. En
die trompet is echtmijn stem.Er is een
boekje over karakters en instrumenten.
Die trompet staat voor onaHankelijk-
heid, voor je eigenwegwillenuitstippe-
len. Iemanddie bas speelt bijvoorbeeld,
is tochmeer dienend. Ik benophetCon-
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‘Die trompet
is echt
mijn stem’
Michael Varekamp (1968) is trompettist. Hij speelt in
de voorstelling Miles! en is vanaf maart te zien in Louis! – what
a wonderful world, over zijn eerste rolmodel Louis Armstrong.
tekst Marjolijn de Cocq, foto Harmen de Jong

‘Meisjesmoesteneen
verklaring tekenendat
zeniet opzoekzouden
gaannaarhunkind’


