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INLEIDING 

 

1.Motivatie en vraagstelling 

 

„Jazz en België‟ is voor velen een onbekende combinatie. Een beetje vreemd als je weet dat 

ons land altijd al een belangrijke rol heeft vervuld binnen de Europese jazzgeschiedenis. Ons 

land was samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk één van de eerste landen in 

Europa waar de Amerikaanse jazz ingang vond. Daarnaast in 1932 publiceerde de Belg 

Robert Goffin de allereerste studie ter wereld over jazz. Maar belangrijker is dat ons land vele 

creatieve jazzmuzikanten heeft voortgebracht, die in heel Europa aan de slag konden en 

vanuit alle hoeken van de wereld appreciatie kregen. Het standaardwerk, de „New Grove 

dictionaire of Jazz‟, maakt een vermelding van een veertigtal namen van Belgische 

jazzmuzikanten en jazzbands1, wat zeker niet weinig is voor ons kleine landje. Een interessant 

onderwerp, Jazz in België, en een aparte studie waardig.  

 

De volgende uiteenzetting handelt over jazz in België en meer specifiek over het 

jazzonderwijs in ons land. Vandaag maakt dit jazzonderwijs integraal deel uit van het 

Belgische muziekonderwijs. Dit is echter lang niet zo geweest, jazzmuzikanten leerden de 

muziekstijl voornamelijk autodidactisch, in de praktijk van het spelen. Deze vaststelling 

bracht mij tot de volgende vraag: „Wat is het belang geweest van het ontstaan van dit 

jazzonderwijs voor de „Belgische‟ jazzmuziek?‟.  

 

De vraag naar het belang van het ontstaan van jazzonderwijs in ons land impliceert ook 

meteen enkele algemene vragen die zich stellen over het jazzonderwijs. „Jazz of improvisatie, 

kan dat worden aangeleerd? Zal de creativiteit in de jazz, door met principes en regels te 

werken in de scholen, hier niet onder lijden? Of verliest dit avontuurlijke genre zijn waarde 

niet door het te institutionaliseren, te officialiseren?‟  

Het onderwerp „Jazz en onderwijs‟ roept vragen op, de moeite waard om van naderbij te 

onderzoeken.  

 

Tenslotte wil ik even aangeven dat er wel degelijk over een „Belgische „ jazz mag gesproken 

worden en deze niet gesplitst moet worden in een Vlaamse,  Brusselse en/of Waalse scène. 

Op administratief gebied kan er uiteraard een lijn getrokken worden. De conservatoria 

bevinden zich aan de Vlaamse kant en in Brussel, en bijgevolg beweegt er ook meer rond die 

stedelijke centra in Vlaanderen dan in Wallonië. Maar wat niet vergeten mag worden is dat 

                                                 
1
 Zie bijlage 1: Lijst Belgische jazzmuzikanten en jazzbands uit de „New Grove Dictionary of Jazz‟ 
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het startschot van het Belgische jazzonderwijs gegeven werd in het zuiden van ons land, met 

name in het conservatorium van Luik. Op artistiek gebied is er hoegenaamd geen verschil 

voelbaar tussen Vlaanderen of Wallonië. Sinds enkele decennia bestaat de Belgische 

jazzscene uit „gemengde‟ groepen. Uitwisselingen tussen Vlaamse muzikanten en Waalse 

muzikanten zijn dus realiteit. Het mooiste bewijs dat er vandaag wel degelijk zoiets als 

„Belgische‟ jazz bestaat, wordt aangereikt door de vereniging vóór en mét alle Belgische 

jazzmusici „Les Lundis d‟Hortense‟ (LDH). Op hun website „www.jazzinbelgium.com‟ vind je 

alle jazzevenementen terug die in België plaatsvinden.  

 

2.Onderzoeksmethode 

 

Bij gebrek aan wetenschappelijke en theoretische bronnen over het onderwerp „jazz in België‟ 

en zeker over het onderwerp „jazzonderwijs in België‟ verkreeg ik de informatie voor mijn 

scriptie voornamelijk door middel van veldwerk, via het Internet en via studie van enkele 

primaire bronnen.  

 

De keuze om mijn vraagstelling te onderzoeken onder de vorm van veldwerk en diepte-

interviews heeft als gevolg dat in dit onderzoek de subjectieve ervaringen van de jazzmusici 

en organisatoren zelf centraal staan. Ik heb geprobeerd vanuit een zo breed mogelijke 

invalshoek een selectie te maken van personen die op de hoogte zijn van wat er zich allemaal 

afspeelt rond jazz in België en/of rond het jazzonderwijs. Ik sprak met de coördinatoren van 

de jazz-en-lichte-muziek-afdelingen in de vier conservatoria in Vlaanderen en met de 

coördinator van de Jazzstudio om een beeld te krijgen over hoe deze opleidingen 

functioneren. Ook nam ik enkele interviews af van zowel jazzmuzikanten en docenten, die wel 

of geen jazzopleiding genoten, en die een grote interesse vertonen voor het onderwerp. De 

geïnterviewden hadden een gemiddelde leeftijd van 40 jaar of ouder. Dit was een bewuste 

keuze omdat zij de evolutie van het jazzonderwijs vanaf het begin beleefd hebben. Ik legde 

eenzelfde vragenlijst voor aan alle geïnterviewden betreffende de huidige evolutie in het 

Belgische jazzlandschap, het ontstaan van het jazzonderwijs en de huidige situatie, en wat het 

belang er van is voor de jazzmuziek in ons land.  

 

Interviews: 

 

 Maarten Weyler (coördinator conservatorium Gent) 

 Peter Hertmans (coördinator conservatorium Leuven) 

 Els Smedts (coördinator conservatorium Antwerpen) 

 Piet Nijsten (coördinator conservatorium Brussel) 
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 Ondine Quakelbeen (coördinator Jazzstudio) 

 Juul Anthonissen (recensent, oprichting jazzonderwijs) 

 Erwin Vann (muzikant, docent) 

 Frank Vaganée (muzikant, docent) 

 Kurt Van Herck (muzikant, docent) 

 Johan Sabbe (muzikant/docent ) 

 Lieven van Ael (muzikant/docent) 

 Hans Van Oost (muzikant/docent) 

 

Gesprekken: 

 

 Mon Heuvinck, Ilja de Neve (Jazzcentrum Vlaanderen) 

 Jean Poll Schroeder (Maison du Jazz)  

 Karen Van Remortel (Muziekcentrum) 

 Albert Michiels (verzameling) 

 

Voorts bezocht ik verschillende verenigingen en documentatiecentra die zich bezig houden 

met jazz in België. Tot deze Belgische jazzknooppunten behoorden het „Jazzcentrum 

Vlaanderen‟ in Dendermonde, het „Maison du jazz‟ in Luik en het „Muziekcentrum‟ in Brussel. 

Ook het „Muziekinstrumentenmuseum‟ (MIM) in Brussel stond op de lijst, waar zich de 

uitgebreide verzameling van jazzhistoricus en -muzikant Robert Pernet bevindt. Deze diverse 

gesprekken en de grondige inzage van de archieven bezorgden mij de nodige informatie over 

de Belgische jazzgeschiedenis en over het reilen en zijlen van de Belgische jazz vandaag.  

 

Daarnaast kon ik niet rond dé hedendaagse bron heen: het Internet. Op de websites van 

bovenstaande en andere verenigingen vond ik artikels en interviews terug die mijn zoektocht 

hebben aangevuld. Een zeer belangrijke, en de enige website die zich toespitst op jazz in 

België, en dus update met het jazzgebeuren van vandaag, was „www.jazzinbelgium.com.‟ 

Daarnaast hebben ook de verschillende websites van de conservatoria en scholen mij vooruit 

geholpen.  

Ook artikels in tijdschriften als o.a. „Jazzmozaïek‟ en „J@zz@around‟ en in kranten en het 

zeer recente artikel van Simon Korteweg (2006) „Nota over ondersteuning en stimulering 

van de jazz scene in Vlaanderen en Brussel „ wil ik hierbij vermelden. 

 

Al gauw bleek het onderzoek niet los te koppelen van de weg die jazz sinds haar ontstaan in 

Amerika heeft afgelegd en hoe deze haar weg naar België vond. Een nadere kijk op de 

jazzgeschiedenis vereiste een ernstige bronnenanalyse en literatuurstudie om zo een beter 
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kader te vormen over de ontstaansgeschiedenis. Voor het eerste hoofdstuk „Jazz in België‟ 

deed ik beroep op enkele primaire bronnen: „Dictionaire du jazz a Bruxelles et en Wallonie‟ 

uit 1991, net zoals „l‟Histoire du jazz a Liège‟  (1985) van J-P Schroeder concentreren zich 

voornamelijk op het zuidelijk deel van ons land, maar geven toch ook een volledig overzicht 

of beeld van de jazzgeschiedenis in België. Essentieel is ook  het boek „Jazz in little Belgium: 

Historique, Discographique de 1881 à 1966‟  (1967) van Robert Pernet. En het meer recente 

werk dat ontstond naar aanleiding van de tentoonstelling rond zijn collectie die eenzelfde titel 

draagt:  „Jazz in Little Belgium‟  (2004). Tenslotte nog „The Finest in Belgian Jazz‟ (2002) dat 

de historie van jazz in België in kaart zet en waarin een uitgebreid hoofdstuk de portretten 

van Belgische  jazzmusici bevat.  Meer ter aanvulling, omdat ze chronologisch en geografisch 

te beperkt waren, zijn de bronnen: „De swingperiode ‘ (1935- 1947), ‘Jazz in België „ (1980) 

van J. De Graef en „A la Rencontre du Jazz Hutois’ (1998) van J. Discry en Ch. Pire. 

Ook tijdschriften (Jazz Hot, Jazz in Time, l‟Actualité Musicale) en dergelijke uit de collectie 

van Robert Pernet hebben mijn zoektocht naar informatie vervolledigd. 

 

Om mezelf te behoeden voor een eenzijdige kijk op jazzonderwijs (de respondenten 

bestonden bijna uitsluitend uit docenten en andere nauw betrokkenen), en voor een beter 

begrip van jazz en improvisatie, ben ik op zoek gegaan naar enkele bronnen die dit 

onderwerp aankaarten. Het enige volledige boek dat handelt over jazzonderwijs is „The 

teaching of jazz‟ (1989) van J. Coker. Daarnaast vond ik ook het artikel van Beale „Jazz 

education‟ (2000)  in „The Oxford Companion to jazz’. 

Een meer kritische benadering op het jazzonderwijs, vond ik in de tekst van Bernlef „Haalt 

jazz de eenentwintigste eeuw?‟ (1999). Deze tekst bracht mij dan weer bij een ander boek van 

Bernlef „Schiet niet op de pianist‟ (1993), dat samen met het kritische boek van Bailey 

„L‟improvisation sa nature et sa practique dans la musique‟ (1999) en de uiteenzetting over 

improvisatie in het boek Tanghe, F. „All that Jazz‟ (1994) meer inzichten gaf over 

basiselementen van jazz.  

Een laatste document over jazzonderwijs in België, de eindverhandeling van Peter Lesage „Is 

jazzonderwijs nodig? : Kunstagogisch verslag’ vertoont enkele raakvlakken met mijn 

onderzoek, maar richt zich meer op de culturele en muzikale opvoeding van het kind en haar 

kennismaking met cultuur.  

Deze kritische bronnen vullen de verkregen informatie uit de interviews aan. Mijn doel was 

deze verschillende standpunten tegenover elkaar te plaatsen, om vanuit dit brede kader tot 

een eigen, kritisch en goed onderbouwd besluit te komen. 

Bij het uitschrijven van deze thesis stootte ik op enkele moeilijkheden. Het probleem lag in 

het recente gegeven dat jazzonderwijs is. Dit onderwijs is nog volop in evolutie waardoor het 
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onmogelijk is om vandaag reeds een volledig overzicht te geven en de volledige toedracht of 

betekenis hiervan voor de jazzmuziek samen te vatten. Mijn onderzoek is bijgevolg een eerste 

stap in deze richting en zeker geen eindpunt. Laat het een bundeling van visies zijn, die 

nieuwe vragen oproept en openstaat voor verdere discussie.  

 

3.Opbouw van de scriptie 

 

De thesis behandelt twee grote hoofdstukken: „Jazz in België‟ en het „Jazzonderwijs in België‟. 

In het eerste hoofdstuk volgt een beknopt overzicht van de Belgische jazzgeschiedenis tot op 

vandaag. Hierin wordt het verhaal verteld van het kleine België dat met een grote uitstraling 

doorheen de Europese jazzgeschiedenis walst, of beter swingt. Het eerste deel overloopt de 

evolutie van de jazz in België van het begin tot en met de jaren ‟70. Het tweede deel gaat over 

jazz in België vanaf de jaren ‟80 tot en met vandaag. Dit laatste deel is belangrijk in functie 

van het schetsen van het kader waarin de stap naar het verhaal van het jazzonderwijs wordt 

gezet.  

Het tweede hoofdstuk splitst zich op in twee grote delen. In het eerste deel wordt het 

volledige jazzonderwijscurriculum van België weergegeven, van de ontstaansgeschiedenis tot 

het jazzonderwijs vandaag. Met het tweede deel, getiteld „Jazzonderwijs een paradox?‟ wil ik 

de kritieken op het jazzonderwijs bundelen en afwegen tegenover elkaar, alsook enkele 

mythes ontkrachten die over het onderwerp bestaan. Vragen over vrijheid in spelen en 

vrijheid in denken, jazz een paradoxaal gegeven, worden in dit hoofdstuk behandeld en 

vanuit een zo breed mogelijk kader beantwoord.  
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1. De evolutie van jazz tot 1970  

 

a. De pre-jazz (vóór 1917) 

 

Door de complexe ontstaansgeschiedenis van jazz is de exacte plaats en datum van het 

ontstaan van dit muziekgenre moeilijk te duiden. Feit is dat de wieg van de Jazz zich in 

Amerika bevindt en dat deze er omstreeks het einde van de 19de eeuw ontstond.  

Algemeen gesteld ontwikkelt jazz zich als een zwarte volksmuziek waarvan de oorsprong 

gelegen is in een versmelting van de Afro-Amerikaanse cultuur en de Europese cultuur. Meer 

concreet zal deze muziekstijl geleidelijk aan groeien uit een samenvoeging van verschillende 

losstaande pre- jazzelementen, waarvan de belangrijkste de „Minstrels‟, „Ragtime‟ en de 

„Blues‟ zijn.  

 

In Europa vond het eerste contact met de pre-jazz plaats op het einde van de negentiende 

eeuw. Dit is niet verwonderlijk want gedurende deze periode oefende Amerika een enorme 

aantrekkingskracht uit op ons continent. De verschillende geïmporteerde Amerikaanse 

producten brachten de ontdekking van de „Minstrels‟ met zich mee. Deze „Black and White 

minstrelshows‟ bestonden uit komische sketches, dansnummers en muzikale intermezzo‟s 

waarin aanvankelijk blanke acteurs met zwartgeschilderde gezichten karikaturen van de 

„vrolijke zwarte‟ opvoerden.2 Ze hadden overal veel succes en liggen het meest direct aan de 

oorsprong van de jazz. Het eerste land dat in Europa de Amerikaanse „Minstrel Troups‟ 

(1870) ontving was Engeland, wellicht omwille van zijn geografische ligging en affiniteit met 

de taal. Na Engeland volgden Frankrijk en België (1881). Het succes van de Minstrels was ook 

in ons land zeer groot, meer dan vijftig jaar lang zullen talloze geschminkte blanke acteurs 

maar ook zwarte Minstrels onze Belgische podia afschuimen. Vermoedelijk was het de 

Amerikaanse, zwarte minstrelgroep,‟The Hooleys‟, die het genre bij ons introduceerde. Ze 

zouden tijdens hun tournee in Europa in 1851 te gast zijn geweest in Brussel.3 Ook de komst 

van de „Buffalo Bill‟s Wild West Show‟ in 1891 in ons land werd genoteerd, onder meer in 

Gent en Luik. Door het succes duurde het niet lang of er verschenen ook Belgische (Gentse, 

Brusselse, Leuvense of Luikse acteurs met zwartgeschilderde gezichten) Minstrels ten tonele. 

In het boek „Jazz in Little belgium‟ wordt hierover het volgende benadrukt: “Uiteraard ging 

het om een louter commerciële exploitatie van een succesvolle podiumact (…)maar  tegelijk 

zou het simplistische beeld dat de Belg zich van de zwarte vormde nog lange tijd op de 

                                                 
2
 MEURANT, A. e.a. Catalogus n.a.v. de tentoonstelling. Jazz in little Belgium. Brussel: Koninklijke musea 

voor kunst en geschiedenis, 2004, p.12 
3
 SCHROEDER, JP., e.a . Dictionnaire du jazz à Bruxelles et en Wallonie. Luik : Mardaga, 1991, p.12 
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nepvoorstelling van de minstrels berusten.” 4 Het was immers de tijd van Leopold II en het 

kolonialisme, waarin het stereotiepe beeld van de „primitieve‟ zwarten bestond.  

 

In deze periode van de Minstrels, het einde van de 19de eeuw, vond er een belangrijke 

gebeurtenis voor jazz, en voor muziek in het algemeen, plaats. In deze periode ontstonden 

namelijk de eerste opnametechnieken. In 1877 ontwikkelde Thomas Alva Edison de fonograaf  

en een jaar later ontstond, op naam van Emile Berliner, de grammofoon of platenspeler.5   

Een jaar na zijn ontstaan werd de fonograaf al tentoongesteld in ons land in Brussel, in het 

Panopcticum de Monsieur Castan.6 België had echter lange tijd geen eigen opnamestudio 

voor platen en bijgevolg was de verspreiding van de pre-jazz in ons land gebaseerd op de 

aangeboden buitenlandse platenlabels als „Colombia‟, „Zonophone‟ en wat later „Favorite‟. Pas 

na de Eerste Wereldoorlog zagen de eerste platenhandelaars in verschillende steden in België 

het daglicht. De allereerste Belgische platenlabels luisterden naar de naam „Chantal‟, en 

„Reneyphone‟. Wat betreft de intrede van het muziekgenre „jazz‟ in de Belgische platenmarkt 

zal uitgever Félix-Robert Faecq het grootste aandeel hebben, daarover later meer.7 

 

Rond 1900, ongeveer gelijktijdig met de rondreizende „Minstrels Troups‟, maakte ons land 

kennis met verschillende befaamde Amerikaanse blaasorkesten. Deze brachten naast marsen 

en symfonieën ook „Cake- walks‟ en „Ragtimes‟ naar België (maar ook heel Europa), beiden 

gekarakteriseerd door hun gesyncopeerde ritmes. 8 Het meest gekende Amerikaanse orkest 

dat ons land bezocht, was wellicht dat van John Philip Sousa. Deze trad voor het eerst op in 

ons land in 1900 in Brussel en Luik, en in 1903 speelden ze op een internationale expositie in 

Brussel. Het orkest bracht voornamelijk het genre „Cake-walk‟, gesyncopeerde muziek van 

zwarte afkomst, die ontstond in 1890, waarbij een zeer uitbundige dans met groteske 

bewegingen behoorde. 9  Al spoedig, in navolging van het Sousa-orkest, werd deze 

dansmuziek ook door verschillende Belgische orkesten gespeeld. Louis Fremaux o.a., maakte 

een bekende cakewalkcompositie getiteld: “Bruxelles Cake-Walk”.  

 

Het tweede genre, „Ragtime‟ (rond 1900), lijkt sterk op de Cakewalk, maar heeft een nóg 

consequenter doorgevoerde gesyncopeerde ritme. De term zelf „ragged‟ time duidt op dat 

typische kenmerk, het verscheurde of gesyncopeerde ritme in de muziek. Ragtime wordt 

                                                 
4
  MEURANT, A. (2004)  p.13 

5
 Als geluidsdrager van de fonograaf werd de wasrol gebruikt. In de eerste jaren verdeelden de wasrollen en de 

platen de markt nog onder elkaar. Uiteindelijk zal de plaat overheersen.  
6
  SCHROEDER, J-P. (1991) p.12  

7
  Zie p. 16 

8
 „Gesyncopeerde muziek‟: dit is muziek waarin het ritmische accent wordt verlegd, de articulatie valt niet op de 

sterke tellen in de maat, maar juist de zwakke tellen worden benadrukt. De syncopen  zijn in jazzmuziek in het 

algemeen veeleer de regel dan uitzondering.   
9
  De apotheose van de zojuist vernoemde „Minstrels‟ bestond ook vaak uit een Cake-Walk 
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naast de Minstrels als een ander pre- jazzelement of dus een voorloper van de jazz 

bestempeld. Oorspronkelijk was Ragtime pianomuziek dat ontwikkeld werd door zwarte of 

Creoolse muzikanten die een klassieke opleiding hadden genoten. De meest bekende Ragtime 

figuur is de Amerikaanse pianist en componist, hij schreef maar liefst 600 

ragtimecomposities. De eerste muzikanten die Europa doorkruisten op de tonen van de 

Ragtime waren banjospeler Edgar Allen Cantrell en mandolinespeler Richard Williams. 

Hoewel Ragtime in ons land als term niet vaak vermeld werd, weerklonk ook hier het 

karakteristieke geluid en waagden enkele Belgische muzikanten zich aan een compositie. De 

vroegst gekende Belgische ragcompositie, „We also Baby‟ van Géo Deltal, dateert van 1905. 

Een ander ragtime werd geschreven door Antwerpenaar Harry Fragson getiteld „Songs and 

Operas in Ragtime‟. Hij kende in Londen, maar ook in Parijs grote successen. De man die ons 

echter het grootste en bekendste Ragtime-oeuvre heeft nagelaten is Louis Fremaux, zonet ook 

vermeld voor zijn cakewalkcompositie. Het was echter met zijn piano- rag „Toboggan‟ dat hij 

internationale bekendheid verwierf. Van deze compositie werden zelfs verschillende opnames 

gemaakt, met als gevolg dat ze door menig binnen- en buitenlands muzikant werd gespeeld. 

De kennismaking met de Amerikaanse orkesten (Ragtime) lieten een grote indruk na.  

Omstreeks de eeuwwisseling kunnen we spreken van een bruisend muziekleven in België. 

Ons land telde een groot aantal dansorkesten, schatplichtig aan de gesyncopeerde muziek, 

waarbij voornamelijk het aspect „entertainment‟ belangrijk was. 

 

Een opmerkelijk gegeven is dat in de prestigieuze Amerikaanse fanfare-orkesten vaak 

verschillende Belgische musici speelden. Onder andere in het bekende Amerikaanse orkest 

van Sousa (voornamelijk saxofonisten, o.a. Jean Moeremans), maar ook in enkele andere 

orkesten die in die tijd toerden in Europa, als het orkest van Arthur Pryor en de „U.S. Marine 

band‟. Deze aanwezigheid van de Belgische musici wijst er niet alleen op dat onder onze 

landgenoten bekwame musici zaten, maar eveneens dat velen onder hen naar Amerika, „de 

Nieuwe Wereld‟, trokken om daar hun succes te zoeken. Dat onze muzikanten uitblonken in 

de saxofoon was bovendien niet toevallig. De saxofoon is immers een Belgische uitvinding 

(Adolphe Sax, 1846) en kende dus al voor een hele tijd vele beoefenaars in ons land. Het 

waren zelfs Belgische musici die in Amerika de eerste opnamen van saxofoonsolo‟s 

realiseerden. Zo maakt Eugene Coffin (1895-1896) een opname op wassen rollen en Jean 

Moermans (1897) op plaat in Washington D.C.  

 

Als we tot slot, de Belgische (Europese) pre-jazz samenvatten, is het duidelijk dat deze 

bepaald werd door wat zich afspeelde in Amerika en naar Europa werd overgebracht. Vanuit 

deze basis evolueerden deze pre-jazzstijlen weliswaar tot een „Belgische variant‟ die grote 

successen kende met eigen Ragtimes en Cakewalks. Wat we niet terugvinden in de Belgische 
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pre-jazz is het element van de „Blues‟. Deze ontstond vanuit de Amerikaanse religieuze 

liederen (Gospels, Spirituals), de „Worksongs‟ en de „Fieldhollers‟10. Blues is een belangrijk 

pre-jazzelement, met zijn harmonische schema, de toon- inflecties (blue-notes) en vooral het 

expressieve gevoel (feeling blue) zal ze jazz sterk beïnvloeden.  

 

b. De vroege jazz (New Orleans jazz) (1917- 1930)  

 

Het begin van de 20ste eeuw is ook de periode van de Eerste Wereldoorlog, een sombere 

periode voor de amusementsmuziek in België. Toch is deze periode belangrijk geweest voor 

de jazz omwille van de intensere contacten tussen de landen onderling en een nauwer contact 

van ons land met de Verenigde Staten. Daar werd rond de eeuwwisseling met de komst van 

de New Orleans- en Dixielandbands de eerste vroege jazzstijl geboren. Deze muziekstijl wordt 

o.a. gekenmerkt door de collectieve improvisatie. 

 

De Amerikaanse soldaten die in 1917 hun intrede deden in de oorlog brachten in hun bagage 

de „nieuwe muziek‟ mee naar Europa. Onder de Amerikaanse militaire orkesten die Europa 

overspoelden, speelden wellicht al enkele de vroege jazzstijl. Maar het is pas na de oorlog dat 

de jazzboom echt zal doorslaan in Europa.  

Het bezoek van twee orkesten na de oorlog ging niet onopgemerkt voorbij. Het „Southern 

Syncopated Orchestra‟ onder leiding van Will Marion Cook, maar vooral de „Original 

dixieland jazz band‟ (ODJB). Deze maakte namelijk de allereerste (blanke) jazzopname, die 

het genre zijn naam gaf. Het eerste land dat ze aandeden was Engeland, twee jaar na de 

opname in 1919. In België trad het ODJB echter nooit op. De groep die bij ons 

verantwoordelijk wordt geacht voor de introductie van de jazz is de zwarte New Yorkse 

jazzband „Mitchell‟s Jazz Kings‟. Op 24 januari 1920 stonden ze met een reeks optredens voor 

het eerst op het programma in het Brusselse „Théâtre de L‟Alahambra‟. “Dit was de eerste 

keer dat het woordje „jazz‟ op een affiche in ons land stond!”11 Eigenlijk wisten de meeste 

mensen in die tijd niet wat de term „jazz‟ muzikaal betekende, maar de interesse voor deze 

jazzband was er zeker wel. De ontdekking van de Amerikaanse orkesten, samen met de eerste 

bescheiden jazzuitzendingen op de radio en de films die in deze periode verschenen in ons 

land, maakten iets los bij onze eigen muzikanten.  

Vanaf de jaren „20 werden een hele resem populaire amateur- jazzorkesten en ook 

professionele lokale jazzbands opgericht in ons land. De vroegste onder de amateurorkesten 

                                                 
10

 „Worksongs‟ of werkliederen: dit zijn liederen gezongen door zwarte slaven tijdens het zware werk. Er was 

een voorzanger (leader) en een koor.  

„Fieldhollers‟ of veldkreten: dit was oorspronkelijk een communicatiemiddel gebruikt door zwarte slaven die op 

plantages op grote afstanden werkten 
11

 MEURANT, A. (2004)  p. 21 
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van betekenis waren de „Stock Brokers Jazz Band‟, het „Waikiki .D.O‟, met de gekende 

jazzcriticus R. Goffin en de „Doctors mysterious Six‟ door Goffin zelf gesticht. De band die 

wellicht het meeste is bijgebleven is het „ Bistrouille Amateur Dance Orchestra‟, aanvankelijk 

de „Bistrouille amateurs Jazz Kings‟ en opgericht door de gebroeders René en Marcel Vinche. 

Onder de eerste professionele bands rekent men de „Bing  Boys‟ (1920) o.l.v. Peter Neetens, 

de „Mohawks jazzband‟ (1920) , „The White Diamonds‟ (1923) van de Brit Billy Smith, waarbij 

de Belgen René Compère en klarinettist Chas Remue speelden en de „Red Beans‟ (1926) van 

Peter Packay. Chas Remue richtte later, in 1926, ook een eigen orkest op, het „Chas Remue 

And His New Stompers‟. Dit orkest, met Stan Brenders aan de piano en dirigent Lucien 

Hirsch, werd zelfs één van de bekendste jazzbands in die tijd. Het was immers de eerste 

jazzband met Belgische muzikanten en ook het eerste Europese continentaal jazzorkest 

waarvan een opname werd gemaakt. Deze eerst opname vond plaats in Londen in de studio‟s 

van Edison- Bell in 1927, onder impuls van de producent Félix-Robert Faecq. Deze man 

heeft, zoals daarnet al even aangestipt, heel wat betekend voor de algemene verspreiding van 

jazz in ons land. Naast zijn bijdrage tot het uitbrengen van de eerste Belgische jazzplaat, was 

hij ook verantwoordelijk voor het oprichten van het blad „Musique Magazine‟. Dit blad dat 

een jaar later „Music‟ (1925) werd genoemd, was het allereerste jazztijdschrift ter wereld dat 

zijn aandacht exclusief besteedde aan de jazz.12 Bovendien had hij een enorme platen- en 

partiturenwinkel de „Universal Music store‟ (1925) en startte hij ook zelf een uitgeverij op, de 

„International Music Company‟, die zich dan vooral richtte op de promotie van onze 

Belgische muzikanten.  

De muziek die deze Belgische (Europese) bands „reproduceerden‟ naar Amerikaans voorbeeld 

werd in het Europese taalgebruik gevat onder één grote noemer „Dixieland‟ of „jazz‟. Het  was 

eigenlijk maar één stijl, een soort conglomeraat van de drie Amerikaanse stijlen, namelijk de 

New Orleans /Dixieland of Chicago, die men onderscheidde in Amerika op de moment dat 

men hier de muziek leerden kennen. 13  

Net zoals in de periode die er aan voorafgaat, is de muziek in de jaren ‟20 van de Belgische 

dixielandbands speelse en lichtzinnige dansmuziek. Dat onze lokale jazzbands hoofdzakelijk 

voor entertainment moesten zorgen, was ook te merken aan de plaatsen waar ze 

concerteerden, namelijk op dansgelegenheden in feestzalen, in hotels, tearooms en casino‟s, 

hoofdzakelijk in de grote steden als Brussel, Antwerpen en Gent en Luik. In de zomer namen 

de steden aan de kust (o.a. Oostende) het over en werden de vakantiegangers van een 

                                                 
12

 PERNET, R. Jazz in little Belgium: Historique, Discographique de 1881 à 1966. Brussel : Sigma, 1967, 

p.58 
13

 „New Orleans‟ en „Dixieland‟: Dixieland wordt gespeeld door blanke muzikanten, New Orleans door 

„Amerikaanse zwarten‟ of „Creolen‟. De muzikale verschillen tussen beide zijn eerder klein, Dixieland heeft 

eerder een vloeiende melodie, meer orthodoxe harmonie, minder „vuile‟ sonoriteit.  

„Chicagostijl‟: dit is een nieuwe stijl ontwikkeld door blanke universiteitsstudenten in Chicago die New Orleans 

en dixieland wilden imiteren. Hier verdwijnt de vervlechting van melodische lijnen en overheerst de individuele 

solo.  
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streepje „jazz‟ bediend. In de jaren „20 speelden ook verschillende van de Belgische jazzbands 

in Parijs, Duitsland, Frankrijk en Italië, wat blijk geeft van enige bekendheid in het 

buitenland.  

 

c. De swingperiode (1930-1945) 

 

In de jaren ‟30 komt een nieuwe jazzstijl in de Verenigde Staten opdagen, de „Swing‟. Hoewel 

voordien al her en der in het land geëxperimenteerd werd met het genre, duidt men in de 

jazzgeschiedenis de periode vanaf de jaren ‟30 aan als de eigenlijke „swingperiode‟ of ook de 

„big band periode‟.14 Dit nieuwe genre onderscheidt zich van zijn voorganger, de New Orleans 

Jazz, o.a. door de grotere nadruk op de solo-improvisatie en het gebruik van saxofoon. De 

Swing, die zich zal ontwikkelen tot op het einde van de jaren ‟40, is wellicht de populairste 

jazzstijl die ooit heeft bestaan.  

 

In Europa sloeg het genre, dat zich temeer dankzij de Hollywood films en de platen van 

muzikanten als Benny Goodman en Count Basie over het ganse continent verspreidde, ook 

enorm aan. Voor de Belgische jazzgeschiedenis waren het wellicht de meest interessante 

jaren, de swingperiode wordt hier wel vaker bestempeld als „gouden tijdperk‟. Tijdens de 

swingperiode zou ons land op Europees niveau de meeste en beste hotsolisten hebben 

geleverd. 15 Ons land bezat ook verschillende grote orkesten, waaronder enkele topbands met 

grote internationale bekendheid. Bovendien maakten velen onder deze topjazzmusici ook 

naam en faam met hun eigen composities.  

Enkele opmerkelijke gebeurtenissen doen zich voor. Eén van de eerste jazzclubs van 

betekenis in ons land werd in die tijd opgericht. Jazzcriticus Robert Goffin en Félix-Robert 

Faecq openden in 1932 de „Jazz Club de Belgique‟, waar tussen 1932 en 1941 jaarlijks 

provinciale, nationale en internationale jazzwedstrijden werden georganiseerd. Robert 

Goffin, was evenzeer als zijn mede- oprichter Félix Faecq sterk gepassioneerd door jazz. Bij 

deze eerste uitte dit zich in enkele boeken die hij schreef over het muziekgenre. Zoals o.a. het 

eerste boek ter wereld gewijd aan de studie van de jazz, „Aux frontières du Jazz‟ (1932). Later 

schreef hij nog „Histoire du jazz‟ (1945), „Jazz, from Congo to swing‟ (1946), „Louis 

Armstrong, le Roi du jazz‟ (1947) waarvan verschillende vertalingen in het Nederlands, 

Engels en zelfs het Spaans werden gemaakt. Deze werken bevestigden zijn reputatie als ware 

jazzkenner. Ook zag men in die tijd het muziekgenre geprogrammeerd in „serieuzere‟ zalen 

als het „Paleis voor Schone Kunsten „ of de „Salle de la Madeleine „ in Brussel, en openden 

                                                 
14

 Swingritmes, maar ook grote orkesten kenden reeds hun bestaan. Denk maar aan bijvoorbeeld Louis 

Armstrong, of de bekende big-bands van James Europa en Fletcher Henderson  
15 DE GRAEF, J. De swingperiode (1935- 1947). Jazz in België. Antwerpen: De dageraad, 1980, p.11 
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verschillende opnamestudio‟s hun deuren voor de jazzmuzikanten.  

 

De eerste orkesten met een grotere bezetting van eigen land luisterden naar de namen het 

„Packay‟s Swing Academy‟ (Brussel), de „Reveleers‟ (Luik) van Lucien Hirsch, het „Bistrouille 

Amateurs Danc Orchestra‟ (Brussel) en de „Collegans‟ (Antwerpen), aanvankelijk onder 

leiding van Hoedemaecker. De arrangementen en composities geschreven voor deze orkesten 

brachten het publiek ongetwijfeld aan het dansen, maar een echte swingstijl kwam hier nog 

niet tot uiting. 

De swingbands die nadien volgden zullen het genre echt doen opbloeien. De drie grote 

namen van orkestleiders in dit verband zijn: Stan Brenders, Fud Candrix, Jean Omer. In 1936 

vormde Stan Brenders het symfonische orkest van de radio, het NIR. Dit orkest vertolkte 

verschillende jazzcomposities en Amerikaanse filmmuziek in een typische swingstijl. Zelf 

maakte Stan Brenders als pianist deel uit van het „Chas Remue and His New Orleans 

Stompers‟ waarmee hij de opnames beleefde. Nog hetzelfde jaar komt ook Fud Candrix 

aanzetten met een big band eerst met Georges Clais en Bobby Naret, later kregen ze de steun 

van Gus Deloof,(t)  Janot Morales (t) en Ivon de Bie (p) . De laatste grote orkestleiders Jean 

Omer vormde een orkest „Jean Omer en son orchestra jazz‟, deze zal jarenlang in de bekende 

jazzclub de „Boeuf sur le Toit‟ in Brussel spelen. Hoewel de eerste orkesten relatief succesrijk 

waren, zullen deze drie grote big bands pas echt grote roem oogsten, niet alleen in ons land, 

maar ook internationaal. 

 

De Tweede Wereldoorlog was een domper op het succes van de Swing. In het bezette Europa 

bestond onder het nazibewind een „swingverbot‟. Ook zullen weinig platen Europa bereiken, 

in de Verenigde Staten verscheen immers van „42 tot „44 geen enkele jazzplaat door een 

opnameverbod. Dit wil niet zeggen dat het hele swinggebeuren vanaf dan stil lag. Ook in 

België gold het verbod om naar Swing te luisteren of er op te dansen, maar toch ook bleven 

onze jazzmusici actief. Het genre zal zelfs hoogtij vieren gedurende deze periode. Door de 

censuurregels op allerlei manieren te omzeilen, kon de jazz op een clandestiene manier 

verder leven in ons land. Engelse titels die verboden waren, werden vaak onder een Franse of 

Nederlandse naam gebruikt. Zo vertolkte men jazzklassiekers als „Take the a train‟ of „In my 

Solitude‟ als ‟Ik heb de trein gemist‟ en „Eenzaamheid‟.  

Om jazz te kunnen beluisteren, want platen waren tijdens de oorlog moeilijk verkrijgbaar, 

konden onze liefhebbers terecht in de talrijke jazzclubs . Veel van deze concerten werden niet 

alleen op touw gesteld door de al eerder vermelde Faeq‟s „Jazz Club Belgique,‟ maar ook door 

enkele nieuwe privé-clubs zoals „The Rhythmus Club van België‟, die voordien al actief was 

onder de naam „Hot club van België‟, de „Swing Club van België‟ en ook enkele kleinere lokale 

clubs als „Antwerpen Jazz club‟.  
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We kunnen stellen dat de hoogdagen van de Swing in België zich grotendeels situeren tussen 

1936 en 1945. Met de komst van de bekendste bigbands van België kende de bloeiperiode 

haar aanvang en zal ze, zoals gebleken, in de oorlogsperiode nog volop verder lopen. De 

muziek meegebracht door de Amerikaanse soldaten sprak vooral onze jongeren aan, die aan 

de oorlog waren ontsnapt, daar de muziek voor hen stond als een symbool voor de „vrijheid‟. 

Het spelen en luisteren naar jazz werd ervaren als een daad van verzet en rebellie.16 Voor het 

eerst werd jazz in België ook benaderd als een artistiek luistergenre. Dit kon mede dankzij het 

dansverbod, dat het concertbezoek ten goede kwam, maar ook de clubs en ook later de radio 

zullen dit stilaan stimuleren. Het genre was het populairste muziekgenre op de radio.  

 

Net zoals de Eerste Wereldoorlog betekende ook de Tweede Wereldoorlog een breekpunt en 

een nieuwe jazzstart voor België (en Europa).17 Met het einde van de oorlog zal heel Europa, 

dat uit haar isolement bevrijd was, kennismaken met een nieuwe jazzstijl die inmiddels in de 

Verenigde Staten was opgedoken en die er de Swing van haar troon stootte, en zal deze voor 

een hele ommekeer zorgen in de jazzwereld, namelijk de Bebop.  

 

 d. Na de bevrijding. Revival of revolutie (1945-1960)  

 

De nieuwe jazzstijl „Bebop‟ introduceerde de moderniteit in de jazz. Gekenmerkt door zijn 

virtuositeit, harmonische complexiteit en tempowisselingen bracht het genre als het ware een 

stilistische revolutie teweeg. Vrijwel gelijk met Bebop ontwikkelde een ander genre, de Cool 

Jazz/ West Coast Jazz 18, globaal beschouwd als de blanke variant van de Bebop. Het nauwste 

verwant aan de Bebop was echter de „Hard Bop‟, waaruit later zelf de „Soul Bop‟ zal 

voortvloeien. Nog in de V.S. werden de jaren ‟40 - „50 gekenmerkt door een New Orleans 

revivalbeweging. 

 

Na de oorlog zullen de Amerikaanse platen en partituren opnieuw België bereiken. 

De ontdekking van de progressieve muziekstijl „Bebop‟ liet ook onze muzikanten niet 

onverschillig. Vooral de oudere generatie moest wennen aan de vernieuwde taal die voor een 

ontwrichting zorgde in het bestaande jazzleven. De jongere muzikanten konden zich er beter 

en sneller in vinden. De Bebop maakte vooral furore  in Wallonië, temeer met de oprichting 

van de „Bob Shots‟ in Luik (1946 en 1949), met Bobby Jaspar (ts) en Jacques Pelzer (ss,as,f). 

Dit beboporkest was niet alleen de eerste bebopband in België, het was ook de eerste 

bebopband van heel Europa. Eigenlijk ontstond er in de jaren ‟40 een ware Luikse jazzscène, 

                                                 
16

  AUWELAERT, P. (e.a.), Jazz in België: een interdisciplinaire benadering . Kunsttijdschrift Vlaanderen. jrg. 

54, nr. 307 (2005), p.195 
17

  SIMONS, S. Jazz in België: de taal van een klein land met een grote traditie. Sabam 75. (1997), p.215 
18

 „Cool‟ en „West Coast Jazz‟: dit zijn meer luchtige varianten van de Bebop, wars van alle excessen 
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die voornamelijk bestond uit boppers. In 1941 deed Raoul Faisant, de Luikse saxofonist zijn 

opgang, die als mentor werd aanschouwd van Bobby Jaspar en Jaqcues Pelzer. Nog in die 

zelfde periode verscheen een andere naam, en ook gewezen leerling van Faisant, op het 

toneel, „Fats‟ Sadi Lallemand. Hij was de eerste Belgische vibrafonist (Andenne) en werd in 

die tijd wereldwijd vernoemd als „de Belgische Lionel Hampton‟. In Vlaanderen en meer 

bepaald in Antwerpen, was Jack Sels de grote bopper. Samen met Roger Vanhaverbeke (cb) 

en Rudy Franckel (ds) vormde hij een sextet, waardoor ook deze laatste twee zich lieten 

inspireren door bop. Maar ook sommige muzikanten die voordien enkel Swing speelden 

waagden zich aan het nieuwe genre. Zo bijvoorbeeld zou de tot nu toe nog niet vermelde en 

wellichte beroemdste jazzmuzikant van België Toots Thielemans, samen met Herman Sandy, 

overschakelen naar een moderner repertoire met de band „Jazz Hot‟. Deze bopformaties 

waren uiteraard niet de enige in België, nog verschillende anderen ontstaan in navolging, 

vooral in het Brusselse.  

 

Parallel vond ook de heropleving van de traditionele jazzstijl(en), de „New Orleans‟ haar weg 

naar  Europa. In België kwam deze strekking, in vergelijking met andere landen, relatief laat 

op gang. Waar deze Revivalbeweging al meteen na de Wereldoorlog doorbrak in de eerste 

Europese landen: Frankrijk, Engeland en Nederland, zal de stroming hier pas midden de 

jaren ‟50 zijn bloei kennen. Er bestonden wel al enkele (neo) Dixielandbands als de 

„Dixieland‟ o.l.v. Gus Clark, „The Peanuts‟ in Antwerpen van Frank Sans (tb) en in Wallonië 

de „Dixie Stompers‟ uit Bergen. Midden de jaren ‟50 zal de Revivalbeweging zich bij ons pas 

echt uiten. Dit gebeurde voornamelijk aan de Vlaamse kant, met name in Gent, waar enkele 

muzikanten opnieuw de traditionele weg insloegen. De voornaamste New Orleans 

Revivalbands daar waren de „Roof Jazz Band” o.l.v. Pierre Claesens , Jacques Cruyt en Walter 

De Troch en de „Riverside Jazz Band‟. Het duurde niet lang vooraleer de Revivalbeweging 

zich in Vlaanderen verspreidde, groepen als de „Cotton City Jazz Band‟ in Gent en de „Fondy 

Riverside Bullet Band‟ zagen het daglicht. De Dixie Stompers zullen hun vooraanstaande rol 

blijven behouden in Wallonië. De herwonnen populariteit van de New Orleans-muziek is tot 

vandaag blijven doorleven, denk maar aan de „Golden City Jazz Band‟ en zijn festival in 

Kortrijk, de „Jegpap New Orleans Jazz Band‟ o.l.v. Bert Heuvinck  en het „Honky Tonk 

festival‟ in Dendermonde enz... . In Wallonië bleven de „Dixiestompers‟ het toonaangevende 

ensemble.  

 

De Cool- en West Coast jazz was ten opzichte van Bebop en de oudere genres, minder 

populair bij de Belgische muzikant. Het aantal echte zuivere Cool- jazzmuzikanten was 

gering. De Cool- en West Coast zal wel verschillende Belgische musici inspireren, maar in de 

muziek van de Belgische Cool-jazzmuzikanten waren de bebop- elementen vaak nog 
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dominant. Enkele noemenswaardig Cool- orkesten van België zijn de „Jacques Pelzer Modern 

Jazz Sextet, de „Bop-lighters‟ en als laatste, en wellicht het orkest dat het langste leven zal 

leiden, de „New Jazz Quintet‟, o.l.v. Robert Jeanne. Hoewel niet zo gegeerd bij de muzikanten, 

kon het Belgische publiek, voornamelijk de jongere generatie deze luchtigere variant van de 

Bop ook wel smaken. 

 

Duidelijk is dat verschillende jazzstijlen naast elkaar werden beoefend in ons land. Elk met 

een eigen publiek waarbij vermeld moet worden dat tussen de stijlen onderling niet veel 

begrip was. Meer algemeen werd jazz, in zijn streven naar artistieke erkenning, zelfstandiger 

en won ze aan persoonlijkheid. Maar dit betekende ook, omdat jazz geen dansmuziek meer 

was, dat de glorietijd van het muziekgenre in ons land, waarin ze op een grote publieke 

belangstelling kon rekenen, voorbij was. Ook de media zal stilaan zijn aandacht verliezen. De 

komst van enkele nieuwe concurrerende en meer commerciële muziekstijlen van eind jaren 

‟50 zullen dit belangenverlies in de jaren ‟60 tot een hoogtepunt brengen.  

 

e. Om en rond de jaren ’60 . Free Jazz 

 

Dat jazz een snelle ontwikkeling kende is duidelijk. Men was nog maar net gaan wennen aan 

de Bebop of er dook eind jaren „50 in de Verenigde Staten al een nieuw en nog meer 

onvoorspelbaar jazzgenre op, nl. de „Free Jazz‟ of „New Thing‟. Dit genre zal als nooit tevoren 

alle regels overboord gooien. 

 

Free jazz deed in België een moeizame intrede. Maar weinig muzikanten voelden zich meteen 

aangetrokken tot het genre. De eerste interesses kwamen uit Brussel van o.a. Joel Van 

Droogbroeck, Benoit Quersin en Jean Van Rijmenant. Kort daarna wendden ook op ander 

plaatsten enkele muzikanten zich tot het genre. In Gent viel bassist Paul van Gijsegem op, 

maar de meest besproken figuur trof men aan in Antwerpen, namelijk Fred Van Hove. Nog in 

Vlaanderen is ook Willy Roggeman noemenswaardig, enerzijds als een voortreffelijk 

amateur- freemuzikant, anderzijds voor zijn literaire inspanningen voor het genre. Hij is o.m. 

de auteur van ‟Jazzologie 1940- 1965‟ (Brugge, 1965) en „Free en andere Jazz Essays‟ 

(Rotterdam, 1965). Ten slotte, aan Waalse kant, hebben we nog Jacques Pelzer. Hij was 

nagenoeg de enige Waalse muzikant die zich tot op zeker hoogte inhield met Free Jazz. Het 

nieuwe genre zal zich hier pas echt ontplooien in de jaren ‟70, „80, wanneer ook de 

eigensoortige Europese Free tot bloei kwam. Hier wordt in het volgende hoofdstuk dieper op 

ingegaan. 19 
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Naast de de Free Jazz bleef de interesse bij de Belgische muzikanten vooral groeien voor de 

oudere stijlen (vooral in Vlaanderen de New Orleans) en de Bebop (hier met Hardbop en 

Cool jazz inbegrepen), ook hield de Mainstream Swing stand. Dit was ook te merken aan de 

programma‟s op de eerste grootschalige Belgische jazzfestivals, die in deze periode 

ontstonden. Dit ontstaan was in het kader van de openluchtfestivalrage die ervoor zorgde dat 

Amerikaanse muzikanten terug hun weg vonden naar Europa. De eerste organisatie van een 

Belgisch jazzfestival situeert zich in het zuiden van ons land, in „Comblain-la Tour‟ (1959-

1966). Dit festival stond bekend om haar affiche met Europese en Amerikaanse muzikanten 

die de meeste vernieuwende genres vertoonden. Andere jazzfestivals gingen zich meer 

toespitsen op de Swing en Dixieland, zoals het „Golden River City Jazz Festival‟ in Kortrijk 

(1961), en enkele festivals in Oostende en Knokke. Op „Jazz Bilzen‟ (1965- 1981), in het begin 

een echt jazzfestival, kwamen dan weer verschillende jazzstijlen aan bod. Later werd meer 

gekozen voor de mix van jazz en pop/ rock. Het festival moest uiteindelijk zijn deuren sluiten. 

Enkele dagen na de opening van Jazz Bilzen ging ook „Jazz Middelheim‟ (1969) van start. Dit 

gebeurde op initiatief van de toenmalige BRT. Deze grote festivals met internationale 

uitstraling werden aangevuld met tal van kleinere en kortstondige evenementen.  

Door deze talrijke festivals had ook ons land de eer om grote Amerikaanse artiesten te 

ontvangen. Tevens vormden de festivals voor de Belgische amateurs- muzikanten een 

buitenkans, daar ze er vaak voor het eerst hun muzikale kunnen konden tonen. Geleidelijk 

aan  zouden ze ook een nieuw publiek aanspreken, maar in deze periode bleef dat nog 

moeilijk.  

 

Zoals daarnet al werd aangekondigd, nam de interesse voor jazz in de jaren „60 in het 

algemeen af door de komst van de Rock-and Roll, Twist en later Soul. Deze commerciële 

genres konden immers meer op de steun van de media en op een groter publiek rekenen. Vele 

jazzluisteraars ontdekten de Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendricks en nog vele andere grote 

idolen. De jazz, die primair instrumentaal is, moest het langzamerhand afleggen tegen deze 

opkomende muziekstijlen die literair over de luisteraar zijn zorgen en emoties van het 

moment sprak. Er was in het algemeen weinig plaats voor muziek dat niet zozeer 

commercieel was. Bovendien had jazz op dat moment te kampen met interne problemen 

waardoor ze tegen deze zware concurrentie niet was opgewassen. Er heerste namelijk net 

zoals voordien een groeiende intolerantie tussen de verschillende tendensen binnen jazz, 

vooral tussen Free jazz en traditie. De werkelijke situatie in de jaren „60 en „70 bleef dezelfde: 

jazz zat in een dal. Ook Schroeder benadrukt dit in zijn boek „Dictionnaire du jazz a Bruxelles 

et en Wallonie‟ : ”Les „vedettes‟ du jazz ne sont vedettes que pour une poignée d‟initiés.” 20 

Volgens hem doorstond jazz de malaise door de echte jazzclubs in ons land die het hoofd 
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boven water hielden. De tijden van de jamsessiesn en jazz als zelfstandig en artistiek genre 

was aangebroken. In het begin van de jaren ‟60 concentreerden de jazzactiviteiten zich in 

Brussel in de „Blue Note‟, gesticht door Benoit Quersin in 1958. Een tweede grote jazzclub 

luisterde naar de naam: de „Pol‟s Jazz club‟. Maar ook de wat kleinere clubs als de „Hnita‟ in 

Heist op-den berg en de „Ringside‟ in Antwerpen vormden mee de ruggengraat.  

Niet alleen verloor jazz publiek, maar ook de jonge jazzmuzikanten die in de periode voordien 

het initiatief namen, werden nu meer aangetrokken tot popgroepen. Bovendien zal jazz meer 

en meer stiefmoederlijk behandeld worden in de media. Dat het genre toch nog stand hield 

op de radio, was te danken aan de inzet van enkele bekwame jazzrecensenten en -

presentatoren zoals o.a. Carlos de Radzitsky, Albert Bettonville, en in Luik Nicolas Dor en 

Jean-Marie Peterken. De opkomst van rockmuziek zou de autonomie van jazz, dat volledig 

bevrijd was van zijn functioneel karakter (dans, muziek) nog versterken. Dit zou ook een 

verandering brengen in de houding van de „ernstige‟ muziek  t.o.v. jazz. Ze werd toleranter, 

soms zelfs geïnteresseerd in jazz, terwijl rock steeds meer als de nieuwe „vijand‟ werd 

aangevoeld. 

 

f. Om en rond de jaren ‘70. Rock-jazz. 

 

Rock zal, naast het „concurrende aspect‟,  jazz ook nieuw leven inblazen. Rond de jaren ‟70 zal 

jazz namelijk evolueren naar een fusie met rock en pop. Voor deze fusie gebruikten ze in 

Europa de term rock- en/of elektrische Jazz. In Amerika is de term „Fusion‟ gebruikelijk, wat 

letterlijk vermenging betekent.21 Een eerste Fusion-stijl werd voorbereid in Europa, meer 

bepaald in Groot-Brittannië. Tussen 1963 en 1970 werd er al duchtig geëxperimenteerd met 

rock en jazz door Engelse musici als John Mc Laughlin, Ginger Baker en Jack Bruce. Toch 

was dit een fusion-gebeuren op kleine schaal en bleek de vermenging tussen de genres niet zo 

sterk en coherent als in de Fusion die nadien zou komen. Na 1970 kwam namelijk het echte 

keerpunt en gingen tal van muzikanten zich tot het nieuwe genre wenden. Dé 

vertegenwoordiger van de Fusion was uiteraard de Amerikaan Miles Davis.  

De jazzmuzikant ging steeds meer en meer versterkingstechnieken gebruiken, die typisch 

waren voor de rockmuziek. De invloed van de rock lag voornamelijk in het gebruik van het 

elektrische instrumentarium (toets, gitaar en basgitaar) en het ritme. Dit experimenteren 

leidde tot nieuwe muzikale ideeën en improvisaties en bracht nieuwe klanken voort. Voorts 

moet gezegd dat de beïnvloeding wederzijds was, ook de rockmuzikanten haalden inspiratie 

uit jazz.  
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Ook onze nationale jazz liet zich inspireren door deze trend. Vooral in Wallonië gingen 

talrijke rock jazz- groepen zich vormen in het begin van de jaren‟70, zoals „Placebo‟ (1970-

1975, Marc Moulin), „Solis Lacus‟ (Michel Herr), „Cosa Nostra‟ (1971-1978, Jack Van Poll), en 

„Open Sky Unit‟ (1973-1974, Jaques Pelzer). Het is ook in deze periode dat een muzikant 

verscheen die één van dé ambassadeurs van de Belgische jazz zal worden, namelijk de gitarist 

Philip Catherine. Vanaf de jaren ‟70 startte hij verschillende jazzrockbands op, waaronder de 

voornaamste „Pork Pie‟ . Toch bleef hij steeds een sterke band onderhouden met de zuivere 

jazz. Philip Catherine is één van de Belgen die lange tijd vertoefde in de Verenigde staten en 

verwierf er groot succes. 

De voorgaande Rockjazz groepen werden beïnvloed door rock, maar Rock-jazz had ook 

deelstijlen waarin jazz een andere combinatie aanging, namelijk met de Funk of Soul. De 

groep „Solstice‟ liet zich zo inspireren door Funk- en Soulelementen. Luikenaar Steve Houben 

vormde deze groep tijdens zijn verblijf in Boston, waar hij studeerde aan Berklee College Of 

Music , samen met Michel Herr en Janot Buchem en drie Amerikanen Greg Badolato(ts; ss), 

John Thomas (gt)en Ed Davidson (ds).  

 

Een ander aspect uit deze periode, daarnet al even aangehaald, is het zich verder ontwikkelen 

van de Europese „variant‟ van de Free Jazz , genoemd : „de Aktuele geïmproviseerde muziek‟. 

Deze Europese Free Jazz ontstond aan het einde van de jaren ‟60, zocht steeds meer een 

eigen weg en bereikte uiteindelijk zijn volle ontplooiing in de jaren „70 en „ 80. In landen als 

het Bondesrepubliek Duitsland, Engeland, Nederland, maar ook in de Oostbloklanden Polen 

en de D.D. R. werd dit genre consequent beoefend. Maar ook enkele Belgische muzikanten 

zouden zich inschakelen in dit Europese free circuit waardoor Free jazz wat meer ingang 

vond in ons land. Dé Free-muzikant in ons land was Fred Van Hove. In 1972 stond hij samen 

met André Goudbeek aan de leiding van de „Werkgroep voor Geïmproviseerde muziek‟ 

(WIM). Dit initiatief ontstond naar aanleiding van de vaststelling dat op het festival „Jazz 

Middelheim‟ in 1972 de Amerikaanse deelnemers veel meer verdienden dan de Belgen. Met 

het „WIM‟ werd een jaar later een eigen festival georganiseerd in Antwerpen, het „Free music 

festival‟. Ook werkte Fred Van Hove samen met Willy Roggemans namens het WIM het „Plan 

voor Jazz in België‟ uit. Het plan werd opgesteld met als doel de situatie van de 

geïmproviseerde muziek te verbeteren. Hierin werd ook duidelijk gemaakt dat wat men 

speelde uit eigen traditie vertrok: “Zowel door haar immanente en structurele 

eigenschappen als door het specifiek socio-cultureel klimaat bevestigt de WIM-muziek haar 

eigenheid en onvervangbaarheid.” 22   
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Eind jaren „70, begin jaren „8O werden in België vanuit de jazzgemeenschap nog enkele 

andere en steeds meer gerichte inspanningen geleverd voor het welzijn van de Belgische 

jazzmuzikant. Waar het WIM eerder beperkt was in budget en aantal leden, vond er een 

groter initiatief plaats aan Franstalige kant. In 1976 werd de muziekvereniging „Les Lundis 

d‟Hortense‟ in het leven geroepen. Deze unieke vereniging groeide voort uit de wekelijks 

maandagavondvergaderingen in het gemeenschapshuis Villa Hortense in Hoeilaart, op 

initiatief van een dertigtal muzikanten waaronder Charles Loos, Michel Herr, Bruno 

Castelucci, Richard Rousselet, Robert Jeanne en Marc Moulin.23 Les Lundis d‟Hortense zou 

stilaan een heel podiumcircuit uit te bouwen voor de jazzmusici. 24 

Ook in die periode, door een groeiend aantal festivals die stilaan opnieuw meer publiek 

zouden aantrekken, zagen diverse lokale platenlabels het licht en ondersteunden de nieuwe 

generatie muzikanten. Er was het merk M.D. (Michel Dickenstein), Alpha, B Sharp, Jazz 

Club, Jazz Cats, en ook de vereniging Les lundis d‟hortense lanceerde het label „L.H.D‟ en 

recent kwam daar dan Igloo, die LHD label overnam, en De Werf bij.  

Nog werd in 1979 de „International Jazz Contest te Hoeilaart‟, een wedstrijd voor jong, 

aankomend jazztalent, opgestart. Jonge muzikantengroepen in ons land en meer muzikanten 

kregen de gelegenheid om hun muziek voor het grote publiek te vertegenwoordigen. Ook op 

gebied van het jazzonderwijs ontstonden in deze periode enkele kortstondige  initiatieven 

zoals workshops en cursussen. In Wallonië werd in 1979 in het conservatorium van Luik het 

„Séminaire de jazz‟ opgericht en in Vlaanderen, meer bepaald in Antwerpen ontstond in 1981 

de „Jazzstudio‟. 25 Samengevat kunnen we deze initiatieven als een startschot beschouwen van 

een grotere organisatie rond jazz in België, waardoor het niet lang zou duren voordat de 

belangstelling voor jazz en de Belgische jazzmuzikant opnieuw zou groeien.  

 
 
 

1.2 De huidige evolutie (1980- vandaag)    

 

a. Jazz, een versplinterd gegeven 

 

Uit het vorige hoofdstuk bleek dat tot circa. ‟70 de jazzgeschiedenis min of meer een 

opeenvolging van stijlperiodes was, een ontwikkeling die zich volledig situeert in Amerika. 

Jazz was uitgegroeid tot een internationale taal. Vanaf de jaren ‟80 wordt het moeilijk om een 

afgelijnde richting te beschrijven die jazz is ingeslagen. Feit is dat jazz een versplinterd 

gegeven geworden is, nooit eerder bestonden zoveel verschillende jazzstijlen en -trends naast 

                                                 
23

 SAMYN, J., SIMONS, S. The Finest in Belgian jazz. Brugge: De Werf, 2002 , p. 90 
24

 Dit gegeven was niet nieuw. In 1943 bestond bijvoorbeeld een dergelijke vereniging de‟ 0nyx club‟ die in 

stond voor de promotie van aangesloten Belgische groepen 
25

 De volledige ontstaansgeschiedenis wordt weergegeven in het tweede deel „jazzonderwijs in België‟ 



 26 

elkaar. De onderbouw, improvisatie en expressiviteit blijven weliswaar dezelfde, maar wel 

worden in de landen eigen accenten gelegd, bepaald door socio- culturele elementen. 

Opvallend ook is dat steeds méér muziek onder de noemer jazz werd geplaatst. Dit is het 

gevolg van de minder duidelijke muzikale omlijning tussen muziekgenres in het algemeen. 

Ook binnen jazz bestaat deze „kruisbestuiving‟ of met een moderne term „crossovers‟.   

Wat zeker is is dat de invloed van jazz op muziek in het algemeen de laatste jaren vergroot is.  

 

Het Belgische jazzlandschap van de jaren ‟80 tot op vandaag is er dus één met een enorme 

verscheidenheid aan stijlen. Opvallend is ook dat verschillende generaties muzikanten zich in 

relatief korte tijd in sneltempo zullen opvolgen.  

De basis voor deze generaties werden reeds gelegd door jazzpersoonlijkheden als  Richard 

Rousselet, P. Catherine, en J. Van Poll. Deze grote namen komen voort uit uit de organisatie 

Lundis d‟hortense e.d. Vanaf  midden jaren „70 duiken nieuwe namen op als Michel Herr, 

Steve Houben, Paolo Radoni, Charles Loos, enz...Deze nieuwe „meesters‟ evolueren tussen 

een gerevitaliseerde mainstream bop, een gematigde Fusion en Europese trends. Deze 

generatie zal de meeste docenten voortbrengen, die een volgende generatie zullen initiëren 

tot jazzmuziek. 

Rond  de overgang van de jaren „70 naar „80 volgt een nieuwe generatie die meer „progressief‟ 

te noemen is, vertegenwoordigd door namen als trompettist Bert Joris, Pierre Vaiana, Pierre 

Van Dormael, Jacques Pirotton, pianisten Erik Vermeulen, Diederick Wissels, Denis 

Pousseur, basisst Michel Hatzigeorgiou, en drummer Dré Pallemaerts. Velen onder hen 

begonnen in Rock, en  zullen, nog meer dan hun directe voorgangers, door het „vuur‟ van de 

jazz geraakt worden. De meesten zijn klassiek geschoold, en zullen jazz op een andere  manier 

benaderen dan voordien algemeen gebruikelijk was.  

Maar de volgende generatie, die verscheen midden jaren ‟80, zal nog het  meeste van allemaal 

een nieuwe „feeling‟ voor jazz tot uiting brengen. Het gaat over muzikanten als Michel 

Massot, saxofonisten Erwin Vann, Fabricio Cassol, Kurt Van Herck, pianisten Kris Defoort, 

Yvan Padduart, Erik Legnini.26 Het zijn „free lance‟ solisten, die zich min of meer aan een stijl 

vasthouden, maar wel met een eigen en origineel geluid.  

Deze 3 generaties jazzmuzikanten vormen samen met de gevestigde waarden die mee zullen 

evolueren, de puzzel van de Belgische jazzmuziek vandaag. Stuk voor stuk zijn het 

vindingrijke muzikanten, waarvan de meesten onder hen de eerste docenten werden die les 

gaven op stages en workshops, tot en met vandaag aan de conservatoria.  

De laatste jaren dient zich alweer een nieuwe generatie talentvolle jazzmuzikanten aan. Deze 

twintigers behoren tot de generatie die een degelijke basisvorming hebben genoten in één van 
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de opleidingsmogelijkheden. Verder luidt uit verschillende hoeken dat er nog heel wat goede 

jazzmuzikanten op komst zijn. 

 

Naast een grote verscheidenheid aan stijlen en een stijgend aantal muzikanten, merken we 

ook een grote verscheidenheid aan „soorten‟ bands op, waarbinnen muzikanten zich niet 

beperken tot 1 groep, maar in meerdere bands spelen. Talloze kleinere jazzbands, ook wel 

combo‟s genoemd, werden gevormd, maar ook grotere formaties, als het avontuurlijke 

„Octurn‟ en het „Brussels Jazz Orchestra‟ (BJO) (1993), onder leiding van Frank Vaganée. 

Beiden zullen uitgroeien tot de bekendste bands van België. Enkele andere voorbeelden van 

bands in België die duidelijk beïnvloed zijn door jazz, zijn “Flat Earth Society”, “El Tatoo del 

Tigre” en de “Milleniums”.  

 

België vindt gaandeweg haar eigen plek binnen het jazzconcours en is samen met de 

Europese jazz steeds meer uit de schaduw van haar grote Amerikaanse broer gestapt. Het is 

zeker niet overdreven als men het heeft over Europese/Belgische jazz die vandaag bij de 

wereldtop behoort. Het grootste deel van de Belgische muzikanten vandaag zijn moderne, 

hedendaagse denkers en staan ook zo bekend in het buitenland. Doordat er sinds de jaren ‟80 

een enorme keuzevrijheid in stijlen en tendensen bestaat, beperken de meeste muzikanten 

zich niet meer tot één stijl, maar bespelen ze verschillende stijlen of worden stilistische 

elementen door elkaar gebruikt, wat hun speelkansen vergroot. De onuitgesproken regel is 

niet meer of-of maar en-en. Zoals ik daarnet al aanstipte zullen ook de initiatieven zich 

opstapelen in deze periode waardoor muzikanten meer kansen krijgen om zich te laten zien 

en hun kunnen te tonen. Er wordt duidelijk gewerkt aan een goede basis om jazz in ons land 

te verspreiden en te promoten. Hieronder volgen enkel markante punten in die opgang. 

 

b. Steunpunten / initiatieven / verenigingen 

 

De verenigingen opgestart door de muzikanten zelf zijn vandaag nog steeds zeer actief. „les 

Lundis d‟Hortense‟ groeide uit tot dé organisatie voor en met alle Belgische muzikanten en 

creëerden een voorbeeldige website, en de Antwerpse vzw „WIM‟, kreeg sinds enkele jaren 

een nieuwe naam „Free Jazz vzw‟ en een nieuwe equipe. Daarnaast ontstond begin jaren „90 

„Jazzlab Series‟, de tour-promotor voor jazzgroepen in Vlaanderen, en in 2001 werd 

„Muziekmozaïek‟27 opgestart. Ook het „Muziekcentrum Vlaanderen‟, die de promotie verzorgt 

van jazzmuziek uit het Nederlandstalige landsgedeelte op internationale scène, en in Brussel 
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„Wallonie Bruxelles Musiques‟ voor muziek uit het Franstalige landsgedeelte, dragen hun 

steentje bij.  

Naast deze al aardige lijst van verenigingen bestaan er nog verschillende andere kleine vzw‟s 

die ook meehelpen en minstens even belangrijk zijn.28 Daarnaast wordt ook online promotie 

gevoerd op Wabjazz, één van de 6 labels van Wab online die promotie maakt voor Belgische 

muziek. In dit internettijdperk is het online promotie voeren van eender welk product bijna 

onmisbaar.  

 

België kent voorts een groot aantal wedstrijden. De internationale jazzwedstrijd voor jonge 

jazzensembles en componisten in Hoeilaart, „Europ Contest jazz Hoeilaart‟ (vandaag 

georganiseerd door de vereniging Muziekmozaiek) was lang het enige concours van betekenis 

in ons land. Maar vandaag vindt ook de wedstrijd „Jong Jazz Talent‟ plaats in Gent. Contacten 

tussen muzikanten worden gelegd en muzikanten worden gestimuleerd om zich steeds 

opnieuw kwalitatief te verbeteren. 

 

Daarnaast kunnen we niet rond enkele recente en unieke evenementen aan Vlaamse kant 

heen. In 2002, het jaar waarin Brugge de Europese culturele hoofdstad werd, nam het 

kunstencentrum de Werf een opvallend initiatief. Ze stelde een cd-box met representatieve 

artiesten en /of groepen van eigen bodem samen met een bijpassend boekje „The Finest in 

Belgian Jazz‟. Samen met de verschijning van deze cd‟s werden releaseconcerten van de 

groepen gepland in Brugge, Brussel en Amsterdam. Ook de „Flemish jazz meeting‟, die 

ondertussen al voor het derde jaar doorgaat, is een belangrijk evenement. De eerste editie 

vond drie jaar geleden plaats in het kader van het cultuurfestival „Corpus Brugge ‟05‟. Deze 

gebeurtenis werd op touw gezet door de Werf, samen met de Jazz Labseries, het 

muziekcentrum Vlaanderen en jazzmozaïek, met als doel om de inmiddels ontplooide jazz- 

scène in ons land nog meer uitstraling en internationale bekendheid te bezorgen. Ook in 

Limburg werd sinds 1998 initiatief genomen van vijf culturele centra met steun van de 

provincie. Zij organiseren zo ongeveer 30 concerten per jaar onder de titel „Motives for jazz‟. 

De meetings en „Motives for jazz‟ zijn een mooi voorbeeld van de steeds nauwere 

samenwerkingsverbanden in het Vlaamse jazzlandschap. 
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c. Vraag en aanbod 

 

Wat live jazz betreft heeft België heel wat te bieden.  De lijst aan jazzevenementen in ons land 

werd de laatste decennia steeds meer aangevuld. De kern situeerde zich vroeger in Brussel, 

Antwerpen en Luik, maar vandaag kent ook Gent en Limburg een jazzboom.  

De talloze jazzfestivals die in deze periode ontstonden en nog steeds stand houden, trekken 

het meeste publiek aan en de meeste media-aandacht, waarvan „Jazz Middelheim‟ het 

bekendste is. Ook kleinschaligere vestivals blijven bestaan  als bv. het „Golden River City Jazz 

Festival‟ en het vernieuwde „Free Music Festival‟ in de Singel.  

In 2002 werd een nieuw en tweejaarlijks festival georganiseerd „Jazz Brugge‟, in het kader 

van Brugge culturele hoofdstad, en begon de stad Gent met het vroegere „Blue Note Record 

Festiva‟l. Inmiddels werd deze omgedoopt tot „Gent jazzfestival‟ en blijft nog steeds 

alombekend (ook buiten de grenzen).    

Bij onze zuiderburen en in het Brusselse gewest is Jazz à Liège (1991)  belangrijk, en het Audi 

Jazz Festival, zowel als de grote zomerfestivals het „Festival Gouvy‟ en het „Gaume Jazz 

Festival‟. 

 

We kunnen bijna zeggen dat in Vlaanderen bijna elke stad een eigen festival heeft en er 

komen er nog regelmatig nieuwe bij. Zo ontstond vorig jaar „Jazzfestival ‟07‟ in Dendermonde 

en in Antwerpen „Jazz en Soul‟. Het zijn weliswaar niet allemaal jazzfestivals met een 

internationaal programma of  jazzfestivals „pur sang‟. De echte grote en internationale 

jazzfestivals waar de hoofdbrok jazz is gebleven zijn niet talrijk. Maar ook deze hebben 

meestal hun programma verbreed en bieden niet alleen pure jazz aan.  

 

Deze verbreding van het genre is een duidelijk merkbare evolutie van jazz na de jaren ‟70 en 

dus ook aanwezig in de huidige jazzactiviteiten.Opvallend is ook dat er op festivals nooit 

eerder zoveel belangstelling was voor jazz van eigen bodem. Niet alleen voor grote namen als 

Toots Thielemans en vaste waarden als Philip Catherine, Bert Joris, BJO, en Aka Moon, maar 

ook voor nieuwe namen en aankomend talent. 

 

België laat het publiek duidelijk niet op zijn honger zitten. Naast de talrijke festivals en 

concerten in de lokale cafés mag ons land zich gelukkig prijzen met de jazzprogramma‟s in de 

(nog enkele) echte jazzclubs. Tot de echte jazzclubs in Brussel behoren de „Sounds‟, „Arts-o-

base‟ en de „Music Village‟. De meest dynamische clubs in Wallonië zijn wellicht de „Jacques 

Pelzer Club‟ (Luik) en „Jazz 8‟ (Masy). In het Antwerpse jazzleven zijn de „Hopper‟ en de 

„Muze‟ de gevestigde waarden, en sinds kort (juni 2008) met het wegvallen van het gekende 

jazzcafé de „Opatuur‟, is de voornaamste jazzclub in Gent de „Hot Club de Gand‟ .  
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Jazz begon ook regelmatig op te duiken in het programma van de grote culturele centra als 

„de Singel‟  in Antwerpen, „De Vooruit‟  in Gent, „De Werf‟  in Brugge en het Kunstencentrum 

België.  

 

Op vlak van verkoop van cd‟s en  platen bestaan er maar weinig zaken in België die zich nog 

echt specialiseren. Vandaag wordt er het meeste verkocht op concerten zelf en op 

onafhankelijk labels. Aan de andere kant is muziek nu ook online beschikbaar (myspace.com, 

www.youtube.com) en op alle mogelijk manieren te downloaden. Jazz is met de komst van de 

digitale muziekspelers dag en nacht beluisterbaar. Maar uiteraard zal een live concert voor de 

gemiddelde muziekliefhebber nooit te overtreffen zijn.  

 

Steeds meer vverschillende mensen kunnen in contact komen met de brede waaier die 

jazzmuziek is. De pure vorm van jazz zal echter nooit zomaar bij het grote publiek geraken, 

ook al trachten festivals e.d. ons hier warm voor te maken. Jazzstijlen kennen elk een apart 

publiek, waarbij uiteraard geldt: hoe moeilijker de muziek, hoe beperkter het publiek. Hoewel 

we het grootste deel van het jazzpubliek tot de tweede leeftijd mogen rekenen, stellen de 

organisatoren vast dat jongeren een toenemende  interesse blijken te tonen voor jazz. Jazz, in 

de breedste zin van het woord bereikt het grote publiek, pure jazz (jazz in enge zin) is 

daarentegen niet voor iedereen weggelegd. 

 

De vraag naar de maatschappelijke aanvaarding van Jazz is vandaag de dag wellicht 

overbodig. Waar jazz vroeger nog beschouwd werd als ondergronds, duikt deze vandaag op in 

de verschillende kunstencentra in ons land. Nauwelijks tien jaar terug werd de muziek 

aanzien als ouderwets. Vandaag doet jazz bij iedereen een beeltje rinkelen. Algemeen stellen 

we vast dat zowel vraag en aanbod de laatste jaren gelijklopend gestegen zijn. 

 

d. Media 

 

Ondanks het stijgend aantal evenementen van de laatste deccenia blijft de aandacht voor 

onze jazzmuzikanten van de media zeer miniem. Media hebben altijd een enorme invloed op 

het doen en denken van het publiek. Kijk maar naar het effect van de hype rond Jef Neve, die 

er mede heeft voor gezorgd dat Jazz in België of jazz in het algemeen terug wat meer in de 

kijker werd geplaatst. Hij krijgt sinds januari 2008 een eigen radioprogramma „Neve‟ waarin 

hij samen met Lies Steppe gasten ontvangt maar ook zelf live muziek maakt. De enkele 

Belgische jazzmusici zoals Jef Neve, maar ook BJO en Toots Thielemans die er in sloegen zich 

in de kijker te stellen zijn eerder de uitzondering dan de regel. Ook wat jazzevenementen 
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(festivals ) in ons land betreft zijn er maar enkele belangrijke festivals die de nodige media-

aandacht krijgen.  

 

Het grote probleem is het minieme radio- en tv-aanbod van jazz. De Jazzprogramma‟s 

uitgezonden op de radio vandaag zijn in Wallonië RTBF la première, en RTBF Musiq 3 met 

Philippe Baron. In Vlaanderen VRT Radio 1 met Rob Leurentop, VRT Radio Klara (3) met 

Marc Van den Hoof en voor de Duitstalige gemeenschap, de minder grote zender de BRF.  

Met onze Belgische televisiezenders is het nog dramatischer gesteld, er wordt al lang weinig 

of geen aandacht besteed aan een jazzprogramma. Enkel RTBF La Deux vertoont jazzshows, 

waarbij naast internationale en Amerikaanse artiesten ook onze Belgische jazzartiesten aan 

bod komen.  

 

Van de media komt er dus geen daadwerkelijke hulp . Een gevolg hiervan is dat de muziek 

zich met zijn eigen geschreven pers moet behelpen. Dit zijn voornamelijk tijdschriften met 

artikels en besprekingen. Dit zijn o.m het Nederlandstalig kwartaalblad „Jazzmozaiëk‟ en het 

Franstalige tijdschrift „J@zz@round‟. Enkele van de eerder vernoemde jazzclubs en 

verenigingen brengen ook blaadjes en brochures uit. Onder andere het „Journal des Lundis 

d‟Hortense‟, en „Hot House New‟ van het Maison du Liège. Vier keer per jaar publiceert het 

„Maison de Hainaut‟ een nieuwsbrief, het „Bulletin Trimestriel de la maison du jazz en 

Hainaut‟ . Ook Muziekmozaiek geeft een referentieblad uit, genaamd „Jazzliefhebber‟ . 

Daarnaast wijdden de buitenlandse tijdschriften, „Jazz Hot‟ en „Jazz man‟ enkele belangrijke 

pagina‟s aan de Belgische Jazz en verschijnen er nu en dan in de krant recensies over jazz- 

optredens. Echte vaste rubrieken over jazz zoals men die vroeger kende met Mon De 

Voghelaere en Juul Anthonissen bestaan niet meer.  

Daarnaast biedt het Internet informatie over de Belgische jazz, via jazzpodcasts, forums en 

blogs. 

 

e. Documentatiecentra en jazzarchieven 

 

Een laatste en niet onbelangrijk gegeven in deze periode is dat men zich ging inlaten met de 

bescherming en de inventarisatie van het jazzpatrimonium. Enkele documentatiecentra en 

jazzarchieven zorgen voor het behoud en het beheer van onze Belgische geschiedenis. In 

Wallonië „La Maison du Jazz en Hainaut‟ (Bergen) en „la Maison du Jazz‟ (Luik) dat 

ontstond rond ‟94 in Luik. Het documentatiecentrum „Jazzcentrum Vlaanderen‟ 

(Dendermonde) dat pas in 2002 is opgericht, richt zich ook op de archivering van de oudere 

jazz. De meest recent opgestarte documentatiecentrum rond jazz in België bevindt zich in 

Brussel „Jazz Station‟, sinds 2005. Naast deze officiële archieven zijn ook enkele collecties te 

http://www.jazzhainaut.be/
http://www.jazzhainaut.be/
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vinden bij verzamelaars. De meest indrukwekkende verzameling rond jazz in België is 

wellicht die van jazzhistoricus en muzikant Robert Pernet (1940-2001). Tot slot nog een 

laatste noemenswaardige verzameling, die van Jazz Hoeilaart-oprichter Albert Michiels, 

wiens huis een waar jazzmuseum te noemen is.  

 

f. Onderwijs  

Begin jaren ‟90 was de aanvang van de officiële jazzopleiding aan de conservatoria in de vier 

grote steden in ons land. 29 
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 De volledige ontstaansgeschiedenis wordt weergegeven in het tweede deel „jazzonderwijs in België‟ 
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2.1 Jazzonderwijs curriculum van België 

 

Er werd nooit eerder een bilan opgemaakt van de geschiedenis van het jazzonderwijs. Het 

leek  mij opportuun deze uitvoerig na te kijken en een overzicht te maken van het prille begin 

tot op vandaag. De gegevens die ik verzameld heb komen voornamelijk uit de interviews. Veel 

informatie is immers nergens op papier terug te vinden, daar archivering bij het ontstaan van 

de jazzopleidingen nagenoeg onbestaande was.  

 

a. De ontstaansgeschiedenis van jazzopleidingen 

 

i. Voorgeschiedenis 

 

Decennia lang leerden jazzmuzikanten in ons land de jazzmuziek voornamelijk 

autodidactisch. Dit kon ook niet anders, want muziekscholen of beter muziekonderwijs in het 

algemeen (stages, workshops,..) spitsten zich gedurende lange tijd enkel toe op klassieke 

muziek. Er is een hele evolutie voorafgegaan voor we kunnen spreken van een echte 

jazzopleiding.  

Een eerste teken van muziekonderwijs van niet- klassieke muziek verscheen in het Belgisch 

Franstalig tijdschrift: ‟l‟Actualité Musicale‟ (november 1948) waarin voor het eerst 

vermelding wordt gemaakt van een Academy, de Université de Musique Contemporaine in 

Marchienne-au pont waarin hedendaagse muziek werd gespeeld. Het ging om een cursus die 

volledig via briefwisseling werd overgebracht.30 Deze voor die tijd toch wel bijzondere vorm 

van muziekonderwijs, onder impuls van Leo Souris, was echter maar van korte duur.  

Een tweede artikel in datzelfde tijdschrift „Le Progrès est en marche. Des Classes de Jazz au 

Conservatoire‟ valt nog meer op.31 Daarin wordt gesproken over een zeer concreet idee om 

jazzafdelingen binnen het „klassieke‟ conservatorium toe te laten, waarbij een lijst werd 

toegevoegd met de overwogen lessen. Meer zelfs, volgens dit artikel was dit idee bijna 

helemaal goedgekeurd en bestonden er al enkele inschrijvingen. Toch is er niets van deze 

plannen verwezenlijkt. Het heeft uiteindelijk liefst veertig jaar geduurd vooraleer deze 

jazzafdelingen in de praktijk gerealiseerd zijn, want pas rond het begin van de jaren „90 

ontstond in ons land het formele jazzonderwijs. Naast het feit dat het ontstaan een moeilijk 

proces is geweest, leiden we uit dit artikel af dat de idee van jazzonderwijs al langer aanwezig 

was en er zelfs al concrete plannen voor bestonden. Ook uit de interviews bleek dat er voor 

                                                 
30

 In mijn interview met Maarten Weyler benadrukte deze dat de correspondentiemethode in die tijd wel vaker 

werd toegepast. Onder andere in Amerika in de “Berklee school of college”in Boston, werkte docent Schillinger, 

J. met correspondentie cursussen, alsook Weylers‟ grootvader, die met de Halewynstichting begon. 
31

 Zie bijlage 2: Artikel L‟Actualité 
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het ontstaan van de jazzschool en de jazzafdelingen talrijke initiatieven leefden, maar dat 

deze nooit volledig van de grond zijn geraakt of nooit zijn voortgezet. De reden voor het 

uitstel was voornamelijk van financiële aard of omdat de projecten geen gehoor kregen. 

 

ii. Workshops  / zomercursussen 

 

De eerste echte mogelijkheid tot een vorm van opleiding kwam er met het ontstaan van de 

jazzstages in 1964 in Gent. Deze stages werden georganiseerd door de Lodewijk de 

Readstichting, onder impuls van Juul Anthonissen. Lange tijd werden de workshops in het 

kader van het festival „Jazz Bilzen‟ gehouden. Later kwamen de workhops in handen van één 

van de medeorganisatoren, Maarten Weyler, die zelf in stond voor de organisatie van 

verschillende klassieke muziekcursussen in Vlaanderen en dus al enige ervaring had. De 

eerste jazzworkshops onder zijn toezicht waren weekcursussen en werden op verschillende 

plaatsen in Vlaanderen georganiseerd. De eerste keer was in Diegem, dan Houthulst , Heist-

op den berg enz.32 Uiteindelijk namen ze een vaste vorm aan en werden het weekend- en 

zomercursussen in de Halewynstichting in Dworp Destelheide, een instelling die door de 

grootvader van Maarten Weyler gesticht werd in 1972. Tot en met vandaag gaan er in de 

Halewynstichting nog weekendworkshops en een jaarlijkse zomercursus door.  

 

Juul Anthonissen, bekend als bekwaam jazzrecensent, begon eigenlijk met het geven van 

gastlezingen over jazz, onder andere op de klassieke workshops van Maarten Weyler. Ook in 

1963 deed hij reeds opvoedingswerk in functie van het ministerie van Cultuur waarmee hij 

met Jack Sels en Philip Catherine het land rondtrok.33 Op de idee van de workshops en het 

aanleren van jazz in een onderwijssysteem in het algemeen zat Juul Anthonissen al langer te 

broeden, maar hij werd hier naar eigen zeggen in die tijd door verschillende jazzmuzikanten, 

waaronder Jack Sels niet in gevolgd. 34 Toch slaagde hij er in om zijn idee concreet uit te 

werken en zorgde hij voor een koepel die hem daarbij hielp. Dat hij steeds een grote invloed 

bleef behouden op de workshops, bleek onder andere uit het feit dat hij altijd de 

contactpersoon is geweest voor de buitenlandse docenten. Hij trof ze aan in zijn jazzclub, de 

Hnita club (° 1955) in Heist op den berg, waar hij lange tijd het hoofd van is geweest35 Tot de 

eerste docenten voor de workshops behoorden onder andere de Amerikanen Nathan Davis en 

Slide Hampton en de Belg Roger Van Haverbeke . 36 Aan dit lijstje is het al te merken, maar 

                                                 
32

 WEYLER, M. [interview] 
33

 SAMYN, J. ,SIMONS S. (2002). p. 47 
34 ANTHONISSEN, J. [interview] 
35

 In mijn interview met M. Weyler bemerkt deze dat het systeem van het aanbieden van workshops aan 

buitenlandse muzikanten die in ons land op het podium staan nog altijd wordt nog toegepast, bijvoorbeeld op het 

Blue Note,Festival.  
36

 WEYLER, M. [interview] 
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het zal ook een constante zijn in de jazzonderwijsgeschiedenis van België: de jazzmuzikanten 

die er les gaven/geven zijn zeker niet van de minsten. 

Juul Anthonissen is inmiddels 76 jaar oud en zijn gezondheid speelt hem parten. Zijn zoon 

Peter Anthonissen heeft dan ook al enkele jaren de leiding in de Hnita club overgenomen.  

Musicoloog en muzikant Maarten Weyler heeft naast het aanreiken van workshops en stages, 

een andere belangrijke stap gezet voor de installatie van jazzonderwijs in ons land. Het zal 

immers zo meteen blijken dat hij mee ligt aan de basis van de oprichting van de eerste 

jazzschool, de Jazz-Studio. Vandaag is hij de verantwoordelijke van de Halewynstichting, 

waar hij, maar ook daarbuiten, workshops, lezingen en initiaties in de jazzgeschiedenis geeft. 

Tevens is Maarten Weyler docent en coördinator van de jazzafdeling aan het conservatorium 

in Gent.  

Deze spilfiguren Juul Anthonissen en Maarten Weyler hebben enkele belangrijke stappen 

ondernomen voor het jazzonderwijs of jazz in het algemeen in ons land en zijn er zich tot en 

met vandaag voor blijven inzetten. 

 

iii. Jazz in de scholen  

 

In de jaren ‟60 en begin jaren ‟70 vormden de workshops en zomercursussen voor jazz een 

mooi alternatief naast de klassieke muziekopleiding en werden ze dus zeer goed onthaald.  

Voor sommige jazzmuzikanten was dit aanbod toch wat te beperkt. Zij zagen zich 

genoodzaakt naar het buitenland te trekken waar jazzopleidingen al in de conservatoria 

voorkwamen. In de Verenigde Staten begon men voor het eerst met een formele 

jazzonderricht, vanaf 1966 specialiseerde het Berklee College of Music van Boston zich in 

jazz. Onder de Belgische musici die in die periode in Boston studeerden behoorden onder 

andere Philip Catherine, Pierre Van Dormael, Michel Herr, Charles Loos, Steve Houben en 

Diederik Wissels. Ook in Nederland kon men al eind jaren „60 terecht voor een formele 

jazzopleiding. 

 

Langzaamaan, door het sterke geloof van enkele individuen in het idee van jazzonderwijs, 

ontstonden er ook bij ons jazzopleidingen in scholen. Enkelen onder hen haalden de 

inspiratie en nodige pedagogische kennis hiervoor uit die opleidingen die ze volgden in het 

buitenland.  

Eén van de eerste scholen in Vlaanderen waar men een dagopleiding voor jazz kon volgen 

was de vzw tritonus Jazz-Studio (1981), het was eigenlijk een voortvloeisel van de weekend- 

en zomercursussen van de Halewynstichting in Dworp. De uitbreiding van de cursussen 

kwam er mede op vraag van enkele van de studenten (Erwin Vann, Piet Verbist) die ze liever 
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binnen een structuur zagen.37 De vraag was de aanzet en langzamerhand groeiden de 

cursussen uit tot een gestructureerde formatie die zich richtte op het les geven in de jazz. 

Maarten Weyler en Ondine Quakelbeen zijn later de verantwoordelijken geweest voor de 

oprichting van de Jazz- Studio in 1981.  

Aanvankelijk gaf Maarten Weyler een soort compact basispakket, van één uur in de week, 

maar geleidelijk aan werden meer docenten in dienst genomen en groeide het programma uit 

tot een volledige dagopleiding voor “jazz en lichte muziek” (JLM). In het begin vonden de 

lessen plaats in de lokalen van de Halewynstichting, maar deze bleken na uitbreiding ook te 

beperkt. Na enkele keren verhuizen vond de Jazz-Studio uiteindelijk een vaste stek in 

Antwerpen.38 Ze zal geheel op privé-basis uitgroeien. 

 

De eerste keer dat jazz in een conservatorium werd gedoogd was in 1979 in Wallonië, dus nog 

voor het ontstaan van de Jazz-Studio. Aan het conservatorium van Luik werd het zogeheten 

„Séminaire de Jazz‟ opgericht. De man achter dit initiatief was Henri Pousseur- op dat 

moment directeur van het conservatorium. Hij deed dit op verzoek van Steve Houben, die 

aan de Berklee College of music studeerde en waarmee hij een lange tijd een briefwisseling 

onderhield. Ook hier werden de lessen gegeven door mensen uit de praktijk, waaronder de 

Amerikaan Bill Frisell, die door Houben uit de Verenigde Staten werd overgebracht. Ook 

Amerikanen Kermit Driscoll, Badolato Greg, Vinnie Johnson, Alan Silva waren voorzien als 

docent en verder de Belgen Guy Caba, Bruno Castelluci, Philip Catherine, Marc Moulin, 

Jacues Pelzer, Richard Rousselet. De ateliers die gegeven werden waren : harmonie, 

arrangement, lecture a vue et interprétation, instrument et improvisation, ensembles, 

histoire et analyse.39 Men kon zich inschrijven voor een complete vorming of voor geïsoleerde 

ateliers. Aan het verhaal van het „Séminaire de Jazz‟ kwam echter al spoedig een einde (1979 

tot 1985). Dit was de eerste, maar ook de laatste jazzafdeling die in een conservatorium in 

Wallonië bestond.  

 

De Vlaamse conservatoria hielden hun deuren nog een tijd gesloten voor een officiële 

jazzafdeling. Een belangrijke reden voor dit langdurige oponthoud was de afkeurende 

houding van de overheid en de directie in de conservatoria. Zij vonden dat jazz geen 

volwaardige muziek was, en dus ongepast voor een klassiek conservatorium. In het artikel 

„Voor of tegen Jazz‟ van Albert Michiels komen enkele treffende voorbeelden aan bod die de 

intolerante houding weergeven. Zo verwees hij naar een debat dat in Franse krant werd 

uitgeschreven waarin musicoloog M. Devigneaud pleitte tegen jazz met de volgende harde 
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 QUACKELBEEN, O. [interview]   
38

 Idem 
39

 Creation d’un Séminaire de jazz. Luik: L‟atelier des arts [brochure], 1980, p. 2 
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uitspraak: “Le jazz a corrumpu le gout, il a facilité la musique mechanique. Aucun artiste ne 

saurait avoir de la sympathie pour le jazz qui est un défi au sentiment musical.“40  

Ook vele anekdotes van jazzmusici uit het verleden bevestigen deze onverdraagzaamheid van 

de overheid en de klassieke muziekwereld tegenover de jazz in ons land. Michiels schreef 

enkele ervaringen van zijn vrienden muzikanten uit  in zijn artikel: „Etienne Verschueren 

kreeg een verbod om het conservatorium nog te betreden omdat hij een „boogie woogie‟ 

speelde tijdens de middaguren‟. Ook John Ouwerx (1903-1983) en Stan Brenders (1904-

1969) werden aan de deur gezet omdat ze onverwachts een tigerrag inzetten tijdens een 

optreden aan het Brusselse conservatorium. “Scandaleux! ..Dehors!.. Dehors!” weerklonk het 

in de zaal. 41 De wat jongere generatie jazzmuzikanten deelden vaak eenzelfde ervaring. Denk 

maar aan Bert Joris (°1957) die klassiek volgde en die optrad als jazzmuzikant onder de naam 

“Bert Young”, omdat hij anders buiten vloog.42 Maar ook Frank Vaganée (°1966) vertelde:      

“Tijdens mijn klassieke studies aan het conservatorium te Antwerpen, ik wou eigenlijk 

gewoon conservatorium doen, moest ik  angstvallig stilhouden dat ik jazz speelde of ik werd 

van de school gestuurd.” 43 

Dit superioriteitsgevoel van de klassiek- geschoolden bestond niet alleen bij ons, overal ter 

wereld werd het spelen van jazz taboe in de muziekscholen. In veel colleges, universiteiten 

werd het zelfs verboden in de klaslokalen.  

 

Wel moet gezegd dat in sommige conservatoria in België jazz reeds aanwezig was. Zeker in 

Brussel en vermoedelijk ook in de Hoogpoort in Gent werd jazz er immers als bijvak gegeven 

voor de klassieke muzikanten maar eigenlijk ook voor iedere liefhebber.44 Dit was vrijblijvend 

en had dus op het klassieke curriculum geen invloed. Op deze manier volgden een heleboel 

muzikanten één avond per week de optie jazz of een reeks van tien lessen die enkele ervaren 

jazzmuzikanten ter beschikking stelden. In Brussel doceerden zo o.a. Tars Lootens, Etienne 

Verschueren (1928- 1995) en Bert Joris.45 

 

De begindata van het ontstaan van de „jazz en lichte muziek afdelingen‟ in de conservatoria in 

Vlaanderen liggen tussen de periode van 1990 – 1994. 46  Ze groeiden geleidelijk aan uit de 

officieuze jazzinitiatieven die reeds plaatsvonden eind jaren ‟80, begin jaren 90. Individuen 
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 Tekst uit Franstalige krant, getiteld “ Un débat a propos du Jazz”, uit MICHIELS, A. Jazzhistorie. Voor of 

tegen de jazz. Jazz in België vanaf 1920. Jazzmozaïek, jg 6 nr. 4, (2006):p 41 
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 MICHIELS, A. (2006):p. 40 
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 WEYLER, M. [interview] 
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 VAGANEE, F. [interview]  
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 OOST, H. [interview] NIJSTEN, P. [interview] Hierbij vermeldt Piet Nijsten dat er zelfs een goede big band 

bestond in het conservatorium te Brussel in de jaren „7O tot de vroege jaren ‟80  
45

 NIJSTEN, P. [interview] 
46

 Op de websites van de conservatoria vond ik van volgende conservatoria een ontstaansdata van de 

jazzafdelingen, al is niet met duidelijk te zeggen of ze correct zijn: cons. Antwerpen (1993),  cons. Brussel 

(1944) , cons. Leuven (1994). 
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die mee aan de wieg stonden van  jazzopleidingen in de conservatoria zijn o.a. Stefan De 

Beveren, Bert Joris, Piet Nijsten en Leon Lhoëst.47 Ook de generatie jazzmuzikanten die zelf 

de eerste jazzleerlingen waren van de workshops en de Jazz- Studio speelden hierbij een rol, 

zoals Frank Vaganée, Kurt Van Herck en Peter Hertmans, Erwin Vann.  

De uiteindelijke reden voor de toelating van de jazzafdelingen in de conservatoria in 

Vlaanderen, is eigenlijk een samenloop van omstandigheden geweest, volgens Frank 

Vaganée.48 Volgens hem konden enerzijds de conservatoria niet achterblijven ten opzichte 

van de ontwikkeling van jazzonderwijs in de omringende landen, anderzijds ook omdat ze in 

de klassieke conservatoria zagen dat initiatieven als bijvoorbeeld de Jazz-Studio en 

buitenschoolse activiteiten in de scholen een groot succes waren. Hiermee wou hij 

benadrukken dat de idee dat de jazzafdelingen plots het daglicht zagen door volle overtuiging 

van de directie incorrect is, laat staan door een algemene aanvaarding van het muziekgenre 

en dat het in het algemeen veel voet in de aarde heeft gehad om het te kunnen 

verwezenlijken. Het is eerder gaandeweg dat men er het nut van in zag, door de zichtbare 

succesvolle resultaten.49 Uitzondering is het verhaal van Piet Nijsten. De jazzafdeling in 

Brussel werd naar zijn zeggen altijd goed onthaald en het conservatorium heeft er, ook omdat 

ze de voorgeschiedenis hadden met het keuzevak jazz, altijd de toegevoegde waarde van 

erkend.50 

 

Het ontstaan van de volwaardige vijfjarige jazz en lichte muziekafdeling in de conservatoria 

in Vlaanderen heeft uiteindelijk de ontwikkeling van het gehele jazzonderwijsnet in 

Vlaanderen/Brussel op gang gezet. Maar ook weer stap voor stap. Hoewel hier en daar al 

jazzafdeling in muziekacademies te bespeuren waren, zijn de opties jazz en lichte muziek in 

het deeltijds kunstonderwijs (DKO) pas officieel in het schooljaar 2001-2002 toegevoegd. De 

uitbreiding van het studieaanbod met de richting „jazz en lichte muziek‟ maakte deel uit van 

de wijzigingen in het Decreet van 31 juli 1990, opgetekend op 14 december 2001, die 

uitgingen van enkele belangrijke aandachtspunten waaronder actualisering en differentiëring 

van het studieaanbod in het DKO in Vlaanderen.51  Deze jazzafdeling kon wel enkel ingericht 

worden vanaf de middelbare graad. Uit een recent onderzoek blijkt dat van die mogelijkheid 

gretig gebruik werd gemaakt: “Maar liefst twee jaar na het ontstaan had, op 1 oktober 2003, 

52% van de muziekacademies in Vlaanderen minstens 1 afdeling (in casu middelbare graad 

instrument jazz en lichte muziek) ingericht. “52 Ook het aantal aangeboden instrumenten 
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steeg jaar na jaar. Verschillende instrumenten waaronder de trombone, alt saxofoon en 

tenorsaxofoon, maar ook minder frequent gebruikte instrumenten in de jazz als het 

accordeon, viool, accordeon, cornet, tuba werden toegevoegd .53 

 

De cirkel was helemaal rond toen ook de jazz en lichte muziekafdelingen in de 

kunsthumaniora het daglicht zagen. Met de jazzafdelingen in de conservatoria en in de 

academies was het ook belangrijk en logisch dat die vooropleiding aangeboden werd.  

De Kunsthumaniora Brussel (Laken) richtte een jazz en lichte muziekafdeling in, op 

september 2006, en motiveerde haar keuze met de stelling: “Stopt de muziekgeschiedenis 

met Mozart of Beethoven? Kan je niet alleen klassiek musicus worden maar ook 

jazzmusicus of rockmuzikant? Is muziek maken gewoon een passie?54  Ook de 

Kunsthumaniora Antwerpen volgde kennelijk deze gedachtegang. Naast de kunsthumaniora 

in de grote steden vindt men sinds kort, meer bepaald vanaf 1 september 2007, ook een 

jazzafdeling in de kunsthumaniora in Hasselt.  

 

Tot slot, wil ik nog even het verloop van het jazzonderwijs in Wallonië overlopen. Reeds in 

1985 ontstond de jazzafdeling in de muziekacademie “Marcel Désiron” in Amay en was 

daarbij de eerste muziekacademie in de Franse gemeenschap die een jazzafdeling genoot. 

Door de jaren heen kreeg bijna elke Waalse provincie een academie met een jazzafdeling, 

maar deze van Amay is steeds de meest gereputeerde gebleven.55 In tegenstelling tot de 

Vlaamse academies wordt er in die afdelingen in Wallonië enkel jazz aangeboden en zijn het 

dus geen ruime jazz en lichte muziekafdelingen. Naast de jazzafdelingen in de 

muziekacademies bleef het in Wallonië vooral bij stages en workshops. Jazzopleidingen in de 

conservatoria bleven in gebrek waardoor ook jazzinrichtingen in de kunsthumaniora 

uitbleven. 
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b. Jazzonderwijs vandaag 

  

In volgende paragraaf ga ik dieper in op het hedendaagse jazzonderwijs in België en haar 

evolutie ten opzichte van haar ontstaan. Ook sta ik even stil bij wat deze jazzopleidingen 

wensen te bereiken en hoe ze hun werking hier op willen afstemmen. 

 

Vandaag heeft België heel wat te bieden op vlak van jazzonderwijs op verschillende niveaus. 

Men kan afstuderen aan de conservatoria in Vlaanderen/Brussel als professionele 

jazzmuzikant, en de amateurs kunnen hun gading vinden aan de muziekscholen en 

academies. Naast de officiële conservatoria blijft de privé-school, namelijk de Jazz-Studio in 

Antwerpen, die vandaag aan haar vijfentwintigste verjaardag toe is, met groot succes 

voortbestaan. In België worden ook naast de permanente muzikale vorming vele lezingen, 

clinics, stages, masterclasses, workshops, en lezingen georganiseerd. Dit zijn meestal 

kortstondige initiatieven gedurende een week of enkele weekends waarin men een intensieve 

muzikale opleiding/begeleiding krijgt. Voor wie niet in een schoolsysteem functioneert 

bestaan er de privé-lessen, waarin de leerling op eigen gewenst tempo een jazzopleiding kan 

genieten. België heeft een lange lijst van muzikanten/privé-leraars.56  

 

i. Jazzscholen 

 

a) De jazzafdelingen in het Hoger Kunstonderwijs (HKO) 

 

In maar liefst vier steden in België wordt een formele jazzopleiding in het hoger 

kunstonderwijs (HKO) aangeboden. Het Koninklijk conservatorium te Brussel (KCB), 

Koninklijk Vlaams conservatorium Antwerpen ( KVCA), Koninklijk Conservatorium Gent 

(KCG) en het Lemmensinstituut (LI) te Leuven bieden elk in hun muziekafdeling een 

jazzafdeling dat officieel “Jazz en Lichte Muziek” (JLM) heet.  

Onder de Franstalige conservatoria van België biedt enkel het Conservatoire royal de 

Bruxelles, deze afdeling aan. In het Conservatoire de Liège bestaat er wel zoiets als een 

(improvisatie) les onder leiding van de Amerikaan Garrett List. Maar deze richt zich op het 

specialiseren in improviseren, en is dus niet specifiek naar jazz toe gericht. Het andere 

conservatorium in Wallonië, het Conservatoire de Mons, biedt enkel een klassieke 

muziekvorming.  
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Sinds enkele jaren is elk Vlaams conservatorium een departement van één van de volgende 

vier hogescholen: Erasmushogeschool Brussel, Hogeschool Antwerpen, Hogeschool Gent en 

Hogeschool voor Wetenschap&Kunst (WENK). Dit betekent dat elk conservatorium nog 

altijd zijn eigen naam behoudt, maar niet meer autonoom functioneert. Dit bracht een 

belangrijke verandering binnen de structuur van de conservatoria met zich mee, namelijk de 

invoering van de academische bachelor- masterstructuur.  

De overgang naar de bamastructuur houdt in dat de twee-cycli-opleiding “jazz en lichte 

muziek” niet meer uit een kandidaatsdiploma, (2 jaren) en een meestergraad (3 jaren) 

bestaat, maar uit bachelor en masterdiploma‟s. Na afronding van de bacheloropleiding volgt 

men dan in de regel de mastergraad, die een verbreding of een verdieping van de bachelor 

voor ogen houdt. Ook werd overgegaan van naar een studiepuntensysteem of creditsysteem 

voor de puntenverdeling. Dat de academisering in het hoger kunstonderwijs wordt 

uitgebouwd betekent dat docenten binnen hun opdracht wetenschappelijke, pedagogische of 

artistieke activiteiten kunnen verrichten, maar ook aan de studenten moet het de 

mogelijkheid bieden om onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen. 

 

De vier jlm- afdelingen in de conservatoria in Vlaanderen bieden een gelijkaardig 

basispakket. Dit omvat twee hoofdvakken: het individuele instrumentele onderricht en de 

ensemblelessen of het „samenspel‟. Naast deze twee praktijkgerichte hoofdvakken worden 

Algemene muzikale vorming, (leesoefeningen, gehoortraining en elementaire bouwstenen), 

Jazzharmonie (akkoordenstructuur van composities en de relaties tussen akkoorden), 

Muziekgeschiedenis, (overzicht van de muziek doorheen de eeuwen heen) en 

Jazzgeschiedenis gegeven. Iedereen krijgt pianoles omdat theoretische bevindingen hier op 

eenvoudige wijze visueel en auditief toegankelijk worden. 

Wat betreft muziekstijlen en stijldifferentiaties is jazz de hoofdmoot binnen de jlm opleiding, 

waarbij voornamelijk vertrokken wordt vanuit de Bebop, dat als interessant studiemateriaal 

wordt aanzien. Maar dit zonder te ontkennen dat de hele jazzgeschiedenis belangrijk is. 

De mogelijkheid bestaat om vakken te combineren uit de richtingen klassiek en jazz en lichte 

muziek. Ook projectweken, en uitwisselingen met andere binnen- en buitenlandse 

conservatoria e.d. worden georganiseerd zoals het Erasmus programma, dat studenten in 

staat stelt er voor een bepaalde periode aan een buitenlands conservatorium naar keuze te 

gaan studeren.  

 

Uit mijn gesprekken met de coördinatoren van de vier de jazz en lichte muziekafdelingen 

bleek dat elke jazzafdeling in de conservatoria haar eigenheid heeft. Deze vaststelling, wordt 

beaamd in een visitatierapport aan de kunsthogescholen: “De vier muziekhogescholen 
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hebben elk hun eigen specifieke visie op de wijze waarop zij hun taak willen vervullen. Er 

zijn geen diepgaande kwaliteitsverschillen waar te nemen.”57 

Concreet uit dit in de jazzafdelingen zich als volgt, er heerst een ruimdenkende mentaliteit 

wat het aanbod van muziekgenres of jazzstijlen betreft. Sommige conservatoria leggen echter 

meer de nadruk op jazztraditie, andere willen meer ruimte laten voor andere muziekgenres 

dan jazz. In Gent bestaat onder andere een producerafdeling en Brussel beschikt over de 

richting „component & arrangement‟. Een laatste verschil is dat men in  Antwerpen, Brussel 

en Gent werkt met twee docenten per student en in het Lemmensinstituut in Leuven met 

één.58 

Ook hier valt op dat deze docenten uitsluitend ervaren jazzmusici zijn, soms met grote 

internationale faam. Ook in de toelatingsproef loop niet alles parallel. Het conservatorium 

Brussel heeft sinds 2005 de theoretische proef afgeschaft, en in Antwerpen moet bijvoorbeeld 

een vragenlijst worden in gevuld over algemene kennis.59  In essentie kunnen we besluiten 

dat er geen grote verschillen zijn. 

 

Deze jazzafdelingen in de conservatoria zijn van meet af aan zeer populair. Jaarlijks studeren 

er een x- aantal studenten af die verder kunnen gaan als professionele jazzmusici. Dit bleek 

ook uit dat zelfde visitatierapport: “de resultaten van deze nog jonge afdelingen zijn 

bemoedigend, omdat ze er blijkbaar in slagen professioneel goed voorbereide en veelzijdig 

inzetbare studenten af te leveren.”60 Veel studenten zijn afkomstig uit Wallonië alsook een 

heel deel uit het buitenland. Het conservatorium Brussel neemt daarbij een unieke plaats in, 

omdat ze enorm internationaal gericht is. “De muzikanten komen uit heel Europa, maar ook 

van ver over de grenzen heen tot Rusland, Taiwan en Korea toe. “Het aantal Vlaamse 

studenten procentueel gezien is ongeveer 30%”61 Ook de meeste Waalse studenten situeren 

zich voornamelijk in Vlaamse Koninklijk conservatorium Brussel, ondanks de aanwezigheid 

van een jazzafdeling aan het Conservatoire du Bruxelles.62 
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b) De Jazz-Studio 

 

De Jazz-Studio is een alternatief voor het traditionele kunstonderwijs. Ook vandaag is het 

nog steeds een geheel zelfbedruipende organisatie. Omdat ze los staat van het traditionele 

muziekonderwijs kan ze op muzikaal-didactisch vlak haar eigen weg gaan.  

De jazzstudio is een zeer succesvolle muziekschool in België. Ze begon klein maar evolueerde 

van een twintigtal leerlingen naar een honderd -tachtigtal professionele en een honderd -

twintigtal vrijetijdsleerlingen. “Er heerst een redelijk objectief systeem waarin docent en 

leerling voldoende ruimte krijgen om hun creativiteit in voldoende mate te uiten.”63  

Net zoals in de conservatoria wordt er een „jazz en lichte muziek „ opleiding aangeboden.  

Maar opvallend aan de Jazzstudio is het zeer uitgebreide gamma aan muziekstijlen dat wordt 

aangeboden. Er worden technieken aangereikt voor zowel hedendaagse als klassieke 

muziekstijlen. Op die manier zouden de muzikanten zich na hun studie in verschillende 

groepen met verschillende muziekstijlen kunnen behelpen. Men maakt er kennis met 

Afrikaanse, Cubaanse, Braziliaanse, latin, flamencomuziek, etc.  Naast de muzikale 

begeleiding van de studenten heeft de Jazz-Studio nog een andere voorname functie, ze is 

namelijk een belangrijke ontmoetingsplaats voor jong talent. Het is al vaak gebleken dat uit 

de Jazz-Studio verschillende interessante en succesvolle groepen ontstaan. Denkt men maar 

aan enkele recente succesbands als “Think of one”, “Admiral Freebee”, “Wawadawakwa” etc.  

Ondine, coördinator van de jazzstudio, getuigt: “oud-studenten komen vaak terug bij ons 

aankloppen voor muzikanten voor hun nieuwe groep.”64 

 

De vorming van de studenten wordt aan de realiteit getoetst door concerten, jamsessies, 

stages, workshops die georganiseerd worden door de school zelf en steeds zijn volgeboekt. 

Jaarlijks organiseert Jazz-Studio ook een drietal stages. Daarnaast kunnen alle studenten en 

oud-studenten eveneens deelnemen aan internationale stages en/of workshops 

georganiseerd door buitenlandse scholen behorend tot de EMMEN- scholen.65 Al deze 

scholen hebben een professionele vorming en een educatief programma voor pop, rock en 

jazz en de Jazz-Studio maakt deel uit van dit verbond. Een maal per jaar wordt een 

colloquium voor docenten uit de divers Europese EMMEN -scholen georganiseerd. Op deze 

samenkomst krijgen de docenten de kans om hun educatieve ervaringen, ideeën en 

werkwijzen uit te wisselen wat betreft het lesgeven in hun diverse domeinen. Sinds twee jaar 

bestaat er ook een uitwisselingsproject tussen de Jazz-Studio en l‟Ecole de Jazz et Musique 
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Actuelle, Lausanne in Zwitserland. Gedurende één week kunnen de studenten hun spectrum 

verruimen hun zusterschool. Ook krijgen de jazzmusici van de Jazz-Studio  de kans om deel 

te nemen aan internationale wedstrijden zoals bv. Tremplin Jazz IFMP.  

Tenslotte biedt de Jazz-Studio naast een professionele muziekopleiding ook een 

vrijetijdsprogramma. Jong en oud kunnen allerlei workshops, stages of een (individuele, 

groeps) begeleiding volgen. 

 

Na een vergelijking tussen de werkwijzes komen nog enkele opmerkelijke verschillen met het 

traditionele muziekonderwijs voor. Een eerste niet-onbelangrijke verschil is dat er in de Jazz-

Studio geen toelatingsexamen geld maar een niveautest. Dit betekent dat er enkele testen 

door de coördinator van het welgekozen vak worden afgenomen waarbij daarnaast ook een 

theoretische proef  plaatsvindt. Op basis van de resultaten wordt een analyse gemaakt van de 

bekwaamheid van de leerling. Vervolgens wordt bepaald of je van start mag gaan in het eerste 

jaar of dat je wordt doorgewezen naar een voorbereidend jaar. De Jazz-Studio wil geen 

strenge selectie maar werkt volgens het principe dat: „wie muziek wil leren altijd kan 

beginnen in de Jazz-Studio, weliswaar in een voorbereidend jaar‟.66 

In het voorbereidende jaar, dat in het traditionele muziekonderwijs niet bestaat, krijgt men 

een brede waaier van theoretisch muziekonderricht waaronder gehoorvorming, harmonie, 

solfège, inleiding tot muziek beluisteren, ritmeklas, klassieke Indiase muziektheorie. Tot de 

praktische vakken behoren de instrumentale les, het ensemble en de leesklas.  

In de praktijk bieden er zich evenwel amper studenten aan die compleet van nul beginnen. 

De meeste leerlingen bespelen reeds een instrument door middel van zelfstudie, spelen reeds 

in een muziekgroep of hebben al een paar jaar muziekacademie achter de rug.67  

Een tweede verschil volgens coördinator Ondine Quackelbeen met het traditionele muziek 

onderwijs is de individuele aanpak van elke student. Er wordt rekening gehouden met de 

specifieke achtergrond. Er wordt ingespeeld op de verwachtingen en muzikale voorkeur van 

de student en een pakket aangeboden van theoretische en praktische kennis de eigen 

muzikale ideeën vorm te geven. Men vertrekt hierbij vanuit de jazzmuziek omdat jazz met 

zijn hoge ontwikkeling van alle muzikale parameters de ideale basis vormt voor een 

muziekopleiding. Verder laat men iedere student zijn geprefereerde muzikale weg volgen.  

Een laatste verschil is dat de keuze van instrument vrij is terwijl in een traditionele 

muziekopleiding de pianoles standaard in het curriculum zit.   

Een alternatieve muziekschool van dit kaliber vindt men niet terug in Wallonië, vandaar dat 

bijna alle Waalse aspirant-studenten naar Antwerpen afzakken voor een dergelijke 

jazzopleiding.  
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c) Jazzopleidingen in de Muziekacademies68 

 

Als men vandaag een opendeurdag van de muziekacademie in Vlaanderen binnen stapt kan 

men zich in de meeste academies behalve voor de klassieke opties instrument of samenspel , 

zang of stemvorming nu ook inschrijvingen voor de richting “jazz en lichte muziek”.  

Niet alle muziekacademies in Vlaanderen, maar wel al liefst 77 steden in Vlaanderen hebben 

een jazz en lichte muziek afdeling in het deeltijds kunstonderwijs. 69  

In de huidige praktijk kan men een jazzopleiding enkel vanaf de middelbare graad volgen 

maar er zijn al drie instrumenten in de lagere graad „gedoogd‟ door de inspectie en de 

administratie. De vraag naar de oprichting van een richting jazz en lichte muziek vanaf de 

lagere graad is realiteit. Dit impliceert niet de oprichting van een aparte opleiding, maar wel 

een uitbreiding van de instrumentenlijst met een aantal jazz en lichte muziek- instrumenten 

zoals piano/keyboard, elektrische gitaar en basgitaar. De definitieve wettelijke uitbreiding 

hiervoor bestaat nog niet en zal er echter pas komen met de realisatie van een nieuw decreet 

voor het DKO, dat vermoedelijk pas in een volgende legislatuur (2009-2013) aan de orde zal 

zijn.  

Vandaag kan men uit een ruim aantal instrumenten kiezen waarvan de topinstrumenten 

vanaf het begin de piano/ keybord en de elektrische gitaar waren. Het DKO is de plaats waar 

kinderen al van vroeger leeftijd (8jaar) jazz muziekles kunnen volgen en waar ze meestal voor 

het eerst in aanraking komen met deze muziekstijl. Kinderen leren er jazz ontdekken en 

begrijpen en jongeren worden er voorbereid op een eventuele overstap naar het hoger 

kunstonderwijs.  

In Wallonië, zoals reeds vermeld, bestaat vandaag het jazzonderwijs voornamelijk uit de 

opleidingen in de academies. 70 Daarbij is de muziekacademie in Amay diegene met het 

meeste succes. Ze begon ook klein, maar telt vandaag alsnog een veertigtal studenten.71 

 

d) De jazzafdelingen in het Secundair Kunstonderwijs 

 

Tenslotte bestaat vandaag dus ook de mogelijkheid om aan de kunsthumaniora een jazz en 

lichte muziekafdeling te volgen. In de kunsthumaniora Brussel kunnen studenten naast hun 

volwaardige opleiding kiezen voor de opleiding jazz en lichte muziek. Er is plaats voor 20 

leerlingen van de tweede graad en derde graad van het secundair onderwijs. In Gent en 

Leuven bestaat er geen aparte optie jazz en lichte muziek maar daar heb je in het algemene 
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vakkenpakket ook wel een vak genaamd „creatief musiceren‟. Er zijn wel plannen in deze 

richting. Net zoals in de conservatoria komen verschillende leerkrachten uit de nationale en 

internationale jazzwereld, o.a. Jef Neve, Christophe Devisscher (o.a. Alexi Tuomarila Quartet 

en Pascal Schumacher Quartet), en Dieter Limbourg. Een degelijk jazzonderricht aan de 

kunsthumaniora moet ook verschillende doorstromingsmogelijkheden kunnen bieden naar 

een hogere opleiding van jazz, maar ook rock en lichte muziek. 

 

ii. Stages en workshops 

 

Workshops, stages en jazzcursussen die aan de basis liggen van het jazzonderwijs worden 

vandaag nog steeds over heel het land georganiseerd en hebben nog niet aan populariteit 

ingeboet. De eerste cursussen die ontstonden in onze contreien, de Dworp zomercursussen, 

leven bijna drie decennia vandaag met steeds meer succes verder. Ook vandaag geven er 

leerkrachten van bij ons les, maar ook enkele buitenlandse (Europese, Amerikaanse ) 

leerkrachten zetten zich in . De Halewynstichting richt zich tot een zeer gevarieerd publiek, 

van beginners tot gevorderden en beroepsmusici. De organisatie vandaag de zomercursussen 

gebeurd vandaag in samenwerking met de Jazz-Studio. 

Workshops gaan ook uit van verschillende verenigingen en/of ook in de rand van 

muziekfestivals tijdens de zomervakanties is het aanbod van workshops en specialisatie of 

initiatiecursussen zeer groot. In Vlaanderen heb je nog Muziekmozaïek vzw, een 

impulscentrum voor jazz en folk dat ook voor een alternatieve kunstopleiding zorgt. In zijn 

bijdrage tot het jazzonderricht biedt muziekmozaïek verschillende masterclasses en 

workshops en enkele kortstondige cursussen: ministages en leergangen. Er is ook een 

jazzacademie aanwezig.  

In het Franstalige gedeelte van ons land geeft de  „Académie Internationale d‟ Eté de 

Wallonie‟ in Libramont jaarlijks verschillende zomercursussen. Ook „Les Lundis d'Hortense‟ 

organiseren een  zomercursus genaamd "Jazz Au Vert". En de organisatie „Jeunes Musicales 

du Luxembourg‟ die begon met stages in de klassieke muziek breidde uit tot een groter 

muziekgamma waaronder rock, hiphop, chanson Française, musique du monde, 

traditionnelle, en ook jazz.  

Ook talloze lezingen over de geschiedenis van de jazz vindt men terug in België. Vormingplus 

organiseert i.s.m. Jazz Centrum Vlaanderen een cursus die je mee op reis neemt doorheen de 

rijke geschiedenis van de jazz. En in het Maison du jazz wordt ook op regelmatige basis een 

„Cours d‟histoire‟ gegeven door JP. Schroeder. Een volledige overzicht van het cursusaanbod 

is terug te vinden op  de website „www.jazzinbelgium.org‟. 

 

http://www.jazzinbelgium.com/ldh/jazz_education/workshops?lang=en#les_lundis_d'hortense_stage_dete_jazz_au_vert#les_lundis_d'hortense_stage_dete_jazz_au_vert
http://www.jazzinbelgium.com/ldh/jazz_education/workshops?lang=en#les_lundis_d'hortense_stage_dete_jazz_au_vert#les_lundis_d'hortense_stage_dete_jazz_au_vert
http://www.jazzinbelgium.com/ldh/jazz_education/workshops?lang=en#lectures#lectures
http://www.jazzinbelgium.org/


 48 

Bij wijze van besluit wil ik even stilstaan bij enkele meer algemene punten over jazzonderwijs 

in ons land en daarbij de voornaamste punten uit dit hoofdstuk benadrukken.  

België heeft ten opzichte van haar omringende buurlanden een lange tijd mogen wachten op 

een alternatief muziekonderwijs voor de bestaande klassieke muziekscholing. De idee om jazz 

in het muziekonderwijs op te nemen was er al langer, maar de voltrekking van een officieel 

jazz onderwijsnet verliep klaarblijkelijk moeizaam. Terwijl men in Nederland in de jaren ‟60 

al volop met voorbereidingen, bleef het in België voorlopig nog bij de enkele privé initiatieven 

als workshops en zomercursussen. 

De recente data van het ontstaan van de jazzopleidingen geven al aan dat deze nog volop in 

ontwikkeling zijn. Zo bijvoorbeeld is de jazzafdeling in het DKO zich nog volop aan het 

inpassen binnen het gradueel opgebouwd vormingsconcept en ook de aansluiting van 

kunsthumaniora op de conservatoria staat nog niet helemaal op punt. Dit wil echter niet 

zeggen dat scholen gestopt zijn met evolueren en bijscholen. Voor het op punt stellen van de 

organisatie van de jazzafdelingen in de conservatoria over heel de wereld bestaan inmiddels 

ook enkele overkoepelende organisaties zoals de IAJE (International Association for Jazz 

Education)72 en de IASJ (The International Association of Schools of Jazz).  

 

Het jazzonderwijs ziet er vandaag behoorlijk professioneel uit en heeft de steun van de 

overheid.73 Jazz kan men vandaag al van vroege leeftijd leren, in de academies als hobby  

of als eerste kennismaking met de muziek ter voorbereiding van een eventuele professionele 

carrière als jazzmuzikant. Ook een vooropleiding in de kunsthumaniora moeten 

mogelijkheden bieden naar de conservatoria. Een positieve evolutie lijkt me. Althans voor de 

meeste, hier kom ik zo op terug.  

 

In Vlaanderen/ Brussel zijn de jazz en lichte muziekafdelingen in de vier conservatoria en de 

privé- school de Jazzstudio, alsook de meeste muziekacademies gesitueerd.  

Daartegenover is het hedendaagse jazzonderwijs in Wallonië met slechts enkele 

jazzafdelingen in de muziekacademies en workshops en stages aan de magere kant. 

Opmerkelijk, en anders dan in Wallonië, is dat de jazzafdelingen in Vlaanderen zowel in de 

conservatoria, in de kunsthumaniora als in het deeltijds kunstonderwijs de officiële naam 

„jazz en lichte muziek‟ dragen. De afdelingen worden er dus ruimer opgevat en willen 

meerdere stijlen dan jazz alleen aan bod laten komen. In de praktijk gebeurt dit wel, maar de 

verhoudingen zijn niet gelijk verdeeld. De aandacht gaat hoofdzakelijk naar jazz. De indruk 

bestaat dat voornamelijk in de conservatoria en de academies het aanbod van de lichte 

muziek, in het algemeen beschouwt als popmuziek, geringer is dan in de Jazz-Studio en de 

                                                 
72

 Sinds 24 april 2008  is de „IAJE‟ failliet   
73

 Dat er voldoende financiële steun van de Vlaamse overheid komt blijft toch twijfelachtig. Uit de gesprekken 

met de coördinatoren blijken de financiën voor de conservatoria vaak een zorgelijk punt blijft. 
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kunsthumaniora. Tot nog toe kon de muzikant die zich meer als pop- of rockmuzikant wou 

ontwikkelen op geen enkele andere plaats terecht, maar hier kwam verandering in met de 

pop- en rockschool in Hasselt die recentelijk is opgestart.  

 

Dit samenvoegen van jazz en lichte muziek in één afdeling is tot op vandaag een heikelpunt 

Het probleem ligt bij de pejoratieve bijklank van de term „lichte muziek‟ an sich. Deze 

negatieve connotatie ontstond omdat ze door de muzikale elite, aangeduid werd als term voor 

alles wat niet klassiek en dus geen „serieus‟ muziekgenre is. Voor jazzpuristen die jazz nog 

altijd beschouwen als serieuzer dan pop is het probleem net dat jazz onder dezelfde noemer 

wordt geplaatst als pop. Anderen, de niet-hokjesdenkers, zien geen erg in de samenvoeging 

van die twee genres. Ze geloven graag dat de verschillende genres elkaar en dus ook de 

muzikant positief kunnen beïnvloeden.  

 

Nog een opvallend punt binnen deze situatieschets van het jazzonderwijs zijn de verschillen 

in pedagogische ideeën. Wellicht streven de meeste scholen naar een meest efficiënte manier 

om jazz aan te leren, mijn doel is echter niet om deze onder woorden te brengen. Dat die 

verschillen of eerder nuances bestaan, heeft te maken met het samenplaatsen van jazz en 

lichte muziek en het meer of minder toespitsen op traditie (Bebop) in de jazz. Ook op het 

niveau van de docenten is de manier van lesgeven gedifferentieerd, de hoge factor 

„creativiteit‟ binnen de jazz speelt hierbij een belangrijke rol. Methodes om improvisatie te 

leren, bestaan er zo veel als er jazzmuzikanten zelf zijn. Het belangrijkste is dat de basis 

hetzelfde blijft en de muzikant in spe een ruime keuze heeft.  

Wat ook blijkt uit de interviews is dat deze keuze van een aspirant-muzikant niet wordt 

gemaakt op basis van criteria van wat de scholen te bieden hebben, maar dat gekozen wordt 

voor een docent. Vooral in de conservatoria merkt men dit op. 

 

Docenten in het jazzonderwijs in België zijn van bij de start gevorderde professionele 

muzikanten die vaak kwalitatief tot de beste muzikanten behoren. Ook verschillende 

Amerikaanse docenten kwamen tot hier. Daarbij moet gezegd worden dat de meeste onder de 

docenten vandaag geen pedagogische opleiding hebben gehad. Een opvallend fenomeen is de 

doorstroming van oud-studenten naar docent tussen de jazzstudio en de conservatoria, 

tussen de conservatoria en het deeltijds kunstonderwijs en de kunsthumaniora. Gesteld mag 

worden dat deze docenten vaak muzikanten zijn met een open geest en zin voor experiment. 

Dat deze docenten enige bekendheid hebben, is vermoedelijk één van de redenen van de 

grote aantrekkingskracht van het jazzonderwijs in België. Maar of het nu omwille van die 

grote namen is of niet, het jazzonderwijs is vandaag niet enkel zeer uitgebreid, maar kent 

vandaag ook een succesvol bestaan. Het aantal inschrijvingen aan de jazzafdelingen in zowel 
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in de kunsthumaniora, als in de academies en de conservatoria stijgt nog steeds alsook de 

mogelijke opleidingen. 

 

Tot slot wil ik even terug komen op de vraag of de gehele professionalisering/uitbreiding van 

jazzonderwijs wel zo‟n positieve evolutie is als het lijkt? Uit het overzicht van de 

jazzopleidingen bleek hier en daar dat er in verband met de idee van jazzonderwijs voor- en 

tegenstanders bestonden. In het begin kwam veel tegenkanting vanuit de klassieke wereld, 

maar dat was meer een aanval op de muziek zelf. Ook vanuit de jazzwereld zelf waren de 

meningen verdeeld. Het initiatief voor de jazzafdelingen kwam voornamelijk uit de 

jazzwereld en de jazzafdelingen waren van het begin een groot succes, wat toch wil zeggen dat 

vele jazzmuzikant achter dit idee stonden. Maar ook bleek dat verschillende jazzmuzikanten 

in die tijd niet te vinden waren voor de oprichting van jazzopleidingen of simpelweg het 

plaatsen van jazz in een instelling. Zij bleven liever bij de methode van platen beluisteren en  

studeren op het gehoor. Deze uiteenlopende meningen worden uitgewerkt in het volgende 

hoofdstuk „Jazzonderwijs een paradox‟. 

 

 

2.2 Jazzonderwijs een paradox?  

 

a.  Jazzeducatie: algemeen 

 

i. De mythe: ‘Improvisatie kan niet worden aangeleerd.’ 

 
Enkele misvattingen over improvisatie gaven aanleiding tot het creëren van de mythe dat jazz 

niet kan worden aangeleerd. Een mythe die, zelfs vandaag nu het zichtbare bewijs uit de 

muziekscholen bestaat dat het wel kan, blijft voortleven. Om het belang van het ontstaan van 

het jazzonderwijs aan te tonen, dienen deze foute interpretaties eerst te worden uitgeklaard 

en het begrip improvisatie nader te worden uitgewerkt. 

 

De letterlijke betekenis van het woord improvisatie - het spontaan creëren of het bedenken 

van iets op het moment zelf- kan misleidend zijn. Complete vrije improvisatie in welke 

kunstvorm dan ook, bestaat niet. Iedere improvisator gaat van een kader uit, bepaald door 

een historisch idioom.74 

Dat improviseren in jazz gebonden is aan tijd en plaats bewijst de jazzgeschiedenis, waarin 

verschillende vormen van improvisatie zich voor doen Bernlef J. geeft in zijn boek “Schiet 

niet op de pianist” een ruime samenvatting van de evolutie van improvisatie in de jazz: Er 
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 BERNLEF, J. Schiet niet op de pianist. Amsterdam: Querido, 1993, p. 28 



 51 

werd allereerst op basis van akkoordschema geïmproviseerd in cyclische vorm. Later op basis 

van reeksen en toonladders en vanaf de jaren ‟60 werd geprobeerd de muzikale vorm zelf ter 

plekke te bedenken. Die laatste [is de] stap naar totale improvisatie (…). 75 Hierbij komt hij 

tot de constatatie dat de term improvisatie steeds breder wordt opgevat. In die zin biedt 

volgende uitdrukking “Improvisatie is het testen van de elasticiteit van de muziek, het 

aftasten van de vrijheidsgraden”76 meer duidelijkheid. 

Dat improvisatie vanuit een kader, een muzikale traditie vertrekt is belangrijk voor de vraag 

of men jazz kan aanleren of niet. De opvatting dat de jazzmuzikant om het even wat speelt, 

gedeeld door vele mensen, moet gecorrigeerd worden. Ook bij de zogenoemde totale 

improvisatie vertrekt de jazzmuzikant niet uit het niets.  

Volgens Frank Vaganée bestaat improvisatie uit drie aspecten: imitatie, assimilatie en 

innovatie.77 Improvisatie in de jazz is eerst en vooral gebaseerd op muzikale ideeën, 

invloeden van andere spelers. Men vertrekt vanuit een voorbeeld, het “imiteren” van de 

groten, iets dat in alle kunsten gedaan wordt. Voorts, door het onderlinge spel bestaat een 

wederzijdse beïnvloeding van muzikale ideeën. De individuele jazzmuzikant/improvisator 

gaat deze ideeën reproduceren, maar ook herinterpreteren en door middel van toevoeging 

van eigen creativiteit eigen maken.  

Op die manier bouwt een jazzmuzikant een vocabularium op dat bestaat uit muzikale ideeën 

en uitdrukkingen, beïnvloed door andere solisten en eigen interpretaties. Het is net doordat 

hij over deze bagage beschikt dat hij vrijuit kan improviseren. In een improvisatiesolo komen 

die “vooraf bedachte” muzikale ideeën, zoals Geert Riem ze benoemt, tot uiting en worden ze 

“op improvisatoire wijze verwerkt en met elkaar verbonden.”78  Een goede improvisatie groeit 

dus in de praktijk van het spelen -“the art of thinking and performing music 

simultaneously”79-  waardoor sommige elementen weliswaar de ruimte krijgen om spontaan 

te gebeuren, maar steeds ontstaan ze vanuit een verkregen voedingsbodem, veeleer dan uit 

het niets.  

 

Als laatste punt in deze beschrijving van de term improvisatie en haar relatie met jazz wil ik 

wijzen op het feit dat improvisatie geen facet is dat uitsluitend tot de jazz behoort. 

Improvisatie is ongetwijfeld een kernelement van de jazz, maar het is niet de enige 

muziekstijl waarin geïmproviseerd wordt of waarin improvisatie centraal staat. In talloze 

andere muziekstijlen, voornamelijk volkstijlen zit een element van improvisatie, dat al dan 

niet een belangrijke plaats in neemt. De opmerking “Het model van de klassieke muziek is 
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 WIJNANTS, D. 7 mythes over jazz, http://www.kunstcampus.com   
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 VAGANEE, F. [interview]  
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 RIEM, G. [scriptie] benadrukt dat dit “vooraf bedenken” geen theoretische praktijk is en dat de muzikale 

ideeën niet worden uitgewerkt of uitgeschreven.  
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zelfs een hoge uitzondering: er bestaan voorts nauwelijks culturen waarin de geschreven 

partituur de norm is.”80 is dan ook niet meer dan terecht.  

Een verklaring waarom die associatie met jazz zo snel gemaakt wordt en als gevolg beide 

termen vaak foutief als synoniemen worden gebruikt geeft Fernand Tanghe in zijn boek “All 

that Jazz”:“de improvisatoire dimensie heeft in jazz een vitaliteit verworven die in andere 

uitingen van de muziek haar gelijke niet heeft”. Het is een van de enige vormen van 

muziekbeoefening waarin die dimensie op zich wordt nagestreefd”. “81 

De jazzmuzikant wordt geapprecieerd omwille van zijn improvisatietalent, hij wordt 

beoordeeld op basis van deze expressieve kundigheid. In het voorgaande citaat sprak J. 

Bernlef over totale improvisatie of het trachten van de jazzmuzikant van het ter plekke 

bedenken van de muzikale vorm. Daarmee wil hij duidelijk maken dat hierbij de 

jazzmuzikant van elke uitvoering een op zichzelf staande unieke belevenis probeert te maken. 

Men kan haast zeggen dat hij probeert het “historisch idioom”waarover daarnet werd 

gesproken en waaraan hij gebonden is, te overstijgen, wat uiteraard onmogelijk is. 

 

Naar jazzonderwijs toe is het belangrijk om te onthouden dat improvisatie niet zomaar iets is 

dat je hebt of niet. Deze opvatting kwam voornamelijk voort uit het clichébeeld dat men heeft 

van de ongeschoolde (zwarte) jazzmuzikant die enkel en alleen intuïtief te werk gaat.  

De ideeën voor improvisatie komen niet uit de lucht gevallen, of zitten niet in de genen 

verankerd. Ook is de gedachte dat de eerste jazzmuzikanten allemaal ongeschoolde 

muzikanten waren relatief, maar daar kom ik later op terug.82 

Improvisatie kan dus aangeleerd worden, en zo ook jazz, of misschien beter, de mogelijkheid 

bestaat…maar weliswaar tot op een bepaald niveau. Het is evident dat men niet van iedereen 

een goede jazzmuzikant kan maken, het blijft grotendeels afhankelijk van de capaciteiten en 

karakter van een individu. Sommige zaken zijn wellicht niet aan te leren en zeker niet aan 

iedereen. Peter Lesage heeft het over de “feel”, dat is iets dat je hebt of niet83. Heeft dit met 

aanleg of muzikale intelligentie te maken? Naast het muzikale gevoel zijn er uiteraard nog 

andere zaken als discipline, volharding, bagage,etc. die net zoals in de klassieke muziek 

meespelen in de vorming van een goede muzikant.  

 

ii. Evolutie in het aanleren van jazz 

 

Met het rijke arsenaal aan onderwijsmogelijkheden voor jazz vandaag wordt wel eens 

vergeten hoe jazz oorspronkelijk werd aangeleerd. Helemaal in het begin waren verschillende 
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jazzmuzikanten hoofdzakelijk autodidact. Vele musici konden geen noten lezen en leerden op 

het gehoor, in de praktijk van het spelen. Daarnaast werd de muziek bestudeerd via het 

beluisteren van platen van „grote helden‟. Deze platen hebben in de jazzmuziek een 

belangrijke functie, ze betekenen voor jazz wat partituren voor de klassieke muziek 

betekenen. Of zoals F. Tanghe het verwoordt: “in een muziekvorm waar schepping en 

uitvoering één zijn vertegenwoordigen ze het enige duurzame document.”84 Door het 

consequent herbeluisteren van platen werd de muziek direct van de platen getranscribeerd, 

en werden de solo‟s “geïmiteerd” van de “groten”.85 Op deze manier door het zelf op het 

gehoor te doen werd de muziek die van de platen getranscribeerd werd in zich opgenomen: 

“What I transribe myself from the record it‟s in my mind for ever.”86  

Al doende leert men, wordt wel eens gezegd, dit is zeker van toepassing op de beginperiode. 

van jazz J. Coker noemt het “The school of hard knocks or street learning” (…) to learn to play 

jazz (…) by listening, observation , experience , trial and error, imitation, etc.87 

De laatste twintig jaar, met het ontstaan van de onderwijsinstellingen in Amerika en heel 

Europa, en de wildgroei aan jazztheorie- boeken en jazzpartituren, play alongs, etc., zijn de 

onderwijsmogelijkheden voor jazz enorm toegenomen. Met de komst van de nieuwe media is 

dit geschreven en opgenomen materiaal (partituren, transcripties van solo‟s, jazztheorie, 

etc.), maar ook jazzonderwijs (theorie en praktijklessen) online wereldwijd en voor iedereen 

verkrijgbaar.88  Ook docenten maken meer en meer gebruik van het Internet als hulpmiddel 

tijdens, voor en na de les of voor (intercollegiale) informatie uit te wisselen.  

 

Als we deze evolutie, van het bestuderen van jazz op het gehoor naar de situatie voor het 

aanleren van jazz vandaag waar de onderwijsmogelijkheden legio zijn, nader bekijken komen 

enkele opmerkelijke verschillen aan het licht.  

Het opvallendste verschil is wellicht de beschikbaarheid van al het geschreven materiaal voor 

het aanleren van jazz: de jazz- theorieboeken, partituren, transcripties van bekende 

jazzsolo‟s. Dat jazz geleidelijk aan niet meer enkel en alleen puur op het gehoor werd 

bestudeerd is toch wel opmerkelijk voor een muziekgenre dat, zoals ik al in het begin 

vermeldde, als een ongeletterde kunstvorm ontstond en voor een groot deel ontwikkelde in 

de praktijk. 

Daarnaast doet zich nog een tweede verschil voor. Waar vroeger het aanleren van jazz/ 

improvisatie gekenmerkt was door de verscheidenheid van het individuele leerproces, zonder 
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regeltjes of theorieën, heeft zich nu meer en meer een “methode” ontwikkeld die probeert om 

improvisatie zo efficiënt mogelijk aan te leren. Dit kan men vaststellen in de 

jazzonderwijsinstellingen en jazztheorie- boeken, die in Amerika niet voor niets 

“methodbooks” genoemd worden. 

 

Er dienen hierbij evenwel enkele belangrijke bemerkingen gemaakt. In de praktijk is de 

jazzbeoefening, welteverstaan, altijd, ook vandaag het zelfde gebleven. In tegenstelling tot 

wat in de klassieke muziek gebeurt, zal het vertolken van vooraf genoteerde partituren 

(namelijk) nooit centraal staan. Indien dit zo zou evolueren zou de basis van jazz, namelijk 

improvisatie en expressiviteit, geloochend worden en zou het geen jazz meer zijn. 

Improvisatie en expressiviteit zijn twee wezenlijke bestanddelen van de jazz. De partituren 

kunnen beschikbaar zijn, of helpen bij het aanleren van het improviseren, maar het is wel de 

bedoeling dat ze uiteindelijk, tijdens de improvisatie- uitvoering losgelaten worden. Zoals ik 

al zei, een goede jazzmuzikant streeft naar een unieke uitvoering.  

Ook is er natuurlijk wel een verschil tussen die klassieke (traditionele)89 partituur en 

jazzpartituur. Op een jazzpartituur zijn niet zo veel aanwijzingen terug te vinden als op een 

klassieke partituur, wat maakt dat er een grotere ruimte voor eigen interpretatie is. “Men kan 

variëren in thema‟s, ritme, men kan de maatsoort veranderen of men schrijft een nieuw 

thema over het akkoordenschema van een bepaald stuk.”90 “In de jazz is de partituur een 

raamwerk waar binnen de solisten de gelegenheid krijgen hun specifieke muzikale 

inventiviteit tot uiting te brengen.”91  

Ook sluit de evolutie naar die “methode” en /of geschreven materiaal niet uit dat jazz op het 

gehoor wordt aangeleerd. De jazztheorieën bestaan er als hulpmiddel, of meer algemeen, de 

verschillende manieren om jazz aan te leren die vandaag worden aangeboden zijn daarom 

niet allemaal even efficiënt op zich. Blijkt ook dat dit uitschrijven van jazztheorieën voor de 

meeste jazzmuzikanten geen streven naar een allesomvattende theorie, of “Jazz truth”, 

is:“Theory is the little intellectual dance we do around the music. Attempting to come up 

with rules so we can understand why Charlie parker and john Coltrane sounded the way 

they did.”92  

Om de kunst van het improviseren aan te leren en te ontwikkelen is de gehoorontwikkeling 

een voornaam element in de jazz en dit zal altijd zo blijven. “Favoring practice over theory, 

remains a guiding principle across jazz educators today.”93  
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In de jazzopleidingen in de conservatoria uit dit zich in het curriculum, dat voor een groot 

stuk uit praktijkgerichte vakken bestaat. Studenten krijgen de opdracht om zelf een ensemble 

samen te stellen, maar ook studentenorkesten en muzikale projecten doorheen het jaar, 

zowel binnen als buiten het conservatorium, geven studenten de kans om de nodige praktijk- 

en speelervaring op te doen.94 Voor de gehoorontwikkeling dragen ook vakken als 

“eartraining” en lessen voor improvisatie, waar platen beluisterd en geanalyseerd worden 

hun steentje bij.  

 

iii. Autodidact versus scholing  

 

In de vorige onderdelen werd vermeld dat jazz in het begin hoofdzakelijk autodidactisch werd 

geleerd, het deze muzikanten evenwel niet allemaal aan een scholing ontbrak.95 Onder de 

eerste jazzmuzikanten hebben namelijk verschillende een vorming genoten, zij het in het 

begin in de vorm van enkele lessen in het privé-onderwijs, zij het in een meer formele 

vorming, klassieke muziekopleiding.96 Charles Bailey haalt in zijn tekst verschillende 

voorbeelden aan van vroege jazzspelers in Amerika die een meer formele jazzopleiding 

genoten. Het voorbeeld in de twintiger jaren is “the Creole French Tio family of New Orleans” 

met voornamelijk Lorenzo Tio Jr die aan verschillende jazzmuzikanten les gaf. Daarnaast had 

je de spelers die meer d.m.v. ervaring jazz hebben geleerd, “who were primarily self taught 

and learned often by ear, sitting in at local honkytonks and other venues where jazz 

developed”, met als voorbeeld, Louis Armstrong. Ook was dit zo bij een latere generatie, 

benadrukt Beale, bijvoorbeeld bij Miles Davis: “He started playing the trumpet in his St 

Louis grade school and continued regular lessons, even enrolling at the Juilliard School  in 

New York in 1944. Dizzy Gilllespie and Thelonius Monk by contrast, were primarily self-

taught.”  

Ook bij ons kunnen we een dergelijke vergelijking maken, wanneer we de oude generatie 

jazzmuzikanten bekijken. John Ouwerix (1903-1983) en Stan Brenders (1904-1969) hebben 

jazz op zichzelf geleerd, maar wel een klassieke opleiding in het conservatorium genoten. Ook 

de latere generatie o.a. Etienne Verschueren (1928- 1995) en de minder bekende Willy Van de 

Walle (°1934- 2002), die muziek wilden studeren hebben eveneens een klassieke opleiding 

gehad of gingen naar het buitenland. Aan de andere kant is er Toots Thielemans die nooit een 

muziekopleiding heeft gehad.  

Volgens J. Bernlef is het voornamelijk na de swingperiode dat steeds meer (zwarte) 

jazzmusici muziekscholen en zelfs conservatoria opzochten. Dit ging gepaard met het 
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langzame emancipatie proces binnen de jazz, aldus Bernlef, dat zal leidden tot wat men later 

bebop gaat noemen, “een ontwikkeling in de richting van gecompliceerdere harmonische en 

ritmische structuren dan in de voorafgaande swingperiode.”97 Het ging om een 

onafhankelijkheidsstrijd waarbij de jazz zich van zijn etiket „dans en show‟ muziek wou 

bevrijden.  

Er was ook sprake van een tweede vorm van begeleiding/scholing in de beginperiode, 

verschillende muzikanten/leerlingen hadden namelijk een mentor, meestal iemand die wat 

ouder was en meer ervaring had. Topmuzikanten als: Art Blakey, Miles Davis, Woody 

Herman en Buddy Rich hebben andere jazzmuzikanten begeleid. Het bekendste voorbeeld is 

wellicht King Oliver als mentor van Louis Armstrong. 98  

We moeten dus oppassen met de illusie dat een autodidact er helemaal alleen voor stond. 

Uiteindelijk leerde men jazz vroeger grotendeels door ervaring, maar dit sluit niet uit dat 

jazzmuzikanten ook hulp zochten vooral in het aanleren van technieken of begeleiding. 

“Formal, classroom-based education was a significant element in the musical experience of 

many jazz musicians of all generations”99 

Volgens mijn gevoel wordt het woord autodidact, het zichzelf aan leren, in de jazz misschien 

nogal snel gebruikt, in die zin, dat men hier mee verwijst naar iedereen die de muziek heeft 

aangeleerd vóór het ontstaan van jazzopleidingen in de conservatoria. Maar jazzonderwijs 

bestaat eigenlijk al vanaf de beginperiode in de vorm van voorloper als privé-lessen, 

jamsessies, begeleiding o.l.v. mentors.  

 

Waar ik met dit onderdeel “Jazzeducatie: algemeen” uiteindelijk toe wil leiden is een 

genuanceerdere kijk op jazzeducatie, zoals ik net het begrip autodidact genuanceerd heb.  

Jazzeducatie is namelijk ook afhankelijk van de „individuen‟ die willen „leren‟, zoals in het 

onderdeel improvisatie aanleren reeds werd vermeld. Wie een bekwame jazzmuzikant of 

improvisator wil worden mag zich geen illusies maken, het vraagt een enorme “opoffering”. 

Het is hard werk, of je het nu doet op je eentje of (deels) via de weg van een muziekschool, 

met behulp van partituur of zonder. Een dagelijkse training (minstens een uur/twee uur) 

voor het onderhouden van een techniek en ontwikkelen van je eigen taal, ligt volledig in eigen 

handen. Frank Vaganée, een professionele jazzmuzikant, aan het woord: “Jazz leren vergt 

heel veel studie, karakter, organisatie in uw eigen leven en dat is niet iedereen gegeven”100. 

Iets waar ervaren jazzmuzikanten/ docenten regelmatig op wijzen “Niet de leraar, maar 

leerling moet het zelf doen. Uiteindelijk moet je gewoon rustig kunnen werken, alleen.”101 “Ik 
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zeg altijd tegen mijn leerlingen, die vijf jaar in het conservatorium dat is kennis vergaren, 

maak dat je het ergens noteert en als je hier van school bent kan je er echt aan beginnen”102. 

In het algemeen blijft muziek leren een kwestie van discipline en zelfstudie “In die zin is elke 

muzikant een beetje autodidact”.  

Naast die discipline en zelfstudie bestaat er nog één grote factor die een constante is en die 

eigenlijk niet kan ontbreken bij een professionele, goede jazzmuzikant, namelijk een grote 

belangstelling of beter een passie voor de muziek. Voor die jarenlange of zelfs “levenslange” 

ontwikkeling van het improviseren moet passie een constante zijn of je houdt het niet vol. 

“De belangstelling is de meeste motiverende kracht”103. Als de muzikant dit niet heeft, is de 

kans klein dat hij het maakt als jazzmuzikant of groot dat hij vroeg of laat zal afhaken. Dan 

mag hij nog zo veel talent of aanleg hebben voor de muziek, als de passie en wil om te oefenen 

ontbreekt, dan betekent talent niets. Jaques Brel, die Johan Sabbe citeerde in het interview 

gaat hier nog een stap verder: “talent dat bestaat niet… talent is de wilskracht om iets te 

verwezenlijken‟”.   

 

Deze genuanceerde blik op jazzonderwijs en de idee dat verschillen in het aanleren van jazz 

vroeger en nu minder afgelijnd zijn dan gedacht, kwam er ook naar aanleiding van enkele 

uitspraken uit de interviews, die pleiten voor officieel jazzonderwijs. Zo ziet bijvoorbeeld Piet 

Nijsten het officiële onderwijs als een logisch gevolg van het privé- jazzonderwijs dat al van 

heel vroeg bestond: “(…) het feit dat dan in een later stadium Berklee is ontstaan en nog een 

later stadium in Europa een heleboel scholen ontstonden, dat is toch allemaal in het kader 

van een heel natuurlijke evolutie.” Hij heeft een reden waarom hij onderwijs niet als iets 

kunstmatig bekijkt, het heeft namelijk in zekere zin altijd al bestaan, als een natuurlijke 

evolutie. Maar toch kunnen we verschillen aanhalen met wat in een conservatorium en privé-

onderwijs gebeurt. Hier ga ik in het volgende hoofdstuk dieper op in, met de genuanceerde 

kijk op het jazzonderwijs in ons achterhoofd. 

 

b. Jazz in een onderwijsinstelling 

 

Het jazzonderwijs, dat uit het vorige hoofdstuk bijna even oud bleek te zijn als jazz zelf, was 

tot voor kort een kwestie van „streetlearning‟.104 Tijdens jamsessies, maar ook met behulp van 

de kortstondige privé-lessen, workshops en cursussen, werd de kunst van het improviseren 

aangeleerd. Hoewel er nog steeds vele stages en workshops worden gehouden, spelen de  

jazzopleidingen zich vandaag grotendeels af in de instituten voor het hoger onderwijs.  
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In wat volgt wordt deze situatie van jazz in een onderwijsinstelling toegelicht. Hierin 

behandelen we de algemene kritiek die heerst op jazz in het onderwijssysteem en ook de meer 

algemene reacties hierop. Maar vooraleer we dit kunnen doen zoomen we eerst in op de 

jazzopleidingen an sich en de functies van hogescholen/conservatoria binnen dit “opleiden.”  

 

i. Conservatorium als databank 

 

De eerste doelstelling van een jazz en lichte muziekopleiding in een conservatorium wordt als 

volgt geformuleerd: “De afstudeerrichting Jazz en Lichte Muziek beoogt in de eerste plaats 

een artistieke vorming die als voornaamste doelstelling heeft uitvoerende musici op hoog 

niveau af te leveren.”105  

Deze afdelingen in de conservatoria in Vlaanderen willen de studenten voorbereiden op 

verschillende aspecten van een professionele muziekcarrière. De jonge aspirant muzikanten 

worden „breed‟ opgeleid – in het ene conservatorium al wat meer dan het ander.  

Daarnaast krijgen de studenten niet alleen als uitvoerend muzikant een opleiding maar 

worden vakken als „arrangement‟ en „compositie‟ aangeboden waardoor de muzikanten die 

afstuderen breder aan de slag kunnen.106 Daarnaast vervolledigen enkele algemeen vormende 

opleidingsonderdelen en optievakken, waarbij men ook uit de klassieke richting vakken kan 

kiezen, de vorming „jazz en lichte muziek‟. Kortom wordt er in deze afdeling  in de 

conservatoria een ruim lessenpakket aangeboden met theoretische én praktische kennis.  

 

Met deze „brede‟ vorming willen de conservatoria de studenten voorbereiden op de „harde‟ 

muziekwereld.107Er wordt ingespeeld op de situatie van vandaag, waarin het als muzikant 

tout cours, door de voortdurende en snelle evolutie in de muziek, moeilijk is om te 

„overleven‟. Ook leven we in een tijd van de crossover-muziek, waardoor het hebben van 

kennis in uiteenlopende muziekstijlen altijd wenselijk is. Volgens Lieven Van Ael volgt de jazz 

en lichte muziekafdeling in het conservatorium een middenweg vergelijkbaar met die van een 

modeopleiding, waarin men enerzijds meer naar de creativiteit toe werkt, maar anderzijds 

ook meer functioneel gericht is.108 

 

Wat ook blijkt, onder andere uit de interviews, is dat jazz  juist een muziekstijl is dat een 

goede basis vormt voor het aanleren van verschillende andere muziekstijlen. In vergelijking 

met veel “lichte muziek” zit er in jazz qua harmonie en ritmiek veel meer diepgang. De 
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theoretische basis van jazz gaat veel verder en dat is een gegeven dat er voor zorgt dat de pop 

en rock ook gevoed wordt. De bebop die als canon wordt gehanteerd in de conservatoria 

bevat veel technische parameters en vormt zo een nuttige basis voor de opleiding van een 

muzikant.109  

Dat jazz een goede basis zou zijn voor andere muziekstijlen heeft te maken met zijn 

ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling. Door de jaren heen heeft deze muziekstijl heel wat 

andere muziek opgeslorpt en leren absorberen om steeds creatief te kunnen blijven.110 Ook 

Jerry Coker bevestigt dit in zijn boek „The teaching of jazz‟.  

“Jazz stylistically, encompasses so many musical styles and has had far –reaching 

influences on those styles, it has become a sort of stylistic center of music”111. Therefore jazz 

education provides a very practical type of training for budding professional musicians. “112  

„Ook het creatieve aspect in jazz an sich‟, herinnert Maarten Weyler ons aan, „is een 

belangrijke factor waardoor het jazzonderwijs voor elke muzikant die welke stijl dan ook 

speelt interessant kan zijn‟.113 De muzikant kan er als het ware zijn eigen creativiteit door 

ontdekken. 

Wel benadrukten de respondenten dat het gaat om jazz als een goed fundament voor vele 

andere muziekstijlen waarbij men niet verkeerdelijk van mening mag zijn dat als men jazz 

kan, ook alle andere stijlen beheerst. De „lichte muziek‟ vergt ook andere specialiteiten en 

soms een ander aanpak. Ook is het afhankelijk van instrument tot instrument, soms zijn de 

basistechnieken die vereist zijn voor jazz helemaal anders bij een ander muziekgenre, 

bijvoorbeeld bij de elektrische gitaar.114  

 

Als eerste functie kunnen we zeggen dat het conservatorium een bron is van informatie, die 

de student in zich kan opnemen zoveel hij zelf wil. In deze optiek sprak Piet Nijsten in het 

interview die ik van hem afnam over „een conservatorium als databank‟, de studenten hebben 

overal toegang tot en kunnen er de gewenste informatie komen halen. 115 
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ii. Conservatorium als ontmoetingsruimte 

 

Een tweede functie van de conservatoria, maar wel misschien minder een doelstelling op 

zich, is dat ze muzikanten samen brengt. Dagelijks ontmoeten muzikanten elkaar om samen 

te praten over muziek en om samen muziek te maken. De leerlingen hebben hetzelfde doel, 

namelijk professioneel muzikant worden.  

 

Een belangrijk aspect van de opleiding van jonge musici is dan ook het leren samen 

musiceren. Dit wordt aangeleerd in het praktijkgerichte vak „ensemble‟. Jazz is immers een 

kunstvorm dat wint aan betekenis doordat ze in groep beoefend wordt, “Jazz c‟est un art 

collective”116. Jazz is misschien wel gericht op soleren en improviseren, maar je ziet een 

jazzmuzikant zelden alleen op een podium staan.  

Samenspel brengt de muzikant ook bepaalde zaken bij, het leren luisteren naar elkaar is een 

belangrijk onderdeel van een muziekopleiding. Zoals ik al aanstipte zijn navolging en 

wederzijds beïnvloeding voor de jazzbeoefening twee belangrijke elementen. Ze maken deel 

uit van het fundament dat gelegd wordt voor het improviseren. Nieuwe ideeën van buitenaf 

kunnen helpen om nog verder te gaan in die improvisatie. Kortom, in een conservatorium 

zitten leerlingen samen die door met elkaar te spelen, maar ook te praten, elkaar muzikaal 

kunnen verrijken en die bovendien ook als potentiële jazzmuzikanten voor het samenstellen 

van een groep kunnen worden beschouwd.  

Richard Rousselet voegt hier nog een tweede element aan toe : „‟Grâce a ce travail qui se 

réalise au commun il est évident qu‟il y a un aspect de concours à l‟intérieur de l‟école pour 

être le meilleur‟‟117. Het concurrentiegevoel is daarbij ook een stimulans om zich te verbeteren 

als muzikant.  

Naast het contact tussen de leerlingen onderling speelt zich ook een ontmoeting af tussen 

docent en leerling. Het uitwisselen van ideeën met muzikanten die ervaring hebben is van 

groot belang. Docenten/professionele jazzmuzikanten spelen een niet weg te denken rol.  

Erwin Vann, docent aan het conservatorium Antwerpen en professioneel jazzmuzikant, 

getuigt dat het contact onder muzikanten zeker niet te onderschatten is: “Het belangrijkste 

dat ik heb geleerd is door samen te spelen met andere muzikanten en door te praten met 

andere muzikanten.”118 Deze laatste bemerking, dat je veel leert uit gesprekken, kwam in de 

interviews meerdere malen aan bod. Zo stelt ook Johan Sabbe: “Het kan gewoon één tip zijn, 

iets dat iemand zegt, waardoor je frank valt.”  
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Dat is ook de reden waarom begeleiding of mentors waar ik voordien over sprak, vanaf het 

ontstaan van jazz, maar ook bij alle andere kunstvormen, altijd al bestonden en zo „natuurlijk‟ 

is. Het gaat om ideeën opdoen en uitwisselen en ze op die manier flexibel houden. Iets dat 

uiteraard overal kan, maar in die zin kan je een conservatorium hier als een soort „uitbreiding 

van‟ beschouwen, als een bron aan inspiratie, waar leerlingen en docenten „samen zitten‟.  

 

iii. Verenging van de creativiteit of de muzikale ontwikkeling? 

 

In het vorige onderdeel werden de conservatoria enkele functies toegedicht, die ook de 

bespreking van de kritieken op het jazzonderwijs in dit onderdeel wat meer duidelijkheid 

moeten verschaffen. De algemene kritiek die op het jazzonderwijs gehoord wordt is dat het 

plaatsen van jazz in een instelling, de creativiteit en ontwikkeling van een muzikale 

persoonlijkheid van de muzikant onderdrukt.  

Eerst en vooral kan deze kritiek toegepast worden op vrijwel elke kunstvorm die geplaatst 

wordt in een onderwijsinstelling. Iedere kunstvorm draait om creativiteit. In het onderwijs 

daarentegen wordt met regels en in een structuur gewerkt: Kunst is eigenzinnig, wisselend, 

moet nieuwe sporen trekken. Educatie is begrensd, geprogrammeerd, moet vastheid bieden. 

Het onderwijs is gericht op het beoordelen van studenten. Er worden punten gegeven en die 

punten moeten in balans blijven omdat het niveau bewaakt moet worden.  

Het probleem bij kunstonderwijs is dat creativiteit niet zo gemakkelijk beoordeeld kan 

worden. Als je in een onderwijs stapt, moet je proberen te objectiveren119.  

 

Direct een oorzakelijk verband zien tussen het plaatsen van kunst in onderwijs en 

onderdrukking van creativiteit is volgens mij een stap te ver. Er zijn immers altijd 

kunstonderwijsvormen geweest die verschillende creatieve studenten voortbrachten. Het is 

afhankelijk van de onderwijsinstelling en heeft te maken met het houden van een balans 

tussen beweeglijkheid en continuïteit.  

Dat de kritiek betreffende de creativiteit in jazz misschien nog meer geponeerd wordt ten 

opzichte van andere kunstvormen heeft willicht te maken met de vergelijking van jazz met 

zijn stijltegenhanger in de conservatoria, de klassieke muziek. De plaatsing van jazz als 

studievak in het zelfde instituut als die van de klassieke muziek is voor vele mensen 

problematisch. Jazz is namelijk een muziekgenre dat, naast het belang dat er vanuit de 

traditie vertrokken wordt zoals in de klassieke muziek, ook vooruitdenkt, dat steeds verder in 

ontwikkeling is. Het ontwikkelen van een eigen stempel in de jazzmuziek, daar draait het toch 

voornamelijk om. Innoveren is immers intrinsiek aan het improviseren. 
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Bij een nadere kijk op de aanpak van de conservatoria in Vlaanderen en ook uit de 

gesprekken is eerst en vooral gebleken dat er in de conservatoria gestreefd wordt naar die 

balans tussen vrijheid en plicht om zo voldoende ruimte te laten voor de creativiteit. Dit 

evenwicht is terug te vinden in het bachelor-mastersysteem: in het begin van de opleiding 

hanteert men een strengere aanpak en wordt de student meer bij de hand genomen en 

gestuurd, maar in de laatste jaren wordt de student vrijer gelaten en kan hij meer op eigen 

houtje te werk gaan waarbij de school meer en meer begeleidt of coacht120. De eerste jaren 

dienen om de basis sneller en gemakkelijker onder de knie te krijgen en vanaf de masters is 

er dan meer ruimte voor persoonlijke interesse van de student.121 In die zin wordt „rekening 

gehouden met persoonlijke voorkeur‟.  

 

Dat er een balans bestaat is één aspect, maar het geeft eigenlijk geen voldoende bewijs voor 

de vraag of onderwijs creativiteit onderdrukt. Daarom werd in alle interviews expliciet deze 

vraag gesteld. Uit de interviews kwam het eenduidige antwoord dat muzikale persoonlijkheid 

of creativiteit iets is dat je hebt of niet hebt en nu eenmaal niet aangeleerd kan worden. 

Muzikale persoonlijkheid is deels eigen aan het karakter van het individu: zijn interesse, 

aanleg voor muziek etc... . Daarnaast moet een muzikale persoonlijkheid deels ontwikkeld 

worden door invloeden. Wanneer men zich creatief wil uitdrukken met muziek zonder in 

clichés te vervallen moet men ervaring en techniek hebben, maar ook een bepaalde visie of 

standpunt. De mogelijkheden worden dus enkel beperkt door de creativiteit van de speler 

zelf.  

 

Deze these kan echter ook worden tegengesproken met een andere denkpiste. Ondanks het 

streven naar evenwicht van de conservatoria en de idee dat de muzikale persoonlijkheid die 

deels eigen is aan het individu toch vroeg of laat tot bloei zal komen als ze sterk genoeg is, 

zien sommigen door het plaatsen van jazz in een instelling de ruimte voor de ontwikkeling 

van muzikale persoonlijkheden sowieso afnemen.  

Deze gedachte stelt J. Bernlef in zijn tekst “Haalt jazz de eenentwintigste eeuw?”. Hij erkent 

dat de muzikanten uit een conservatorium technisch heel vaardig zijn, maar voor hem 

ontbreekt die muzikale persoonlijkheid. Doordat de conservatoria juist in het algemeen te 

veel gericht zijn op het verwerven van techniek, aldus Bernlef, is er geen kans meer om een 

muzikale persoonlijkheid te ontwikkelen omdat er in een conservatorium “een te grote 

barrière tussen de aankomende musicus en wat hij eventueel te zeggen heeft wordt 
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opgeworpen”.122 De plicht om eerst te „bestuderen‟ staat in de weg van wat de aankomende 

musicus zelf te zeggen heeft.  

Ook de kritiek van D. Bailey leunt hier bij aan, maar hij richt zich meer tot de hele evolutie 

van de jazzimprovisatie, die volgens hem de foute richting uitgaat. Door de overvloed aan 

boeken over jazztheorie en technieken aangewend in het conservatorium, wordt improvisatie 

te veel als een methode gebruikt. Sinds een twintigtal jaar zijn de improvisatiemechanismen 

uit de jaren veertig en vijftig systematisch geformaliseerd en tot methode uitgeroepen. 

Improvisatie wordt er herleid tot het bedenken van slimme ritmische of melodische variaties 

binnen een relatief vast harmonisch schema. Ook de conservatoria (…) hebben zich hier voor 

een groot deel aan geconformeerd.123 Net zoals bij Bernlef, maar meer impliciet zegt D. Bailey 

dat door de ontwikkeling van improvisatie van een spontante expressievorm naar meer en 

meer een methode, de creativiteit in het improviseren hieronder lijdt. 

Ook Charles Beale haalt eenzelfde vraagstelling aan in zijn tekst ”Jazzeducation: Might its 

very concistency and rigor fail to generate those special individuals on whom the future 

strenght of tradition depends, and even inhibit them? Western classical music, for example, 

has suffered from museum culture that has marginalized it form the musical lives of many 

of its students.”124 Bij hem gaat het meer om het probleem van de eigenheid van een 

conservatorium, die eigenlijk gericht is op het bewaren van tradities. 

 

Alledrie de auteurs hebben hun bedenkingen bij het plaatsten van jazz in een conservatorium 

en zijn rol in de evolutie van de expressieve muziekstijl. Anders dan Bernlef stellen D. Bailey 

en C. Beale de jazzopleidingen en de kritiek omtrent de creativiteit meer in vraag en wijzen ze 

op het gevaar naar de toekomst toe, maar hun antwoord is niet definitief. Voor J. Bernlef 

daarentegen is het bijna een uitgemaakte zaak.  

Dat Bernlef van mening toegedaan is dat uit de conservatoria muzikale persoonlijkheden 

ontbreken vind ik een stap te ver. Volgens mij heeft hij een te romantische kijk op de zaken. 

In zijn tekst haalt hij aan dat er voor jazz geen nieuw terrein te vinden is waarop 

persoonlijkheden zich kunnen ontplooien, nu hij zijn technische achterstand heeft 

weggewerkt.125. Bernlef wacht op een nieuwe grootheid als Charlie Parker of Ornette 

Coleman. Bij deze opvattingen maak ik mij toch enkele bedenkingen.  

Er bestaan vandaag inderdaad geen nieuwe grootheden van het kaliber Miles Davis of 

Coltrane, maar ik stel me de vraag: “Kan vernieuwing in deze tijd nog die graad van 

verrassing hebben?” Als men dit situeert in de muziekevolutie is het dan niet zo dat we op dit 
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moment op een punt zijn gekomen waarin zulke schokverwekkende vernieuwingen, waar bv. 

een Charlie Parker verantwoordelijk voor staat, niet meer bereikbaar zijn...?  

Ook bestaan er naar mijn mening vandaag wel genoeg jazzmuzikanten die uit de 

conservatoria komen, noem het maar persoonlijkheden, die creatief omgaan met hun eigen 

muziek en die een eigen stempel weten te drukken op hun muziek.  

Ook ben ik van mening, die meer strookt met de opvattingen van Charles Beale, dat een 

conservatorium juist kan helpen in de creatieve ontwikkeling van een jazzmuzikant en andere 

mogelijkheden kan bieden waarin jazz zich kan bewegen indien ze rekening houdt met het 

feit dat jazz een vooruitstrevende kunst is. C. Beale gelooft dat de efficiëntie van jazzeducatie 

stoelt op een evenwicht tussen dit vooruit kijken en het bewaren van traditie. Volgens hem 

ligt de uitdaging bij de jazzdocenten: “The challenge, then, for educators is to develop ways 

of teaching and learning that reflect the richness, variety, immediacy and dynamic growth 

of the style without codifying it, putting it in an educational box and suffocating it. Above 

all learners of jazz need to study in an environment where the several musical languages 

and traditions of past jazz are given their due, but equally where a future jazz can grow 

and flourish, whatever its direction”.126 

 

 
iv. Uit Reacties 

 

Ter afsluiting sta ik even stil bij enkele meer algemene reacties op het ontstaan van jazz in het 

onderwijs, die vanuit verschillende hoeken aan het licht kwamen. Hieruit komen enkele 

interessante vergelijkende punten met de beginsituatie van het jazzonderwijs aan bod.  

 

Dat jazzopleidingen gekaderd zijn in het grotere geheel van een conservatorium betekent dat 

ze binnen een vaste structuur moeten functioneren. Hier worden door de respondenten 

doorgaans de voordelen van ingezien. Het hoeft immers geen betoog dat de 

informatieverstrekking vereist voor het aanleren van jazz in een conservatorium sneller en 

gerichter gaat.127 Iedereen is eenzelfde mening toegedaan, namelijk dat een conservatorium 

een grote hulp is voor een snelle beheersing van je instrument en het aanleren van techniek. 

Ook de idee dat muzikanten, door het feit ze in een bepaalde structuur zitten, bepaalde 

theoretische opleidingsonderdelen sowieso meekrijgen, waar die informatie vroeger meer uit 

interesse werd opgezocht, wordt als iets positiefs geacht. Het zorgt ervoor dat de muzikanten 

meer „allround‟ zijn en dat de studenten die uit een conservatorium komen over een bredere 
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nevenkennis beschikken. 128 Vakken als „jazzgeschiedenis‟ worden bijvoorbeeld als zeer nuttig 

aanzien. Het wordt namelijk belangrijk geacht dat je als muzikant je traditie kent, dat je weet 

waar alles vandaan komt.129 Jerry Coker stelt daarbij in zijn boek dat ook de optievakken en 

reflectieve vorming130 (psychologie, kunstgeschiedenis) nuttig kunnen zijn:“Non-jazz and 

even non-music courses can be supportive of jazz study, if chosen carefully”.131  

Aan de andere kant worden ook enkele nadelen aan die structuur verbonden. Frank Vaganée 

vraagt zich af of de student, doordat hij het schoolcurriculum moet volgen en alles in een 

strikt tempo gaat, alles wel al helemaal goed verwerkt heeft. De student moet immers zien dat 

hij ergens staat na vijf jaar, hij moet vooruit.132 Dit is de keerzijde van de medaille. Je bent in 

een schoolsysteem verplicht om binnen die bepaalde structuur zaken af te werken en je kan je 

tempo niet meer zelf bepalen. Dat je de meer algemene opleidingsonderdelen er bij moet 

nemen wordt soms ook als een verplichting ervaren. J. Coker bijvoorbeeld, waarvan ik zojuist 

de voordelige stelling aanhaalde van de brede opleiding, ziet deze nadelen sterk: het neemt 

volgens hem de concentratie op de essentie af: “the student will also be forced to take non-

music courses that dilute the area of concentration and universities are frought with 

inflexible policies.”133 

Bovendien kwamen in de loop van deze scriptie enkele reacties aan bod die betrekking 

hebben op een groter probleem, waar (volgens sommige) het conservatorium deel van uit 

maakt.  

Het probleem ligt in de lijn van het probleem dat zich stelt van de „kennismaatschappij‟ 

waarin we vandaag terecht zijn gekomen en waarin we bedolven worden onder een overvloed 

aan informatie. Zo bestaat er ook om jazz aan te leren een massale stroom van informatie in 

de vorm van jazztheorie boeken maar ook audio- materiaal, cd‟s dvd‟s etc. die helpen bij 

gehoorontwikkeling. De reacties op deze beschikbaarheid van allerlei uitgeschreven en 

opgenomen materiaal zijn wederom tweeërlei. De meeste respondenten vinden het een goede 

zaak, want ze vergemakkelijkt de weg die een jazzmuzikant moet afleggen om er te geraken 

en die is, zoals ik al vermeld heb, geen sinecure. Aan de andere kant is de houding eerder 

negatief, maar ook eerder een duiding op de gevaren naar de student/jazzmuzikant toe. 

Sceptici vragen zich af of het het niet te gemakkelijk gaat. Maar stellen zich ook de vraag of de 

gemakkelijke weg wel de goede weg is? Kurt Van Herck stelt “Als je iets leert uit eigen 

ervaring gaat het dieper. Je zoekt zelf naar een oplossing en ontdekt de dingen zelf. In les 

kom je altijd een stap te laat. Komt moment dat je op je eigen benen komt staan.”134 Hij heeft 
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vooral een probleem met de gedachte dat de jonge muzikanten mede door de jazzafdelingen 

in de conservatoria bepaalde zaken misschien minder op zichzelf uitzoeken. Hij volgt ook de 

idee dat je vaak het beste leert uit je eigen fouten. 

In de scholen is inderdaad een constante hulp ter beschikking. De meeste docenten willen 

daar ook vooral op wijzen, namelijk dat het er niet mag toe leiden dat de student te snel naar 

zijn partituren of boek grijpt. Ook Richard Rousselet merkt dit op, “the music must be 

inside”, de aankomende jazzmuzikant moet oppassen voor het te snel bestuderen vanuit de 

boeken, want op die manier kan je nooit „tunes‟ in herinnering halen om goed te 

improviseren135  

 

De verschillen worden niet enkel gezocht op muzikaal (technisch) gebied. Enkele 

respondenten zien een verandering in mentaliteit bij de jazzmuzikanten vroeger, in de tijd 

toen er nog geen jazzopleidingen in de conservatoria bestonden en nu. Een belangrijk woord 

dat regelmatig valt wanneer men het over de autodidacten heeft is: de noodzaak. Peter 

Hertmans bemerkt: “Jazzmuzikanten vroeger konden gewoon niet anders. Ze moesten die 

muziek leren spelen of anders werden ze dooddepressief, en konden ze gewoon niet verder 

leven. Nu is die noodzaak er minder.”136  

Het is een feit dat door het onderwijs enkele extra redenen om jazz te beoefenen zijn bij 

gecreëerd en dat die extra redenen misschien in het algemeen een rol kunnen spelen bij de 

motivatie. Extra motivaties zijn bijvoorbeeld het behalen van een diploma als professioneel 

muzikant of het later willen les geven in een academie”. Ook is er geen twijfel mogelijk over 

het feit dat de passie en de motivatie van heel diep kwam bij de autodidacten die uiteindelijk 

bekwame jazzmuzikanten zijn geworden zonder diploma.  

Maar veralgemening in een vergelijking met de jazzstudenten van vandaag is gevaarlijk. Dit 

wordt over de grote lijn ook niet gedaan. De voorgaande reacties, die vooral uit de hoek 

komen van jazzmuzikanten/docenten die het zélf hebben gemaakt zonder het onderwijs, zijn 

meer een „aanvoelen van‟ dan een eigenlijk waardeoordeel tegenover de jazzmuzikant in spe 

vandaag. Allemaal benadrukken ze de gedachte dat motivatie ook afhankelijk blijft van 

individu tot individu. Er bestaan verschillende redenen waarom iemand begint met muziek 

spelen en uiteraard zitten er ook vandaag in de conservatoria heel wat ambitieuze jonge 

mensen. En zoals ik in het begin aanstipte, die passie moet er bij de jazzmuzikant altijd zijn. 

Wie niet door zijn eigen wil werkt, zal er nooit komen. 

 

Hiermee verbonden zijn er ook enkele reacties op het jazzonderwijs beïnvloed door de 

waarde die aan jazz en zijn ontstaansgeschiedenis gehecht wordt. Bij een historische 
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benadering, zoals deze van Bernlef en Peter Lesage, rijst de vraag of jazz en de 

levenswijze/visie die er achter zit, door het feit dat ze nu deels de functie krijgt van goed 

studiemateriaal om een professioneel muzikant te worden in een conservatorium, niet aan 

betekenis verliest...? Jazz of beter bebop staat immers voor revolte, een vorm van protest 

tegen de huidige gang van zaken. Dit is voor sommigen moeilijk te vatten. Peter Lesage heeft 

het over “de paradox van de jazz, vroeger en nu. De teloorgang van de concrete muzikale 

context.137” Hij heeft het ook moeilijk met de gedachte dat vele muzikanten vandaag jazz 

meer als een vakmanschap zien dan als een kunst. 

Bernlef geeft in zijn tekst de idee weer dat hij het vooral niet heeft begrepen op de 

conservatoriumaanpak en deze graag anders zou zien. Het zouden volgens hem meer 

werkplaatsen moeten zijn waar musici met elkaar in conclaaf konden gaan om nieuwe 

muzikale uitvindingen te doen in plaats van plaatsen meer en meer gericht op het verwerven 

van een stel vaardigheden. Ook in de uiting van Peter Lesage horen we de echo van de 

opmerking van Bernlef  “Een jazzcursus zou eerder een ruimte moeten worden waar 

muzikanten kunnen experimenteren en hun ideeën in kwijt kunnen, dus meer in de 

spirituele zin van jazz zonder daarom de techniek weg te denken.“138 

 

Hiermee komen we weer bij een meer algemeen dilemma, waar de oprichting van een 

jazzafdeling in de conservatoria deel van uitmaakt, namelijk het dilemma rond jazz en 

institutionalisering/professionalisering. De reden ook waarom door vele de 

onderwijsinstellingeninstellingen, maar ook soms ondersteuning voor het muziekgenre met 

koudwatervrees onthaald worden. Jazz is van meet af aan een creatieve kunst geweest en 

altijd verbonden geweest met een zoektocht naar vrijheid die vaak persoonlijke emoties 

oproept. Iets wat voor popmuziek trouwens ook telt. Dit is ook de reden waarom sterke 

uitingen als deze van Miles Davis:  “Now you can get black people who‟ve been conditioned 

by white teachers so they can‟t think and they just know anything about no freedom in 

music” , bij het ontstaan van een officiële jazzafdeling naar boven kwamen. 

 

Het is inderdaad zo dat de politieke en sociale gebeurtenissen niet losgekoppeld kunnen 

worden van de muzikale ontwikkelingen in de jazz. De vraag is echter of  men vandaag, in 

deze vrije wereld, moet vasthouden aan de traditionele context van jazz, aan dit imago? Ik 

vind van niet. Wederom ben ik het eens met de gedachtengang van Charles Beale: “Such 

tunes and the sometimes tragic and emotionally rich contexts that gave them meaning are 

in the past now.” 

                                                 
137

 LESAGE, P. [scriptie]  
138

 LESAGE, P. [scriptie]   



 68 

Bovendien lag dit streven naar vrijheid van jazz naar mijn gevoel meer ergens tussen dit 

protest, het „afzetten van‟, en een streven naar erkenning voor de muziek. Dit laatste wordt 

misschien nog te weinig benadrukt. In die zin is het ontstaan van een jazzafdeling in de 

conservatoria, het bolwerk van de klassieke wereld, een grote erkenning voor de muziek. Jazz 

of improvisatie is immers in een westers-rationalistische optiek ontstaan als een archaïsme, 

als een marginaal en minderwaardig fenomeen. 139 
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III. CONCLUSIE  

 

Een grondig onderzoek van beide luiken, het verhaal over jazz  in België en de plaats die het 

jazzonderwijs ineemt, en een analyse van de verschillende kritieken stond in functie van het 

vinden van het antwoord op de centrale vraag „wat is het belang geweest van het ontstaan van 

het jazzonderwijs voor ons land‟. Vanuit het eerder geschetste, brede kader wil ik mijn 

bedenkingen die hier uit voortvloeiden verder toelichten. 

 

Een belangrijke rol van jazzonderwijs is naar mijn mening het opwekken van de algemene 

belangstelling voor jazz. Een tiental jaar geleden hadden veel mensen nog nooit van bebop of 

de swingperiode gehoord, de noemer „jazz‟ was eerder een term voor moeilijk toegankelijke 

muziek. De laatste jaren kwam hier beweging in met o.a de huidige evolutie in jazz, 

(crossovers), de explosie van jazzevenementen en de ondersteunende organisaties. In geen 

tijd kan men allerhande informatie, gaande van concerten tot geschiedenis, terugvinden op 

het internet, of hoort men verschillende stijlen en cross-overs op de radiozenders.  

Maar toch blijkt jazz bij het grote publiek niet in te slaan en dat zal naar mijn mening ook niet 

snel veranderen, zeker zolang de radio overspoeld blijft met andere genres. Jazz is immers 

een genre dat je verschillende keren moet beluisteren en moet léren begrijpen vooraleer je 

echt liefhebber wordt. Voor het grote publiek is jazz muzikaal vaak te complex en bestaat er 

ook een grote barrière door zijn enorme verscheidenheid.  

Het jazzaanbod in het onderwijs verlaagt naar mijn mening deze drempel die voordien voor 

veel mensen te groot was. Onderwijs is vandaag één van de belangrijke prikkels geworden om 

de zoektocht naar jazz en haar rijke geschiedenis aan te vatten.  

 

Algemeen kunnen we stellen dat de introductie van jazzonderwijs in het conservatorium blijk 

geeft van maatschappelijke waardering. Het ontstaan van het jazzonderwijs kan men 

inkaderen in een geleidelijke „au serieux‟-name door de „ernstige‟ muziek. Deze tendens werd 

ingezet in de periode rond de jaren „ 50 waarbij rock de plaats innam van minderwaardige 

muziek t.o.v. de ernstige, klassieke muziek. Jazz werd zelfstandiger en de vijandige houding 

verzwakte. Die tendens is blijven voortleven zodat momenteel het conservatorium, als 

voormalig bolwerk van de klassieke musici, nu ook de voedingsbodem is van de 

jazzmuzikant. Ook de publieke waardering nam toe met het ontstaan van de jazzopleidingen, 

die voordien grotendeels bepaald werd door de houding van het West-Europese 

muziekestablishement, voor wie alle muziek daarbuiten  minderwaardig was. 

Bij een nadere kijk, zien we wel dat  de eigenlijke waardering voor jazz vanuit de klassieke 

muziek, maar ook van officiële instanties en overheden in ons land toch eerder als gevolg 

gegroeid is van de het ontstaan van jazzonderwijs. Het feit dat de oprichting eerder 
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moeizaam verliep en dat de opleiding als „lichte muziek‟ ten opzichte van  de ernstige 

klassieke muziek benoemd werd, geven aan dat de waardering van het genre eerder gestaag 

verliep en de  grote waardering pas achteraf gekomen is. Vandaag komt  jazz aan bod in 

talrijke culturele centra en de kritiek uit de klassieke wereld komt nog van een enkeling. 

 

Dit belang van het onderwijs, de waardering , wordt naar mijn mening nog te veel 

overschaduwd door de discussie over de moeilijke relatie tussen de „vrijheid‟ van jazz of 

improvisatie, en de „structuur‟ van het onderwijs.Uit het tweede hoofdstuk „jazzonderwijs in 

België‟ blijkt namelijk dat jazz enkele eigenschappen bevat waardoor jazz in het onderwijs 

een paradoxaal gegeven lijkt. Een eerste paradox heeft te maken met de vrijheid in de muziek 

zelf . Deze hebben we reeds genuanceerd. We weten namelijk dat improvisatie kan worden 

aangeleerd en improvisatiesolo‟s niet zomaar uit het niets komen. Net zoals bij andere 

kunstvormen, dans of schilderkunst, blijkt dat vrijuit improviseren pas kan als je de basis 

kent. In het jazzonderwijs wordt daar een begeleidend en ondersteunend kader voor geven. 

Ook werd duidelijk dat jazzonderwijs in België niet plots uit het niets is opgeschoten. Ze kent 

haar voorgeschiedenis onder de vorm van mentorschap (privé) en workshops.  

Naast het vooruit denken, improvisatie en het creatieve element blijft traditie een belangrijke 

eigenschap. Deze moet in het jazzonderwijs gerespecteerd worden en dit is volgens mij ook 

het geval in België. De kritiek die sterk leeft,  dat onderwijs de creativiteit zou onderdrukken 

door het vergroten van het bewustzijn van traditie, is naar mijn mening ongegrond. Me n 

wordt niet zomaar  volgens een opgelegd curriculum gevormd/gekneed. Er is weliswaar in de 

loop van de jaren een Jazztheorie en jazzvocabularium gestandaardiseerd, ze bestaat, maar ze 

is niet meer dan een hulpmiddel docent en student. Het spelen van jazzmuziek is méér dan 

het zo goed mogelijk imiteren van de grote namen. In dit opzicht zou anders het belangrijke, 

persoonlijke (individuele) aspect van jazz verwaarloosd worden en zou men vervallen in 

cliché‟s. Jazzopleidingen blijven weliswaar op zoek  naar een evenwicht tussen dat 

conservatisme en de vernieuwingsdrang, als ook tussen vrijheid en voorschriften.  

Uit mijn onderzoek kan ik stellen dat de huidige opleidingen in België  jongeren om nieuwe 

horizonten te verkennen. Niets wijst er bovendien op dat de muzikant vandaag  minder 

creatief is omdat hij ook van een jazzopleiding geniet.  

Daarbij hebben volgens mij de docenten zelf de belangrijkste  invloed op de student. Zij 

hebben de muziek grotendeels autodidactisch geleerd en door de jaren heen persoonlijke 

ervaring vergaard. De uitwisseling van ideeën door het praten en filosoferen en de 

ontmoeting met gelijkgezinden die  binnen een conservatorium plaatsvindt,  is een 

voedingsbodem voor de ontwikkeling van ieders creativiteit! Het blijkt ook een uitvalsbasis 

voor het organiseren van jamsessies etc. door de leerlingen zelf, als voor de vorming van 

groepen.  



 71 

Ons land heeft verschillende generaties goede jazzmuzikanten voortgebracht. Zowel aan de 

conservatoria als de Jazz-Studio studeren goed- voorbereide allround muzikanten af, die 

vandaag gemakkelijk mee kunnen in de muziekwereld. Voor dit onderzoek is het dus 

belangrijk om te onthouden dat het niveau er altijd is geweest, voor zowel topmuzikanten mét 

als zonder  jazzopleiding. Maar als we inzoomen op jazz in België vandaag, zien we wel dat 

deze top verbreed is ... en dàt is de verdienste van het jazzonderwijs.  

 

Deze vaststelling is niet verwonderlijk, we hebben gezien dat de jazzopleidingen het hele 

leerproces van het improviseren versnelt. Niet alleen de techniek en de tunes, die allemaal 

terug te brengen zijn tot de grote voorbeelden, maar ook de algemene kennis van het genre 

zijn belangrijk binnen de jazzopleiding. Om jazz of muziek in het algemeen te leren of te 

begrijpen is het belangrijk dat je notie hebt van de rijke geschiedenis en de evolutie die het 

genre heeft meegemaakt. Belgen (Europeanen) zijn niet grootgebracht in een jazzcultuur. Er 

zijn maar weinig Vlaamse en Waalse gezinnen waar men een hele platencollectie jazz zal 

terug vinden. Iemand die nog nooit iemand heeft horen spreken zal het zelf ook nooit doen. 

Het onderwijs is een opstap, waar op kortere tijd veel en snel kan (aan)geleerd worden. Voor 

talent  is het een surplus. Het niveau ligt algemeen zeer hoog, men moet proberen de beste of 

de origineelste zijn omwille van het concurrerende aspect.  

 

Een tweede paradox heeft te maken met jazz die staat voor  „vrijheid in denken‟. Dit heeft 

alles te maken met een sociale achtergrond en het zich afzetten tegen een vastgeroeste 

situatie. Oorspronkelijk werd jazzmuziek niet gewaardeerd werd en zelfs verworpen.  Hier 

wordt uiteraard gedacht aan de situatie in Amerika, waar jazz in het begin van zijn 

ontwikkeling een protest- identificatiemiddel vormde voor een (zwarte) minderheidsgroep. 

Maar ook binnen de Europese en Belgische context is dit van belang. In de wereldoorlogen 

stond jazz symbool voor de vrijheid van minderheidsgroepen t.o.v. de bezetter. 

Deze vrijheid strookt volgens critici niet met  jazz binnen een instelling (structuur). Maar jazz 

blijft volgens mij (nog altijd) meer dan een muziekgenre of een kunstvorm alleen. Enerzijds 

houdt het nog het artistieke protest in (moeilijke muziek), anderzijds blijft het een 

individueel protest/identificatiemiddel. Jazz is naar mijn mening niet voor de „massa‟ 

bestemd en dat maakt het net zo boeiend. Jongeren die zich willen onderscheiden in de 

maatschappij en zich persoonlijk willen uiten, vinden in jazz een manier om dit te doen.  

 

Het is nog te vroeg om de volledige toedracht van het onderwijs toe te kennen. Ik heb me 

gebaseerd op wat ik vandaag zie en terugvind. Jongeren die zoals ik geprikkeld worden en op 

zoek gaan, de oudere generatie die fungeert als docenten en mentors voor de jongere 

generatie. Op de festivals is er een ruimer aanbod dan ooit tevoren, nieuwe jazz maar ook 
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pure jazz. De expressiviteit en creativiteit ontbreekt niet . Als muziekliefhebber kan ik alleen 

maar positief zijn.  

 

Ik zou willen besluiten met een omgekeerd vraagstelling, die mij naar deze positieve 

benadering van jazzonderwijs bracht. Ik vraag mij af  hoe het zou geweest zijn zonder 

onderwijs? Is de kans niet groter dat de vrees die al lang boven het hoofd van jazz hangt, 

namelijk dat ze in een museale omgeving zou verdwijnen, realiteit wordt? Het ontstaan van 

jazzonderwijs zorgde voor een stroomversnelling, niet alleen in het aanleren van jazz, maar 

ook in de verspreiding en begrip van het muziekgenre. Zonder onderwijs blijft de 

onwetendheid groot, en zou ook de kwaliteit van muzikanten nooit zo worden geapprecieerd. 

Onderwijs betekent voor mij overdracht, van „bagage‟, jazzgeschiedenis, technieken, 

filosofieën, impulsen, ... 
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BIJLAGE 1 
 

Lijst Belgische jazzmuzikanten en jazzbands uit de ‘New Grove Dictionary of 

Jazz’140 

 
Aerts, Jos(eph)          7 
Balliu, Rudy           56 
Bay, Francis          83 
Bee, David          92 
Bistrouille A(mateura)D(ance)O(rchestra)      110 
Bob Shots          132 
Brenders, Stan         149 
Bruder, Rudy          162 
Candrix, Fud          184 
Catherine, Philip         196 
Claes, Jonny          212 
Clark, Gus          217 
Colignon, Raymond “Coco”        231 
Compère, René         241 
Coppieters, Fernand         246 
Coppieters, Francis         247 
Cotton City Jazz Band        255 
De Bie, Ivon          277 
De Boeck, Jeff                       277 
De Kers, Robert         281 
Deloof, Gus          283 
Dixie Stompers         292 
Dovart, Clement         304 
Excellos Five          349 
Fischer, John          387 
Goyers, Al          444 
Jaspar, Bobby          579 
Kellens, Christian         646 
Kluger, Jack          658 
Lafertin, Fapy          671 
Naret, Bobby          828 
Omer, Jean          937 
Ouwerx, Jean          946 
Packay, Peter          950 
Pâques, Jean          952 
Pelzer, Jacques         968 
Quersin, Benoit         1008 
Reinhardt, Django         1038 
Remue, Chas          1050 
Sadi, Fats          1078 
Sels, Jack          1103 
Toots Thielemans         1198 
Thomas, René          1202 
Van Breedam, Camiel         1238 
Van Ha Trio          1239 
Van Hove, Fred         1239 
Viseur, Gus(tave)         1250 
Waso           1266 

                                                 
140

 Uit Kernfeld, B. (2001) (ed.) The New Grove Dictionary of Jazz. Londen: Macmillan 
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BIJLAGE 2 
 

 

Uit R. (1948) Le progrès est en marche. L‟actualité (P.) 
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BIJLAGE 3 
 
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 

Statistiek van de instrumenten. 
 
Aantal leerlingen, steeds geteld op 1 februari. 
De lagere, middelbare en hogere graad zijn samengenomen. Een leerling die meer dan één 
instrument volgt, komt in deze statistiek ook meer dan één keer voor. 
 
 

1999-2000   2000-2001 

soort instrument cursisten  soort instrument cursisten 

PIANO 17577   PIANO 17546 

GITAAR 8449   GITAAR 8355 

DWARSFLUIT 7310   DWARSFLUIT 6993 

VIOOL 4207   SAXOFOON 4347 

SAXOFOON 4064   VIOOL 4275 

KLARINET 3982   KLARINET 3680 

SLAGWERK 2624   SLAGWERK 2817 

TROMPET 1915   TROMPET 1898 

CELLO 1416   CELLO 1415 

HOBO 938   HOBO 935 

ORGEL 932   BLOKFLUIT 860 

BLOKFLUIT 917   ORGEL 859 

ACCORDEON 727   ACCORDEON 727 

HOORN 355   HOORN 365 

TROMBONE 321   HARP 351 

CORNET 308   TROMBONE 336 

HARP 308   CORNET 298 

BUGEL 250   BUGEL 260 

TUBA 240   FAGOT 243 

FAGOT 232   TUBA 240 

CONTRABAS 221   ALTVIOOL 238 

ALTVIOOL 194   CONTRABAS 216 

KLAVECIMBEL 126   CLAVECIMBEL 144 

BARITON 92   BARITON 95 

MANDOLINE 60   ALTHOORN 64 

ALTHOORN 55   MANDOLINE 63 

LUIT 43   TRAVERSO 36 

TRAVERSO 28   LUIT 34 

GAMBA 9   ENGELSE HOORN 13 

ENGELSE HOORN 7   GAMBA 10 

totaal 57907   57713 

Experiment     

 SAZ 15    
 

 

2001-2002  2002-2003 

1. Klassieke instrumenten cursisten  1. Klassieke instrumenten cursisten 

 PIANO 17935   PIANO 18326 

 GITAAR 9095   GITAAR 9703 

 DWARSFLUIT 6932   DWARSFLUIT 6780 

 VIOOL 4439   VIOOL 4418 

 SAXOFOON 4283   KLARINET 3550 

 KLARINET 3676   SLAGWERK 3393 

 SLAGWERK 3194   SAXOFOON 2442 

 TROMPET 1857   ALTSAXOFOON 2083 

 CELLO 1544   TROMPET 1728 

 HOBO 952   CELLO 1593 

 ORGEL 884   HOBO 961 

 BLOKFLUIT 837   ORGEL 851 

 ACCORDEON 779   BLOKFLUIT 841 

 HARP 419   ACCORDEON 819 

 HOORN 389   HARP 473 

 CORNET 333   HOORN 430 

 TROMBONE 319   CORNET 369 
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 BUGEL 286   TROMBONE 366 

 CONTRABAS 264   CONTRABAS 303 

 ALTVIOOL 261   ALTVIOOL 292 

 FAGOT 255   BUGEL 292 

 TUBA 230   FAGOT 267 

 ALTSAXOFOON 208   TUBA 217 

 CLAVECIMBEL 167   CLAVECIMBEL 175 

 MANDOLINE 69   TENORSAXOFOON 122 

 BARITON 68   BARITON 78 

 ALTHOORN 64   ALTHOORN 74 

 TRAVERSO 36   MANDOLINE 70 

 LUIT 33   SOPRAANSAXOFOON 68 

 BASTUBA 23   BASTUBA 38 

 BASKLARINET 14   EUFONIUM 36 

 ENGELSE HOORN 12   LUIT 36 

 PICCOLO 11   TRAVERSO 33 

 GAMBA 9   BASKLARINET 31 

 TENORSAXOFOON 8   PICCOLO 27 

 BASTROMBONE 6   ENGELSE HOORN 24 

 EUFONIUM 5   ALTFLUIT 17 

 BEIAARD 4   GAMBA 14 

 SOPRAANSAXOFOON 4   BASTROMBONE 10 

 BARITONSAXOFOON 2   BEIAARD 8 

 CONTRAFAGOT 2   BARITONSAXOFOON 6 

 ALTFLUIT 2   KLARINET IN ES 6 

 ALTKLARINET 1   BAROKHOBO 5 

totaal klassieke instrumentenen 59911   BAROKVIOOL 2 

    ALTKLARINET 1 

2. Instrumenten 'Jazz & Lichte Muziek'     CONTRAFAGOT 1 

J.& L.M. PIANO/KEYBOARD 112   NATUURHOORN 1 

J.& L.M. ELEKTR. GITAAR 76  totaal klassieke instrumenten 61380 

J.& L.M. SAXOFOON 77    

J.& L.M. BASGITAAR 31  2. Instrumenten 'Jazz & Lichte Muziek'  cursisten 

J.& L.M. AKOESTISCHE GITAAR 23  J.& L.M. PIANO/KEYBOARD 234 

J.& L.M. SLAGWERK 18  J.& L.M. ELEKTR. GITAAR 183 

J.& L.M. TROMPET 6  J.& L.M. SAXOFOON 156 

J.& L.M. DWARSFLUIT 5  J.& L.M. SLAGWERK 79 

J.& L.M. CONTRABAS 4  J.& L.M. BASGITAAR 59 

J.& L.M. KLARINET 3  J.& L.M. AKOESTISCHE GITAAR 45 

J.& L.M. BUGEL 2  J.& L.M. DWARSFLUIT 14 

J.& L.M. CORNET 1  J.& L.M. CONTRABAS 14 

J.& L.M. TUBA 1  J.& L.M. TROMPET 11 

Totaal alle j&lm/instrumenten 359  J.& L.M. KLARINET 6 

   J.& L.M. TROMBONE 5 

Totaal alle gevolgde instrumenten 60270  J.& L.M. ALTSAXOFOON 4 

   J.& L.M. CORNET 2 

   J.& L.M. BUGEL 2 

   J.& L.M. TENORSAXOFOON 1 

   J.& L.M. TUBA 1 

   Totaal alle j&lm/instrumenten 816 

     

   Totaal alle gevolgde instrumenten 62196 

     

   3. Volksinstrumenten in tijdelijk project Cursisten 

    DIATONISCHE ACCORDEON 32 

    DOEDELZAK 68 

    DRAAILIER 15 

    HOMMEL 8 

    123 
 
 

2003-2004  2004-2005  

1. Klassieke instrumenten cursisten  1. Klassieke instrumenten cursisten  

 PIANO 18666   PIANO 18946 28,96% 

 GITAAR 10304   GITAAR 11353 17,36% 

 DWARSFLUIT 6627   DWARSFLUIT 6428 9,83% 

 VIOOL 4420   VIOOL 4433 6,78% 

 SLAGWERK 3650   SLAGWERK 3924 6,00% 
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 KLARINET 3452   KLARINET 3388 5,18% 

 ALTSAXOFOON 2246   SAXOFOON 2236 3,42% 

 SAXOFOON 2099   ALTSAXOFOON 1980 3,03% 

 TROMPET 1644   CELLO 1680 2,57% 

 CELLO 1614   TROMPET 1554 2,38% 

 HOBO 987   HOBO 1010 1,54% 

 ACCORDEON 898   ACCORDEON 939 1,44% 

 BLOKFLUIT 802   BLOKFLUIT 819 1,25% 

 ORGEL 800   ORGEL 792 1,21% 

 HARP 500   HARP 550 0,84% 

 HOORN 453   HOORN 447 0,68% 

 TROMBONE 371   TROMBONE 428 0,65% 

 CORNET 347   CONTRABAS 365 0,56% 

 CONTRABAS 316   CORNET 332 0,51% 

 ALTVIOOL 305   ALTVIOOL 315 0,48% 

 FAGOT 283   FAGOT 286 0,44% 

 BUGEL 282   BUGEL 277 0,42% 

 TUBA 210   TUBA 205 0,31% 

 CLAVECIMBEL 191   CLAVECIMBEL 181 0,28% 

 TENORSAXOFOON 134   TENORSAXOFOON 152 0,23% 

 BARITON 78   EUFONIUM 86 0,13% 

 SOPRAANSAXOFOON 70   SOPRAANSAXOFOON 76 0,12% 

 ALTHOORN 62   BARITON 69 0,11% 

 MANDOLINE 59   ALTHOORN 58 0,09% 

 BASKLARINET 52   MANDOLINE 58 0,09% 

 EUFONIUM 49   BASKLARINET 55 0,08% 

 BEIAARD 47 (*)  BEIAARD 55 0,08% 

 PICCOLO 46   LUIT 53 0,08% 

 BASTUBA 43   PICCOLO 47 0,07% 

 LUIT 39   TRAVERSO 42 0,06% 

 TRAVERSO 39   BASTUBA 41 0,06% 

 ENGELSE HOORN 27   ENGELSE HOORN 26 0,04% 

 ALTFLUIT 24   ALTFLUIT 23 0,04% 

 GAMBA 18   GAMBA 23 0,04% 

 BARITONSAXOFOON 17   BARITONSAXOFOON 21 0,03% 

 KLARINET IN ES 11   KLARINET IN ES 16 0,02% 

 BASTROMBONE 10   BASTROMBONE 12 0,02% 

 BAROKHOBO 6   BAROKHOBO 9 0,01% 

 CONTRAFAGOT 6   BASFLUIT 9 0,01% 

 BAROKVIOOL 5   BAROKVIOOL 8 0,01% 

 BASFLUIT 5   BAROKCELLO 6 0,01% 

 ALTKLARINET 2   NATUURHOORN 6 0,01% 

 NATUURHOORN 2   ALTKLARINET 5 0,01% 

 BAROKCELLO 1   CONTRAFAGOT 4 0,01% 

 HOBO D’AMORE 1   HOBO D’AMORE 2 0,00% 

 BAROKALTVIOOL 0   NATUURTROMPET 1 0,00% 

 BAROKFAGOT 0   BAROKALTVIOOL 0 0,00% 

 BAROKMUSETTE 0   BAROKFAGOT 0 0,00% 

 NATUURTROMPET 0   BAROKMUSETTE 0 0,00% 

totaal klassieke instrumenten 62320  totaal klassieke instrumenten 63831 97,58% 
 
 
 
 
 
      
2. Instrumenten 'Jazz & Lichte 
Muziek'  cursisten  2. Instrumenten 'Jazz & Lichte Muziek'  cursisten  
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PIANO/KEYBOARD 341  PIANO/KEYBOARD 446 0,68% 

ELEKTRISCHE GITAAR 277  ELEKTRISCHE GITAAR 377 0,58% 

SAXOFOON 237  SAXOFOON 284 0,43% 

SLAGWERK 114  SLAGWERK 152 0,23% 

BASGITAAR 103  BASGITAAR 133 0,20% 

AKOESTISCHE GITAAR 61  AKOESTISCHE GITAAR 73 0,11% 

TROMPET 29  TROMPET 43 0,07% 

DWARSFLUIT 22  DWARSFLUIT 26 0,04% 

CONTRABAS 10  BUGEL 16 0,02% 

KLARINET 9  TROMBONE 10 0,02% 

TROMBONE 9  CONTRABAS 8 0,01% 

BUGEL 2  KLARINET 7 0,01% 

ACCORDEON 1  CORNET 2 0,00% 

CORNET 1  TUBA 2 0,00% 

TUBA 0  ACCORDEON 1 0,00% 

VIOOL 0  VIOOL 0 0,00% 

Totaal alle j&lm/instrumenten 1216  Totaal alle j&lm/instrumenten 1580 2,42% 

      

Totaal alle gevolgde instrumenten 63536  Totaal alle gevolgde instrumenten 65411  

      
3. Volksinstrumenten in tijdelijk 
project cursisten  3. Volksinstrumenten in tijdelijk project cursisten  

 DOEDELZAK 77   DOEDELZAK 96  

 DIATONISCHE ACCORDEON 40   DIATONISCHE ACCORDEON 54  

 DRAAILIER 16   DRAAILIER 38  

 HOMMEL 7   HOMMEL 6  

 140   FOLKVIOOL 3  

    197  

 63676     

    65608  
 
 

2005-2006   2006-2007 

1. Klassieke instrumenten cursisten   1. Klassieke instrumenten cursisten 

 PIANO 19394 28,91%  INSTRUMENT PIANO 19462 

 GITAAR 12069 17,99%  INSTRUMENT GITAAR 12692 

 DWARSFLUIT 6187 9,22%  INSTRUMENT DWARSFLUIT 5943 

 VIOOL 4471 6,66%   VIOOL 4537 

 SLAGWERK 4124 6,15%   SLAGWERK 4244 

 KLARINET 3181 4,74%   KLARINET 3093 

 SAXOFOON 2219 3,31%   SAXOFOON 2137 

 ALTSAXOFOON 1940 2,89%   ALTSAXOFOON 1904 

 CELLO 1724 2,57%   CELLO 1770 

 TROMPET 1573 2,34%   TROMPET 1580 

 ACCORDEON 1067 1,59%   ACCORDEON 1136 

 HOBO 973 1,45%   HOBO 958 

 BLOKFLUIT 777 1,16%   BLOKFLUIT 761 

 ORGEL 772 1,15%   ORGEL 725 

 HARP 604 0,90%   HARP 669 

 HOORN 453 0,68%   TROMBONE 461 

 TROMBONE 428 0,64%   HOORN 460 

 CONTRABAS 409 0,61%   CONTRABAS 409 

 CORNET 321 0,48%   FAGOT 319 

 ALTVIOOL 320 0,48%   CORNET 307 

 FAGOT 303 0,45%   ALTVIOOL 301 

 BUGEL 288 0,43%   BUGEL 278 

 TUBA 196 0,29%   TUBA 200 

 CLAVECIMBEL 187 0,28%   CLAVECIMBEL 195 

 TENORSAXOFOON 155 0,23%   TENORSAXOFOON 158 

 SOPRAANSAXOFOON 90 0,13%   EUFONIUM 88 

 EUFONIUM 88 0,13%   BASKLARINET 87 

 BARITON 72 0,11%   SOPRAANSAXOFOON 83 

 BASKLARINET 69 0,10%   PICCOLO 77 
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 PICCOLO 67 0,10%   BARITON 70 

 BEIAARD 57 0,08% (*)  BEIAARD 61 

 MANDOLINE 52 0,08%   BASTUBA 54 

 TRAVERSO 52 0,08%   TRAVERSO 48 

 ALTHOORN 51 0,08%   ENGELSE HOORN 47 

 LUIT 49 0,07%   LUIT 47 

 BASTUBA 41 0,06%   MANDOLINE 45 

 ENGELSE HOORN 40 0,06%   ALTHOORN 44 

 GAMBA 26 0,04%   KLARINET IN ES 26 

 BARITONSAXOFOON 23 0,03%   BARITONSAXOFOON 25 

 KLARINET IN ES 23 0,03%   ALTFLUIT 23 

 ALTFLUIT 21 0,03%   GAMBA 22 

 BAROKVIOOL 14 0,02%   BAROKVIOOL 15 

 BASTROMBONE 14 0,02%   BAROKHOBO 13 

 BAROKHOBO 12 0,02%   BASFLUIT 13 

 BASFLUIT 10 0,01%   BASTROMBONE 12 

 BAROKCELLO 7 0,01%   BAROKCELLO 9 

 NATUURHOORN 5 0,01%   NATUURHOORN 8 

 CONTRAFAGOT 4 0,01%   HOBO D’AMORE 5 

 ALTKLARINET 3 0,00%   CONTRAFAGOT 3 

 HOBO D’AMORE 2 0,00%   ALTKLARINET 2 

 NATUURTROMPET 1 0,00%   NATUURTROMPET 1 

 BAROKALTVIOOL 0 0,00%   BAROKALTVIOOL 0 

 BAROKFAGOT 0 0,00%   BAROKFAGOT 0 

 BAROKMUSETTE 0 0,00%   BAROKMUSETTE 0 

totaal klassieke instrumenten 65028 96,94%  totaal klassieke instrumenten 65627 

      
2. Instrumenten 'Jazz & 
Lichte Muziek'  cursisten   

2. Instrumenten 'Jazz & Lichte 
Muziek'  cursisten 

PIANO/KEYBOARD 575 0,86%  ELEKTRISCHE GITAAR 769 

ELEKTRISCHE GITAAR 543 0,81%  PIANO/KEYBOARD 736 

SAXOFOON 351 0,52%  SAXOFOON 411 

SLAGWERK 194 0,29%  SLAGWERK 272 

BASGITAAR 182 0,27%  BASGITAAR 241 

AKOESTISCHE GITAAR 59 0,09%  TROMPET 74 

TROMPET 54 0,08%  CONTRABAS 35 

DWARSFLUIT 23 0,03%  TROMBONE 34 

CONTRABAS 21 0,03%  AKOESTISCHE GITAAR 27 

TROMBONE 20 0,03%  DWARSFLUIT 26 

BUGEL 16 0,02%  KLARINET 14 

KLARINET 9 0,01%  BUGEL 11 

TUBA 4 0,01%  VIOOL 9 

ACCORDEON 2 0,00%  TUBA 4 

CORNET 1 0,00%  ACCORDEON 3 

VIOOL 1 0,00%  CORNET 2 

Totaal alle j&lm/instrumenten 2055 3,06%  Totaal alle j&lm/instrumenten 2668 

      
Totaal alle gevolgde 

instrumenten 67083   Totaal alle gevolgde instrumenten 68295 

      
3. Volksinstrumenten in 
tijdelijk project cursisten   

3. Volksinstrumenten in tijdelijk 
project cursisten 

 DOEDELZAK 112    DOEDELZAK 126 

 DIATONISCHE ACCORDEON 57    DIATONISCHE ACCORDEON 82 

 DRAAILIER 43    FOLKVIOOL 35 

 FOLKVIOOL 32    DRAAILIER 24 

 GITAAR 12    GITAAR 17 

 HOMMEL 6    HOMMEL 6 

Totaal alle volksinstrumenten 262   Totaal alle volksinstrumenten 290 

      
4. Wereldinstrumenten in 
tijdelijk project cursisten   

4. Wereldinstrumenten in tijdelijk 
project cursisten 

 UD 5    SAZ 10 

 SAZ 0    UD 6 

Totaal alle wereldinstrumenten 5   Totaal alle wereldinstrumenten 16 

      

 67350    68601 
 

 
 

2007-2008 (telling van 1 oktober 2007)  
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1. Klassieke instrumenten cursisten  

 PIANO 19803 28,38% 

 GITAAR 12759 18,28% 

 DWARSFLUIT 5843 8,37% 

 VIOOL 4704 6,74% 

 SLAGWERK 4360 6,25% 

 KLARINET 3004 4,30% 

 SAXOFOON 2143 3,07% 

 ALTSAXOFOON 1926 2,76% 

 CELLO 1883 2,70% 

 TROMPET 1534 2,20% 

 ACCORDEON 1243 1,78% 

 HOBO 964 1,38% 

 BLOKFLUIT 736 1,05% 

 ORGEL 728 1,04% 

 HARP 704 1,01% 

 HOORN 488 0,70% 

 TROMBONE 477 0,68% 

 CONTRABAS 418 0,60% 

 CORNET 345 0,49% 

 ALTVIOOL 336 0,48% 

 FAGOT 309 0,44% 

 BUGEL 277 0,40% 

 TUBA 205 0,29% 

 CLAVECIMBEL 203 0,29% 

 TENORSAXOFOON 167 0,24% 

 PICCOLO 103 0,15% 

 EUFONIUM 102 0,15% 

 SOPRAANSAXOFOON 92 0,13% 

 BASKLARINET 90 0,13% 

 BEIAARD 76 0,11% 

 BARITON 71 0,10% 

 TRAVERSO 58 0,08% 

 LUIT 56 0,08% 

 MANDOLINE 55 0,08% 

 BASTUBA 53 0,08% 

 ENGELSE HOORN 52 0,07% 

 ALTHOORN 50 0,07% 

 ALTFLUIT 33 0,05% 

 GAMBA 28 0,04% 

 KLARINET IN ES 27 0,04% 

 BARITONSAXOFOON 26 0,04% 

 BASTROMBONE 19 0,03% 

 BAROKVIOOL 15 0,02% 

 BASFLUIT 12 0,02% 

 BAROKHOBO 11 0,02% 

 NATUURHOORN 9 0,01% 

 ALTKLARINET 7 0,01% 

 BAROKCELLO 7 0,01% 

 HOBO D’AMORE 7 0,01% 

 CONTRAFAGOT 2 0,00% 

 NATUURTROMPET 1 0,00% 

 BAROKALTVIOOL 0 0,00% 

 BAROKFAGOT 0 0,00% 

 BAROKMUSETTE 0 0,00% 

totaal klassieke instrumenten 66621 95,47% 

   

2. Instrumenten 'Jazz & Lichte Muziek'  cursisten  

 ELEKTRISCHE GITAAR 977 1,40% 

 PIANO/KEYBOARD 819 1,17% 

 SAXOFOON 443 0,63% 

 SLAGWERK 303 0,43% 
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 BASGITAAR 298 0,43% 

 TROMPET 93 0,13% 

 CONTRABAS 49 0,07% 

 AKOESTISCHE GITAAR 48 0,07% 

 TROMBONE 42 0,06% 

 DWARSFLUIT 23 0,03% 

 VIOOL 22 0,03% 

 KLARINET 20 0,03% 

 BUGEL 14 0,02% 

 ACCORDEON 7 0,01% 

 TUBA 2 0,00% 

 CORNET 1 0,00% 

Totaal alle j&lm/instrumenten 3161 4,53% 

   

Totaal alle gevolgde instrumenten 69782  

   

3. Volksinstrumenten in tijdelijk project cursisten  

 DIATONISCHE ACCORDEON 106  

 DOEDELZAK 106  

 FOLKVIOOL 40  

 DRAAILIER 29  

 GITAAR 18  

 HOMMEL 7  

Totaal alle volksinstrumenten 306  

   
4. Wereldinstrumenten in tijdelijk 
project cursisten  

 SAZ 13  

 UD 10  

Totaal alle wereldinstrumenten 23  
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DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 
Lijst muziekacademies in Vlaanderen met een studieaanbod Jazz & Lichte 

Muziek.141 
  
indicatief_instelling naam 

MAALST 
Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (muziek, woord en 
dans)  

MANTWERPENMAGO Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs   
MASSE Academie voor Muziek, Woord en Dans "August De Boeck"   
MBAARLEHERTOG Academie voor Muziek en Woord "De Noorderkempen"   
MBERCHEM Academie voor Muziek en Woordkunst   
MBERINGEN Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MBEVERENWAAS Gemeentelijke Muziekacademie    
MBOOM Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord   
MBORGERHOUT Stedelijke Academie Voor Muziek en Woordkunst   
MBORNEM Academie voor Muziek, Woord en Dans   

MBRASSCHAAT 
Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord "Marcel Van 
Heuven"  

MBRUGGE Stedelijk Conservatorium    
MBRUSSEL Hoofdstedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MBUGGENHOUT Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans   
MDENDERMONDE Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   

MDEURNE 
Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst "Jozef van 
Poppel"  

MDIEST Hagelandse Academie voor Muziek en Woord   
MDILBEEK Gemeentelijke Muziekacademie    
MDILSENSTOKKEM Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MEEKLO Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   

MEKEREN 
Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst "Jozef Pauly" 
Ekeren  

MESSEN Muzarto, academie voor woord en muziek   
MGEEL Stedelijke Muziekacademie    
MGENK Academie Genk-Muziek.Woord. Dans   
MGENT Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs   
MGENTBRUGGE Stedelijke Academie Muziek-Woord-Dans "Emiel Hullebroeck"  
MGERAARDSBERGEN Stedelijke Muziekacademie    
MGRIMBERGEN Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MHAMME Gemeentelijke Academie Voor Muziek,Woord en Dans   
MHARELBEKE Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans "P.Benoit"  
MHASSELT Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans   
MHEISTOPDENBERG Gemeentelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans   
MHEMIKSEM Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord   
MHERENTALS Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MHERENTHOUT Gemeentelijke Muziekacademie    
MHOBOKEN Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst   
MIZEGEM Stedelijke Muziekacademie    
MJETTE Gemeentelijke Muziekacademie "M. Van De Moortel"   
MKNOKKEHEIST deKunstAcademie    
MKORTRIJK Stedelijk Conservatorium    
MLANAKEN Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord   
MLEBBEKE Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MLEDEBERG Academie voor Podiumkunsten    

                                                 
141

 Uit volledige Adressenlijst scholen KRYGELMANS J. [email] 
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MLENNIK Gemeentelijke Muziekacademie "Peter Benoit"   
MLEUVEN Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans   
MLIER Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MLOKEREN Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MMAASMECHELEN Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en dans   
MMECHELEN Stedelijk Conservatorium    
MMENEN Stedelijke Academie voor Muziek & Woord   

MMERKSEM 
Stedelijke Academie voor Muziek, Woordkunst en Dans 
Merksem  

MMOL Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord   
MNEERPELT Noord-Limburgse Academie voor Muziek en Woord   
MNINOVE Stedelijke Academie voor Muziek,Woord en Dans   
MOOSTENDE Stedelijk Muziekconservatorium    
MPOPERINGE Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MROESELARE Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MRONSE Stedelijke Academie voor Artistieke Vorming   

MSCHAARBEEKMAGO 
Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs "J.H. 
Fiocco"  

MSCHOTEN Gemeentelijke Academie voor muziek en woord   
MSINTAGATHABERCHEM Gemeentelijke Muziekacademie    
MSINTLAMBRECHTSWOLUWE Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord   
MSINTNIKLAAS Stedelijke Academie voor Muziek-Woord-Dans   
MSINTPIETERSWOLUWE Gemeentelijke Muziekacademie    
MSINTTRUIDEN Haspengouwse Academie voor Muziek,Woord en Dans   
MTIELT Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MTIENEN Academie Regio Tienen Muziek, Woord en Dans   

MTONGEREN 
Academie voor Muziek en Woord van het 
Gemeenschapsonderwijs   

MTURNHOUT Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MVEURNE Stedelijke Academie voor Muziek en Woord   
MVOEREN Muziekacademie Voeren-Riemst    
MWAREGEM Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MWIJNEGEM Gemeentelijke Muziek- en Woord academie "Zoltan Kodaly"   
MWILLEBROEK Academie voor Muziek en Woord Gemeenschapsonderwijs   
MWILRIJK Stedelijke Academie voor Muziek en Woordkunst Wilrijk  
MWUUSTWEZEL Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MZAVENTEM Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
MZOTTEGEM Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans   
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Anthonissen Juul 

Jazzrecensent 

Dinsdag 2o/03/07 

 
Ik zit momenteel in mijn laatste jaar Kunstwetenschappen/Musicologie. In het 
kader van mijn scriptie het onderwerp Jazz in België van Het jazzonderwijs  
in België.  
 
Ik heb gekozen om dit onderzoek voor een groot deel te doen door interviews.  
Daarbij de coördinatoren als verschillende die zich er mee inlaten. 
 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld specifiek over het 
conservatorium Brussel. Maar ook algemeen over jazzonderwijs en  
de periode van jazz in België behandelt.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Wat is uw verdienste in het jazz onderwijs in België? 
Ik lig aan de basis van heel het jazzonderwijs in België en misschien ook in Nederland, maar 
dat kan ik niet controleren. Ik ben er al mee begonnen in de jaren ‟60. Toen had ik al het idee 
dat jazz kon aangeleerd worden, maar ik werd daar niet in gevolgd door de meeste 
muzikanten. Die zeiden dat je jazz moest leren via de plaat en niet met een leraar. Onder 
andere Etienne Verschueren en Jack Sels waren er tegen. Maar ik was overtuigd van het idee 
dat het toch aangeleerd kon worden. Ik ben dan voor de Halewynstichting begonnen met 
workshops te organiseren. De eerste was in Rotselaar, in het klooster, nadien zijn we naar 
Dworp gegaan. De Haleweynstichting is dan op het idee gekomen om de workshops definitief 
in de vormingsstichting van Dworp te organiseren. Die was in de tussentijd opgericht en was 
uitermate geschikt voor zulke zaken. Deze jaarlijkse workshops duurt nog altijd voort en telt 
vandaag de dag tot 150 inschrijvingen. De Haleweynstichting lag ook aan de basis van de 
vorming van de  Antwerpse jazzschool. Deze bestaat ook nog steeds. Daaruit zijn dan weer 
anderen voorgekomen zoals o.a. de conservatoria van Gent, Brussel, later Antwerpen en het 
Lemmensinstituut in Leuven. Peter Hertmans was de coördinator en een van mijn eerste 
leraars van deze workshops. Ik heb later verschillende Amerikanen geïmporteerd om les te 
komen geven. Dat was uiteraard een grote stimulans en de inschrijvingen stegen hierdoor 
dus ook. De conservatoria hebben deze werkwijze overgenomen en doen het nog steeds zo. 
  
Kan je iets meer vertellen over de Lodewijk de Raedstichting? 
De eerste workshops in Rotselaar werden mee georganiseerd door de Lodewijk de 
Raedstichting. Ik heb het altijd grotendeels zelf gedaan maar zocht wel een koepel waar ik het 
onder kon doen. Om het volledig zelf te doen had ik de middelen niet 
  
En de workshops later o.l.v  Maarten Weyler, was dat ook met de Lodewijk de 
Raedstichting? 
Nadien, dat is van de Halewynstichting. Dat was Bruno Weyler, ik had voor de 
Halewynstichting een paar voordrachten gegeven vroeger in het begin van de jaren ‟60 en dat 
was zo goed meegevallen dat ze onmiddellijk bereid waren om die workshops te organiseren. 
Dat paste in hun filosofie, want de Halewynstichting had een instrumentenwinkel. Dan 
konden ze de verkoop stimuleren. Het ontstaan van de jazzafdelingen heeft nogal wat voet in 
de aarde gehad. Wat was de reden dat de jazzafdelingen uiteindelijk wel aanvaard werden in 
de conservatoria? De directeurs zijn gaan inzien dat het toch wel nodig was om een afdeling 
jazz in te richten. Ze hebben dat dan ook gedaan.  
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Had dit ook te maken met de grote belangstelling voor de workshops  
en de Jazz-Studio? 
Zeker en vast. Ze zagen dat er in Dworp elk jaar 150 geïnteresseerden zich inschreven. 
 
Hoe waren de reacties vanuit de jazzwereld zelf op het ontstaan onderwijs? 
Ik heb altijd initiatieven ondernomen, tegen wil en dank van sommige muzikanten. Na een 
jaar of 5 zijn zij echter bijgedraaid en zelf ook les komen geven.. Jacques Sels en Ettiene 
Verschueren zijn zo bijvoorbeeld nog les komen geven in Gent. 
 
Denk je dat de kwaliteit van de muzikanten verbeterd is dankzij  
het jazz-onderwijs? 
Ja, natuurlijk. Onze huidige muzikanten komen allemaal uit die conservatoria. 
Er zijn zoveel groepen bijgekomen dat het moeilijk te becijferen valt hoeveel er momenteel 
zijn. In het begin van de jaren ‟60, toen ik begon, waren er misschien 10 tot  20 groepen in 
heel België, nu zijn het er misschien 200. Het heeft een geweldige bloei van de groepen 
meegebracht. Ziet u een verschil tussen de generatie niet-en wel-gevormde muzikanten? 
Het algemeen niveau is zeker gestegen, dat staat vast. Maar echte toppers zoals vroeger zijn 
er niet meer. 
 
Is er een verschil in houding,mentaliteit? 
Dat weet ik niet. Er zijn toch veel (ex)leerlingen die zich geroepen voelen om jazz te doen, 
maar er zijn er ook veel die naar de pop overstappen. Die doen geen jazz bij gebrek aan werk.  
 
Ze krijgen sneller de techniek aangeleerd? 
Ja, dat was mijn idee. Persoonlijkheid moet je hebben maar techniek kan je aanleren. 
Vroeger moesten ze dat volledig zelf doen met alle gevolgen van dien soms. 
  
Ziet u een evolutie in het jazzonderwijs zelf? 
Volgens mij is die er niet echt. Het grote verschil is dat zij die nu lesgeven vroeger ook les 
gekregen hebben. Terwijl de vorige generatie docenten het nog allemaal zelf hebben moeten 
uitzoeken.  
Het waren meestal mensen zoals ik, die er in geloofden, die het gestimuleerd hebben.  
Dat er een evolutie is in het onderwijs zelf, daar geloof ik niet zo in. Natuurlijk wordt het nu 
mee gesubsidieerd door de staat enz. Dan zit er natuurlijk meer bloei in. 
  
Klopt het dat er sinds het ontstaan van het jazzonderwijsnet in Vlaanderen meer 
belangstelling komt van de overheid? Dat er dus meer subsidies komen? 
Ja ,maar altijd met mondjesmaat. Het kan zeker nog beter. 
 
En denkt u dat het een invloed had op de belangstelling van de media  
in het algemeen?  
Van de televisie is er ook geen steun. Niets. Destijds 20 jaar geleden , maakte ikzelf nog 
verschillende jazzuitzendingen. 
 
Hoe zit het met de speelgelegenheden? Zijn er meer nu? 
Nee, dat is het grote probleem in ons land. De echte jazzclubs worden, op een paar na zoals 
de Werf(4 miljoen per jaar), niet gesubsidieerd door de staat. Ik krijg niets en organiseer 
bijna evenveel als de Werf.  BJO krijgt ook 4 miljoen (Belgische Frank) per jaar.  
  
Er zijn toch meer festivals? 
Nee integendeel. Ze zijn verminderd vind ik, 20 jaar terug waren er veel meer festivals.  
Maar die bloeien allemaal dood, bij gebrek aan geld.  
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Je zou denken dat er nu toch een groter en jonger jazzpubliek is? 
Het publiek is jonger, dat zie ik bij ons hier, maar veel groter is het niet dan 30/40 jaar 
geleden. Het is nog altijd verschrikkelijk moeilijk en ik verlies nog altijd enorm veel geld.  
Een groot deel van mijn pensioen gaat in die club 
  
Gaat het nog veranderen/verbeteren denkt u? 
Met de huidige politici zie ik dat toch niet veranderen, nee. Er is er geen enkele bij die,  
wat jazz betreft, gemotiveerd is. Er zijn enkele bekende clubs zoals de „Werf‟, de „Hopper‟, in 
Dendermonde „Jazzcentrum Vlaanderen‟, de „Zolder‟, de „Kaai‟ (niet echt een jazzclub, meer 
theater). Daarbuiten zijn er veel plaatsen waar sporadisch jazz geprogrammeerd wordt maar 
daar blijft het bij. Ze hebben zo weinig belangstelling dat die er na twee drie keer al mee 
willen stoppen.   
  
Er wordt nochtans overal geschreven dat Jazz in België een hoogtepunt bereikt 
heeft. Van waar komt dat dan? 
Alleen maar omdat er meer groepen zijn dan vroeger. Kwalitatief gezien is het algemene 
niveau zeker gestegen maar echte toppers zoals René Thomas, Jack Sels, Verschueren, die 
zijn er niet meer. Misschien nog Frank Vaganée...  
  
Heeft het onderwijs dan wel een positieve invloed gehad? 
Ja, absoluut. Het probleem is dat de muzikanten geen werk hebben. Er zijn te weinig clubs en 
die clubs verliezen allemaal nog eens geld. De „Village‟ in Brussel die verdient nog. Maar dat 
is vooral dankzij de Europese unie. Het zijn die mensen die naar jazz komen luisteren, meer 
dan de Vlamingen en de Brusselaars. Er is geen follow up , behalve voor een paar plaatsen en 
die krijgen dan ineens enorm veel geld.  
  
Waarom net die plaatsen, denkt u? 
Dat weet ik niet. Ik denk dat het politieke invloed is. De werf is vooral socialistisch getint, 
Langs die kant kunnen ze misschien wat druk zetten op Anciaux (kartel spa-vl prog) 
Maar hij zelf heeft er het minste belangstelling van , die kent er niets van. Dat behoort niet tot 
zijn levenspatroon, jazz. 
  
Tot slot,  wat was en is uw motivatie eigenlijk om u in te zetten voor dit 
jazzonderwijs of jazz in het algemeen? 
Ik wou het voor de jazzmuzikanten doen. Heel mijn leven heb ik in dienst gesteld van jazz.  
Ik had manager kunnen worden en veel geld kunnen verdienen, maar ik heb dat altijd 
geweigerd. Ik wil geen percent nemen op jazzmuzikanten. Sonny Rollins , de beroemdste, nog 
levende jazzmuzikant (hij vraagt 6 miljoen per avond nu) heeft ooit zelfs aan mij gevraagd om 
zijn manager te worden. Aan 10% had ik 60000 frank per avond kunnen verdienen maar ik 
heb nee gezegd. ik wil geen frank verdienen op de rug van de muzikanten. 
Ik denk dat ik op de 52 jaar dat ik mijn club uitbaat er ongeveer 30 miljoen frank aan 
verloren heb. Ik had een villa in het zuiden van Frankrijk kunnen hebben, indien ik niet met 
jazz bezig was geweest. 
  
Maar de inspanning is toch niet voor niets geweest?  
Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Als je ziet hoeveel goede muzikanten er hier zijn. 
Alleen spijtig dat de overheid niet volgt zoals in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland. 
Overal is er subsidie voor de clubs, behalve hier bij ons. 
 
Bedankt voor het interview  
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Hertmans Peter  

Muzikant/ Docent cons Brussel /Coordinator Lemmensinstituut Leuven 

maandag 09/04/07 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vandaag is jazzonderwijs alomtegenwoordig in ons land. Welke rol heeft dit 
jazzonderwijs volgens u gespeeld?  
Vanaf de moment dat de overheid beslist om een jazzopleiding aan te bieden een de officiële 
hogescholen, de conservatoria, dan zijn ze eigenlijk moreel verplicht om 
doorstroommogelijkheden te bieden aan die mensen die daar afstuderen. Je kunt niet zomaar 
iemand een meesterdiploma geven of een master degree zoals het nu het geval zal zijn, en 
zeggen van ja sorry maar er is geen werk hoor. Ik geef daar ook geen subsidie aan en we doen 
daar ook helemaal niets voor. Dat kan je niet maken. Als je een afstudeeroptie organiseert in 
het officieel hoger onderwijs, dan nog op academisch niveau want we zitten in associatie met 
de universiteiten, dan moet die overheid ook zaken voorzien. Het eerste ding dat ze voorzien 
is natuurlijk dat die mensen die een aggregatie gevolgd hebben of een lerarenopleiding, 
terecht kunnen in de officiële scholen en kunnen lesgeven zowel in het dagonderwijs als in 
het DKO, enz... Die moeten dat kunnen doen anders moet je geen diploma halen natuurlijk. 
En je weet ook  als je dan verder denkt, dat daar een hele groep aan goeie jazzmuzikanten 
zullen afstuderen die ook op een podium moeten staan. Want in het hoger onderwijs, zelfs 
ook in het onderwijs in het DKO vindt men het zeer belangrijk, en dat kan je lezen in alle 
decreten, dat de leraars ook praktische ervaring hebben. Dat ze podiumervaring hebben die 
ze kunnen doorgeven. En muziekonderwijs is nu bij uitstek één van die soorten onderwijs die 
je niet uit een boekje kan leren en zomaar kan vertellen aan je leerlingen. Dat gaat niet, dat 
pakt niet. Dat zou niets opleveren. Het moeten mensen zijn die in het vak staan. Als je die 
mensen wil, dan moet je er ook voor zorgen dat er podia zijn, dat er gesubsidieerde podia zijn 
enz... In die zin is de wetgever en de overheid dat wel verplicht aan zichzelf. En in dat opzicht 
vind ik het dan nog eigenlijk ontoereikend wat er nu is. Alhoewel dat ik moet bekennen dat 
de goede dingen nu wel meer aandacht en meer plaats krijgen de laatste tijd en dat er in 
Vlaanderen zeer veel muziekscholen zijn in het DKO, die hun deuren openen voor jazz en 
lichte muziek. De meeste van onze studenten kunnen bijna onmiddellijk aan de slag om 
fulltime te gaan werken. En dat heeft natuurlijk fantastische gevolgen, het beeld van de 
muziekacademie is totaal veranderd. Vroeger zag men de muziekacademie als een oud, muf 
ding, waar je oude klassieke muziek leerde. Nu kan je daar de muziek van vandaag gaan leren 
en dat heeft natuurlijk ook een zeer goed invloed gehad op het klassieke muziekonderwijs dat 
ook veel levendiger en moderner is geworden sindsdien, en dat in zijn waarde is hersteld. Het 
wordt nu ook op veel plaatsen heel tof gegeven. Dat is eigenlijk wel een hele positieve invloed. 
 
 
Dat Octurn bijvoorbeeld subsidies krijgt is naar mijn mening al wel een grote 
stap in de goed richting. Hun muziek is ten opzichte van BJO toch niet zo 
toegankelijk  
Ja. Dat is heel goed. Ik ben er van overtuigd dat de dingen die niet in de smaak liggen van het 
grote publiek dat net die moeten gesubsidieerd worden. Want de jazzrichtingen die al heel 
veel succes hebben, hebben het geld niet nodig, want ze spelen alle zalen plat. De mensen 
vinden het fantastisch, en die verdienen pakken geld. Ik vind niet dat de subsidie per se daar 
moet naartoe gaan, maar wel naar dingen waarvan specialisten en mensen die er intensief 
met bezig zijn pertinent weten dat het kwaliteit is en dat het baanbrekende muziek is of 
baanbrekende kunst is in het algemeen, maar die het grote publiek nog niet wil of niet kan 
oppikken gewoon. Ik vind dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft om die dingen meer 
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te gaan subsidiëren en we zien helaas de tegengestelde tendens op dit moment. Dat vind ik 
een heel jammere zaak. Heel erg.  
 
Voelt u een verandering in houding bij de jazzmuzikanten? In die zin dat 
vroeger ze misschien eerder artistiek was en nu meer professioneel?  
Ja daar heb je wel gelijk in. Nu ik vind, een goede muzikant zijn dat is niet niets. Die muziek 
moet echt uit uw binnenste komen anders heeft ze eigenlijk weinig zin. De beste klassieke 
muzikanten die spelen dat ook met zo‟n ongelooflijke overgave dat die magie in die zaal 
heerst en dat iedereen gewoon zonder zich nog één vraag te stellen meegaat in die muziek. En 
dat is het wonder van het muzikaal gebeuren, daar streven wij allemaal naar.  
 
Voelt u een verschil tussen gevormde muzikanten en niet gevormde 
muzikanten? 
Dan moet ik zeggen dat de gevormde muzikanten misschien gemakkelijker kunnen schrijven 
voor een groot orkest en allerlei technische zaken meer beheersen. Maar dat vaak muzikanten 
die geen school gevolgd hebben wel meer vanuit een tripe spelen, vanuit hun diepste 
binnenste. Waarmee ik niet wil zeggen dat gevormde muzikanten, die een diploma hebben, 
ook niet vanuit hun „gut‟ spelen. Ik bedoel dat er geen oorzakelijke lijn in zit. Dat is 
afhankelijk van individu tot individu.  
Vroeger waren de mensen die jazz gingen spelen, alleen maar diegenen die gewoon niet 
anders konden of anders gingen ze dood. Je moest die muziek leren spelen of anders was je 
gewoon dooddepressief en kon je gewoon niet verder leven. Nu is die noodzaak er minder. Nu 
is het inderdaad zo dat mensen het meer als een studieoptie beschouwen en dan proberen ze 
dat, en na het eerste, tweede jaar blijkt dat niet te lukken en dan stappen ze over naar iets 
anders.  
Ik persoonlijk probeer daar op in te spelen in mijn functie als coördinator en zeker als leraar 
door die mensen daar op te wijzen, en van hen echt wel heel veel te eisen. Je moet geen 
theoretisch monster zijn of zo. Dat is allemaal niet zo belangrijk, maar je moet er wel 
ontzettend veel voor over hebben. Anders kun je dat muzikantenbestaan ook niet volhouden. 
Je moet er veel voor opofferen om muzikant te zijn, want ofwel speel je muziek die bij het 
grote publiek gevoelig ligt en dan ga je veel verdienen maar als je er voor wilt gaan om echt 
kunst te maken dan moet je op voorhand weten dat je er geen groot leven mee zult leiden, 
financieel gezien. Je wordt er wel heel gelukkig van maar financieel word je er niet altijd beter 
op. En dan moeten mensen wel heel sterk in hun schoenen staan om er mee door te gaan. En 
als je dan niet vertrekt vanuit een enorme passie vanuit uw diepste binnenste dan hou je het 
gewoon niet vol. Dus dat blijft wel een constante, dat verandert eigenlijk niet.  
 
Mijn conclusie. Het is alleen maar positief dat dat onderwijs bestaat want het is voor veel 
meer mensen nu toegankelijk om jazz te leren spelen. En het publiek vergroot, er zijn meer 
concerten. Het is alleen maar goed voor de muziek. Je hebt gezien wat er met jazz in België 
gebeurd sinds dat de conservatoria bestaan. Naar mijn idee gaat het plots in stijgende lijn 
naar omhoog. Met Jef Neve, Ewout Peyreux, Bart van vaneghem en Lieven Venken , Jozef 
Dumoulin, Dujardin,.. En al die fantastisch mensen die bij ons afgestudeerd zijn. Ik ben daar 
alleen maar zeer positief over natuurlijk.  
 
 
Vindt u het ook goed dat je wordt opgeleid in verschillende stijlen?  
Persoonlijk speel ik ook in zeer veel verschillende stijlen denk ik. Eergisteren nog met BJO 
(Trovesi). Met Erwin Vann en mijn kwartet. Verder speel ik met Alex Furnel zijn groep. Dat 
zijn allemaal totaal verschillende werelden. Ik heb daar geen moeite mee. Voor mij is dat 
allemaal jazz, het is alsof je een kubus neemt en dat zijn allemaal de verschillende zijden van 
die kubus. Het ziet er totaal verschillend uit, ene kant blauw, de andere geel maar het is en 
blijft die kubus wel. Zo zie ik dat. En ik denk dat het totaal onzinnig is dat je mensen in een 
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stijl opleidt. Een stijl dat komt vanzelf dat is iets dat je vindt, voelt in uw binnenste, je trekt 
meer naar die stijl of een andere. En ik denk dat er een enorm pakket is aan leerstof en aan 
dingen die te ontdekken zijn, die gewoon universeel zijn. En die gewoon op de hedendaagse 
muziek kunnen toegepast worden. Of dat het nu met een binair of een swing of modaal 
/tonaal  is, voor mij heeft dat minder belang. Het komt allemaal van dat grote ding dat er 
onder zit, de hedendaagse Amerikaanse manier om muziek te benaderen vanuit improvisatie 
en de hedendaagse manier om muziek te noteren en te beleven en te spelen. In mijn 
onderwijs dat ik geef , zeg ik niet nu gaan we dat stuk in die stijl spelen, de muziek kan op elk 
moment overal naartoe gaan. En de muziek toont u de weg. Als het plots funky wordt, 
dubbletime swing, om het even wat, dan is dat gewoon zo. Wat voor mij veel belangrijker is, 
is dat je de studenten er op wijst dat het gehoor het allerbelangrijkste is, dat ze kunnen 
openstaan en onmiddellijk kunnen mee switchen in allerlei dingen. Dat vind ik veel 
belangrijker dan in een bepaalde stijl te gaan opleiden.  
 
Door onderwijs leer je je aan te passen aan een stijl? 
Denk ik wel. Als je ziet dat de oude garde van de Belgische muzikanten die niet naar een 
school hebben kunnen gaan meestal wel in een bepaalde stijl zitten. Nu ik vind dat ook niet 
negatief, zeker niet, in die zin dat die mensen een enorme sterke persoonlijke stem hebben 
gevonden. En dat ze echt hun muziek spelen, waar zij in geloven. Het heeft zijn voor- en 
nadelen. Dat bestaat gewoon allemaal. 
 
Het is gewoon de tijdsgeest, je kunt bijna niet meer vernieuwend zijn? 
Het is ook een eclectische tijd. Jawel ik denk het wel. Als ik luister naar Octurn met Jozef 
Dumoulin, Veras. Ik vond Aka Moon ook zeer vernieuwend vroeger. Wat wij deden met 
Greetings from mercury vond ik ook op een bepaalde manier vernieuwend. In die zin dat het 
ergens commercieel was maar toch dat we echt speelden. Ik denk dat het nog maar een begin 
is. Als je kijkt, hoe lang heeft de klassieke muziek al een geschiedenis gehad, 500 jaar? Jazz 
bestaat nog maar 100 jaar en het is zo‟n ongelooflijk medium. We hebben nog niets gezien. Ik 
zou graag kunnen terugkomen over 300 jaar en zien waar het naartoe geëvolueerd is. Ik zou 
zo‟n ogen opentrekken. Het is nog maar het begin. 
 
Wat vindt u van de kritiek die bestaat op het jazzonderwijs, namelijk dat een 
formele opleiding de creativiteit en het ontwikkelen van een muzikale 
persoonlijkheid onderdrukt?  
Dat is onzin. Als je kijkt naar de mensen die afstuderen bij ons zijn die niet minder creatief 
geworden. Als je kijkt wordt het tegendeel bewezen. 
 
Is er een meest efficiënte manier om jazz aan te leren? 
Er moet een enorme aanleg zijn en liefde voor de muziek. Ik begin bij het toelatingsexamen. 
Ik zal misschien een beetje overlopen hoe de opleiding er uitziet. 
Het begint bij het toelatingsexamen. Ik wil bij de toelatingsproef alleen maar mensen 
aannemen, waarbij ik ten eerste aanleg zie voor de muziek, een gemak om met die muziek om 
te gaan, liefde voor de muziek: zin voor creativiteit en improvisatie, (als je ziet dat er een 
eenvoudig nummertje wordt gespeeld en je hoort bepaalde mooie lijnen, die geplaatst 
worden waar iets mee gedaan wordt), zin voor doorwerking, en ten derde waar ik enorm naar 
kijk is naar de eventuele doorgroeimogelijkheden van iemand. Om te zien of iemand snel iets 
oppikt. Ik heb maar een proef van tien minuten/kwartier. Maar we hebben ons daar wel in 
getraind samen met Frank Vaganée en Van Rossum, de mensen die les geven in het 
Lemmens om te proberen zien of er mogelijkheden zitten in die mensen. Mensen die je 
aanvaardt in het eerste jaar waarvan je ziet dat ze het zeker zullen volhouden tot het 5de jaar 
en dat die een succesvol eindexamen kunnen afleggen. Je kan dat nooit inschatten, wel een 
neus voor ontwikkelen of dat die mensen wel die doorgroeimogelijkheid hebben. Als er zich 
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30 aanbieden nemen we er ongeveer 7 à 8 aan. Dat is het percentage van mensen dat we in 
het eerste jaar aannemen. En daar probeer ik dan een homogeen eerste jaar mee te maken.  
 
Voor mijn vak Techniek in het eerste jaar, schaaf ik de studenten bij, linker hand, rechter 
hand, coördinatie op gitaar. Basiskennis van de hals. Eigenlijk een beetje de ouderwetse 
disciplinaire aanpak van toonladders, gebroken akkoorden, zoals ik het nog gehad heb in de 
muziekschool 35 jaar geleden. Ik vind dat zeer belangrijk dat het wordt gedaan en dat het een 
soort van persoonlijke hygiëne wordt. Ik denk dat dat een basisvereiste is als je muzikant wilt 
worden. Als die basis onderaan niet goed zit, kunnen daar geen creatieve muzikanten op 
bouwen. Dus dat moet iemand zijn die technisch sterk staat. Dat is gewoon zo daar kan je niet 
onderuit. 
Ten tweede, het gehoor moet enorm ontwikkeld zijn, dat vind ik zeer belangrijk. Het is en 
blijft muziek , hoe ingewikkeld /complex moderne jazzmuziek ook is en kan zijn. Het moet 
door het gehoor en door de verbeelding blijven stromen. Van de moment dat de muziek 
alleen rationeel wordt benaderd en gespeeld kan je geen publiek inpalmen, en kan je geen 
concerten spelen. Mensen komen om een goede moment mee te maken met de groep en ze 
komen er naar luisteren. En dat speelt in op de emotie, hoe complex dat ook is, daar heeft het 
publiek geen boodschap aan. Muziek is een kunst die inspeelt op de diepe menselijke 
gevoelens die je hebt zoals blijdschap en triest zijn. Alle kunst doet dat. En daarom vind ik 
jazzmuziek echt een kunstrichting omdat die dat doet evengoed als schilderkunst of goede 
literatuur, theater, dans. Dat zijn allemaal vormen die u confronteren met uw diepste 
binnenste en met wat er daar rond gebeurt. Het is een bril die je opzet om op een kritische 
manier naar de maatschappij te kijken. En daarom vind ik dat die muziek door het gehoor en 
door de muzikale verbeelding moet gaan, het muzikale voorstellingsvermogen is belangrijk. 
En dan ga je ook heel plastisch gaan spelen. En dat blijkt vaak het grootste struikelblok te 
zijn, doorheen alle techniek en alle paterns die moeten geleerd worden, stukken die 
vanbuiten moeten gestudeerd worden, solo‟s die moeten gekopieerd worden van platen, 
bestudeerd worden, enz. De muzikant die werkelijk spreekt doorheen zijn instrument dat is 
het eigenlijk waar het bij mij het meest over gaat. 
 
Hoort u het verschil tussen muzikanten die dat wel of niet doet? 
Ja, ik persoonlijk reageer daar zeer sterk op. Of wel lig ik te slapen oftewel zit ik met zo‟n 
ogen in mijn stoel te luisteren en ben ik helemaal gepakt door die muziek. Bij mij is dat heel 
sterk. En ik voel in mijn eigen muzikant zijn. Dat het alsmaar sterker wordt als ik ga spelen. 
Dat die emotie echt,.. daar gaat het gewoon om. 
 
Wordt er sterk praktische opgeleid? 
Ja , het absolute hoofdvak is je instrument en daarnaast heb je ensemble en al de rest is 
bijkomstig. Analyse, solfège, muziekgeschiedenis, .. zijn ondersteunende vakken. Als je de 
ECTS punten zou bekijken , studenten moeten 60 punten halen per schooljaar, staan er 
waarschijnlijk 30 à 35 punten op die twee praktijkvakken. Al de rest is bijkomstig. 
Nu wat er ook nog heel belangrijk is en wat ik nog niet gezegd heb, is kennis van de 
geschiedenis, je moet weten wat Duke Ellington heeft gedaan, Miles, Coltrane, Johanenson, 
wat er in Indië is gebeurd. Je moet dat gewoon kennen. Je moet ontzettend veel naar muziek 
luisteren. En zowel die rationeel gaan bestuderen als met je neus kunnen aanvoelen, proeven 
en weergeven. De geschiedenis kennen is voor mij ook zeer belangrijk. Weten waar je 
vandaan komt. Als je nog enigszins vernieuwend wil zijn in deze tijd... hoe beter dat je uw 
traditie kent, hoe groter de kansen zijn dat je echt vernieuwend kan worden.  
 
Van andere respondenten vernam ik dat in de conservatoria vooral vertrokken 
wordt vanuit Bebop. Blijft het daar dan bij? 
In ieder geval niet bij mij. Ik probeer zo breed mogelijk te gaan, ik geef ook modale stukken. 
Ik begin in het eerste jaar met een aantal bebopstukken, altijd rythmchanges blues, de 
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basisvorm en daar begin ik dan over te spreken en van daaruit vertrek ik om dan verder te 
gaan. Als ik een tweede, derde of vierde jaar ensemble-les heb dan spelen we allemaal andere 
vormen  rubatovormen, vrije improvisatie, modale stukken, stukken in andere maatsoorten. 
En dan luisteren we naar moderne dingen en dan gaan we daar op voort. Maar altijd 
verwijzend naar de traditie, en dan gaan we daar op voort. Waar dat vandaan komt?  
Dat heb ik geleerd van met Billy Hart samen te spelen. Dus ik ben er steeds meer van 
overtuigd dat je als muzikanten in het midden staat, de geschiedenis links en de toekomst 
rechts en dat je daar dus mooi op balanceert. Op dat evenwichtspunt tussen de twee. En dat 
is met alles zo. Ik ga altijd gaan zoeken naar dat evenwichtspunt waardoor het verleden en de 
toekomst bij elkaar in evenwicht zijn. Noem maar op, alles staat zo in evenwicht met elkaar. 
 
Wat is het verschil met andere conservatoria? 
Brussel is totaal anders dan het Lemmensinstituut, maar ik heb wel mijn manier van les 
geven en mijn manier om de studenten te benaderen. En die is zeer direct mijn manier. Ik 
doe dat ook in het conservatorium in Brussel. Ik schud gewoon de mensen kei hard wakker. 
Dat is mijn ding. Ik kan niet zomaar mijn job gaan doen, mijn vak gaan onderwijzen en dan 
weer weggaan. Ik ben altijd op zeer emotionele/persoonlijke manier betrokken bij mijn 
studenten en ik wil het ook voor niet minder doen. Die muziek is ook gewoon zo. Voor de 
studenten is dat ook misschien soms schrikken, in het begin, maar ik denk dat ze daar op de 
duur wel enorm veel uit halen. Dus in die zin, ik zie wel dat het conservatorium van Brussel 
totaal anders functioneert dan het Lemmens, maar ik probeer mij daar zo weinig mogelijk 
van aan te trekken, en zo veel mogelijk mijn stempel daar op te drukken. Men heeft mij daar 
gevraagd om er les te geven. Dus dat betekent dat men mij wou, dan doe ik maar mijn ding.  
 
Elke leraar probeert als individu zijn ervaring mee te geven? 
Ja dat is ook het interessantste denk ik. En dat geeft dan een geheel, al die mensen samen. Nu 
in het Lemmens is de afdeling veel kleiner, en die wil ik ook opzettelijk zo houden. Daar zijn 
alleen maar mensen die enorm veel podiumervaring hebben, die er lesgeven. Terwijl in 
Brussel zijn er verschillende mensen die les geven, die totaal geen podiumervaring hebben. 
En dat maakt van Brussel een totaal ander school dan het Lemmens en dat is dus mijn 
bewuste optie om alleen maar mensen aan te nemen die  alle dagen op het podium staan. Die 
altijd vertrekken vanuit een podiumervaring. Die niet kunnen vertrekken vanuit een boekje, 
maar vanuit hun eigen ervaring. Ik denk niet dat je muziek en zeker improviserende muziek 
kan aanleren alleen maar vanuit uw ratio. Ik denk dat dat niet mogelijk is.  
 
Wat bepaalt de keuze van docenten, academisch gevormd of  podiumervaring?  
Het ene het andere niet uitsluit. Dat een academisch gevormd iemand die geen 
podiumervaring heeft des te beter de twee kan geven en ik heb het daar weer over mijn 
evenwichtspunt. Dat zowel het verstand er is, je moet gewoon studeren en muzikale 
structuren doorgronden en begrijpen en daar kunnen mee werken, kunnen componeren, 
arrangeren, er mee aan de slag kunnen gaan. Maar het is leuk als het doorvoeld is en als het 
door uw muzikaal voorstellingsvermogen gaat en als de twee kunnen samenwerken, dan is 
het voor mij het interessantste. Als je het zo bekijkt is Miles Davis altijd een visionair 
geweest, hij is altijd een nieuwe muziekrichting begonnen met elke plaat dat hij gemaakt 
heeft. Niet te geloven, maar die man beleefde die muziek zo totaal met zijn emotie en met zijn 
mens zijn. Gewoon dingen doen, het zijn bijna oerbewegingen/riten die hij deed als hij op het 
podium stond. Dat hij als een prehistorische mens, zo diep gaat in die muziek. En dat heb ik 
ook geleerd door zoveel met Billie Hart te spelen. Op een bepaald moment zei ik, dat ik met 
het ouder worden, en hoe meer ik speel en platen maak, dankbaarder word om dit beroep te 
doen. Dat ik dankbaar ben dat die muziek door mij heen mag stromen. Snap je die idee. Billie 
zei mij “ik ben er van overtuigd als er geen muziek bestond dat de wereld niet zou bestaan”. 
Hij gelooft daar in , of dat nu zo is of niet dat heeft geen enkel belang maar die man speelt wel 
vanuit zo‟n geloof. Dus je kan je voorstellen hoe hij speelt.  
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Bestaat er een goede communicatie tussen humaniora en conservatoria. Sluiten 
ze aan? 
Ze sluiten nog niet echt aan. Er is naar gezocht. Er is een bijeenkomstdag geweest een paar 
maanden geleden. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat wij ontzettend veel mensen krijgen in 
de toelatingsproef die van de kunsthumaniora komen, vooral van Antwerpen. In Antwerpen 
staat dat al lang op poten, draait het zeer goed, is het een heel goede school. Er zijn veel 
mensen die bij ons afstuderen die eerst een paar jaar vooropleiding gehad hebben in de 
kunsthumaniora. Ik vind dat natuurlijk een fantastische zaak dat mensen naar daar kunnen 
gaan en ondertussen kunnen gaan trainen om jazzonderwijs te gaan volgen. Want het is toch 
iets meer gepusht dan DKO. Er zit toch volgens mij meer vuur in omdat het echt de bedoeling 
is dat je er hoger onderwijs in gaat volgen. Dus daar kunnen de leraars al iets meer eisen, iets 
meer speelniveau eisen maar echte samenwerkingen zijn er niet. Uitgezonderd in Antwerpen, 
als je daar afstudeert in het laatste jaar kunsthumaniora dan heb je je toelatingsproef 
doorstaan voor het conservatorium Antwerpen, niet voor een ander conservatorium. Daar 
bestaat wel een direct verband tussen de twee scholen. 
 
Dat verband komt er misschien wel? 
In Brussel is het vorig jaar opgestart, ik weet niet wiet er les geeft. Jef neve? Fantastisch. Ik 
hoop dat er op een dag in Brussel kunsthumaniora/conservatorium komt en in Leuven zit ik 
er persoonlijk enorm aan te duwen dat ze ook zouden beginnen in het Lemmens, daar is een 
humaniora. Maar daar kan nu nog geen aansluiting georganiseerd worden op structurele 
basis. Zover staan we nu . Ik ben wel in overleg met de directeur nu.  
 
Het is ook een logisch gevolg. 
Ja, maar probleem van de centen natuurlijk. Dat mag je wel vermelden dat het een probleem 
is van de centen. 
 
Wat zijn de verschillen met een klassieke muziekopleiding? 
Zeer moeilijke vraag. Zeer veel verschillen. In ieder geval zijn er de zichtbare dingen,  in de 
klassieke richting wordt er meer nadruk gelegd op op het zicht lezen, partituurlezen, het 
kunnen lezen. Vind ik een zeer goede zaak. Dat komt misschien wat te weinig aan bod  
bij ons. Dat geef  ik onmiddellijk toe. En daar zou ik ook in de toekomst iets aan willen doen. 
Er ligt zeer veel nadruk op de in de oude betekenis van het woord „virtuositeit‟ in de klassiek 
richting. Ik denk dat het ook heel logisch is omdat ik denk dat er iets minder nadruk ligt op 
de creativiteit. Meer op de virtuositeit, daarom ben ik zo blij dat ik jazzmuziek speel omdat je 
niet altijd via de deur van de virtuositeit moet binnen gaan om u ten volle kunnen uitdrukken 
en creatief te kunnen zijn. En natuurlijk het grote verschil is dat wij werken met improvisatie. 
En dat wij veel meer inzichtelijk te werk gaan in de jazzafdeling dan in de klassiek afdeling. 
Die is meer gebaseerd op het kennen van dingen en die reproduceren en daar verder over 
praten met uw leraar, hoe je het gaat interpreteren, naar versies luisteren, uw techniek 
bijschaven en steeds meer komen tot de waarheid van het stuk door uw interpretatie en visie 
volledig ten dienste te stellen van het uitvoeren van het stuk. Zodat er iets transcendentaal 
gebeurd. Zodat als je het uitvoert voor een publiek dat iedereen meegaat. Bij een 
jazzmuzikant natuurlijk komt er bij dat hij die muziek creëert op het podiummoment zelf. Ik 
denk dat dat het grote verschilpunt is. En dat wij misschien nog een paar tekorten hebben in 
onze jazzopleiding, misschien zou de nadruk meer op techniek, zicht lezen, alle concrete 
dingen moeten liggen, en évenveel als op alle creatieve, improvisatiedingen die wij geven. Dat 
die mooi in evenwicht staan met elkaar.  
Ik denk dat het al veel beter gaat dan in het begin. Toen zijn er veel kinderziektes geweest in 
de jazzopleiding. Er werd veel te weinig aandacht geschonken aan techniek en lezen. Er zijn 
zo mensen in het begin afgestudeerd, maar iedereen maakt fouten en dat is normaal, we 
hebben er ook uit geleerd. Nu zijn we daar al veel veeleisender in. Ik ook als ik zie dat iemand 
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niet kan lezen, sorry dat kan niet, die komt niet binnen. En tijdens de opleiding moet daar 
ook aan gewerkt worden. Ik hecht veel meer belang aan techniek nu dan vroeger. Dat komt 
langzaamaan wel in evenwicht. Frank Vaganée bij ons is daar ook zeer goed voor, die legt de 
lat zeer hoog, kwestie van techniek lezen, de concrete dingen. Dat vind ik fantastisch, terwijl 
Dré  Pallemaerts, drumleraar, helemaal naar het creatieve, menselijke toe gaat. En die staan 
dan ook weer mooi in evenwicht met elkaar. Die diversiteit is er ook.  
 
Ze moeten beide geven, dat kan bijna niet anders binnen een conservatorium. 
Ja , en daar denk ik dat het grote verschilpunt zit met de klassiek opleiding. Dat ze de 
creativiteit volledig moeten gaan halen in het zo dicht mogelijk tot de partituur komen en 
heel uw techniek en virtuositeit ten dienste stellen van die muziek die op het papier staat en 
die te laten weerklinken als levende, moderne, hedendaagse muziek. Dat is heel de opgave 
van een klassieke muzikant.  Terwijl wij improviseren. 
 
Is het moeilijker om jazz te leren, dan klassiek? 
Ik denk het niet. Het is gewoon anders. Voor mij persoonlijk is jazzmuziek moeilijker, dat kon 
niet anders dan bestaan in de 20ste eeuw, het is gewoon de logische evolutie van de muziek in 
de geschiedenis. Ik ben er helemaal van overtuigd. Er zulen veel mensen zijn die er mij in 
gaan tegenspreken. Mijn overtuiging is dat  jazzmuziek moést ontstaan in de 20ste eeuw. Je 
kan niet blijven evolueren in de klassiek muziek. Trouwens als je ziet, off the record, hoe 
marginaal dat de hedendaagse klassieke muziek geworden ... Ik vind dat muziek in een 
doodlopend straatje zit, met de electronica en geluiden maken. Het is alleen maar aliatoriek? 
De klassieke muzikanten die klassieke muziek willen componeren... Je hoort gewoon dat het 
muziek is van 200/300 jaar geleden, dat werkt gewoon niet meer. Dat gaat niet meer. Voor 
mij is jazz de muziek van nu. Ik ben ook jazzmuzikanten natuurlijk.  
Wat vindt u als musicologe? Het is moeilijk om er direct iets over te zeggen. 
 
Er zijn vandaag meer muzikanten met een moderne geest. Is er daarom meer 
belangstelling, bij een jonger publiek? 
Dat zou kunnen. In België zit jazz meer in een artistieke sfeer, in Nederland jazz meer in een 
ontspanningsfeer. Je zou de grens is moeten overgaan , concertjes meepikken in cafés. In 
Nederland is dat niet te geloven, dat is net een boerenkermis, iedereen schreeuwt er, pinten 
drinken. „Leuke muziek man… „Ik heb er ontzettend veel moeite mee. Ik speel niet graag in 
Nederland om die reden. Vaak in zalen, niet op festivals en dat vind ik wel leuk. Dat is dan 
weer de positieve kant van Nederland,  het is daar veel beter uitgebouwd door de overheid, 
maar dat is een ander verhaal. Maar gewoon de jazztraditie in Nederland in het algemeen zit 
veel meer in de amusementsmuziek, leuk bandje, leuke jazzmuziek. Terwijl hier gaan mensen 
inderdaad hun diepste gevoelens ervaren, je ziet ze allemaal zitten op de grond, mee te 
volgen, dat is een totaal andere manier om muziek te ervaren. Ik ben blij dat ik in België leef.  
Het is absurd om naar Maceo Parker te gaan luisteren in een zetel. Maar er zijn veel vormen 
van muziek waarbij ik blij ben dat ik in mijn stoel zit en echt aandachtig kan volgen wat er 
allemaal gebeurt zonder een joelend publiek voor mij te hebben dat staat te dansen en mij af 
te leiden, het heeft zijn voordelen en nadelen.  
 
Tot slot, vindt u in het algemeen het ontstaan van jazzonderwijs in ons land een 
positieve evolutie? 
Ik heb vanaf de eerste dag dat de Jazz-Studio ontstond daar lesgegeven, heel de ontwikkeling 
gevolgd, en van de eerste dag dat er jazzonderwijs werd gegeven in het conservatorium van 
Brussel was ik er bij . Ik ben 10 jaar coördinator in het Lemmensinstituut. Wat verwacht je 
van mij, dat ik zeg dat ik onderwijs niet zie zitten? Ik sta mee aan de wieg. Ik vind dat 
fantastisch. Ik zei het gisteren nog tegen mensen die mij vragen stelden over wat ik doe, ik 
heb niet het gevoel dat ik ga werken. Ik beleef gewoon mijn passie alle dagen. Ik spreek er 
met mijn studenten over, door samen te spelen, platen te beluisteren. Ik ga helemaal op in 
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die muziek dus voor mij is dat gewoon , ik doe dat gewoon alle dagen ik stel er mij geen 
vragen over. Voor mij is les geven en spelen een ding?, ik hou mij gewoon met die muziek 
bezig. 
 
  
Bedankt voor het interview 
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Nijsten Pieter 

Coördinator/Docent conservatorium Brussel 

Dinsdag 24/04/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld specifiek over het 
conservatorium Brussel. Maar ook algemeen over jazzonderwijs en de periode 
van jazz in België behandelt.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Over de oprichting van de jazzafdelingen in de conservatoria vond ik weinig 
informatie terug. Ik heb gehoord dat u mee aan het begin van de jazzafdeling in 
dit huis stond. Kunt u hier iets meer over vertellen?  
Ik ben hier zelf ook student geweest. Jazz is al heel lang aanwezig in dit huis. Al van in de 
jaren „80 en zelfs „70. Dat waren aparte lessen. Je had hier een klassieke opleiding en 
daarnaast kon je nog bijvoorbeeld bij Tars Lootens, ongeveer één avond per week, les volgen. 
Ook Verschueren, Bert Joris hebben hier nog les gegeven. Dus een heleboel studenten 
volgden jazz als bijvak.  
 
U hebt het nu over de periode vóór de officiële jazzafdeling in het 
conservatorium bestond? 
Ja, dan spreek ik echt over de late jaren ‟70. Je moet het je zo voorstellen. Rond het einde van 
de jaren „70 tot vroeg de jaren ‟80, hadden ze hier zelfs een goede big band in de school. Dat 
draaide heel goed. In de jaren ‟80 kwamen dan Tars Lootens en Erwin Vann. In de jaren ‟90 
ben ik er in gekomen, toen was Erwin Vann er nog bij, en ben ik hier begonnen in de 
pedagogie. Ik gaf jazzharmonie en vooral praktische zaken, zoals pianoles. Ik moest 
jazzharmonie en vooral praktisch aan de mensen wat pianoles geven. Aan onder andere de 
slagwerkleraars, zodanig dat die de studenten wat konden begeleiden met hun dingen. 
Vandaar jazzharmonie en wat jazz arranging. Dan, als ik het goed voor heb, zijn we in 1994 
officieel begonnen. Eigenlijk als eerste in het Belgische of het Vlaamse landsgebied met de 
jazzopleiding in het hoger onderwijs. Met de hele ontwikkeling als gevolg.  
 
U bent dus de persoon die er eigenlijk samen met Erwin Vann heeft voor 
gezorgd dat die opleiding hier werd voltrokken? 
Ja, op het moment dat het officieel begon, is Erwin voor een paar jaar naar Amerika 
vertrokken. Dan heb ik het overgenomen, tot nu zeg maar. Leon Lhoëst is daar nog even 
tussengekomen als coördinator. 
 
Hoe werden die optievakken aangeboden voor de officiële oprichting van een 
jazzafdeling in het conservatorium. Hadden deze de naam jazz? 
Je moet je dat zo voorstellen. Die mensen kwamen hier les geven van 7 tot 10. Er stond 
gewoon op een affiche beneden: Verschueren geeft vandaag of volgende week les ...   
Er was een lesweek/recht van tien lessen en dan stopte dat weer even, dus dat was niet echt 
gekaderd in een curriculum. Maar voor de liefhebbers was het er wel en daar zat iedereen 
door elkaar. Pianisten, saxofonisten, iedereen kon daar naartoe. Dit was vrijblijvend en had 
op je klassieke curriculum geen invloed. Het werd gewoon aangeboden voor de liefhebbers. 
 
Het was wel geweten dat het geen klassieke muziek was dat aangeboden werd? 
Ja, absoluut. 
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Ik vraag dit omdat ik weet dat de installatie van een jazzafdeling niet van een 
leien dakje verliep. Vooral vanuit de klassieke wereld werd het muziekgenre 
niet aanvaard. Maar ook vanuit de jazzwereld was er soms tegenkanting.  
Hebt u dat dan niet ervaren? 
Ik kan mij niet herinneren dat de reacties op de jazzafdeling negatief waren. Integendeel,  
ik denk dat we hier altijd goed onthaald zijn geweest. Ook doordat men hier juist die 
voorgeschiedenis had. Ze hebben daar altijd de toegevoegde waarde, ook als conservatorium, 
van erkend. Ook omdat wij een enorm goed korps hebben. Mensen met veel uitstraling.  
Men begreep onmiddellijk dat wij dat heel serieus meenden aan te pakken en ik heb wat dat 
betreft zeker geen tegenwind gevoeld.  
 
Toch is het formele jazzonderwijs in België t.o.v. andere omringende landen 
hier pas laat ontstaan.  
In het begin van de jaren ‟80 heb ik zelf in Rotterdam gestudeerd. Dus de Nederlanders 
waren al van half de jaren „70 bezig. Toch al een lange tijd. Die tegenkanting, nee die bestond 
hier niet. Natuurlijk moet je het ook zo zien; het is opgebouwd, eerste jaar, tweede jaar, enz.  
Wij zijn ook de enige, denk ik, in het Vlaamse landschap die ook benoemde docenten hebben 
binnen jazz. Dus in dezelfde weddenschaal als de klassieke collega‟s. Dit is toch een vorm van 
appreciatie door het bestuur naar die afdeling toe. Van in het begin hebben we onmiddellijk 
een instrumentale vocale afdeling gehad en een compositieafdeling. Onder leiding van Kris 
Defoort in dat geval. 
 
Is er een evolutie te merken als je de jazzafdeling aan het conservatorium 
vandaag bekijkt? 
Ja, je bouwt jaar na jaar op. Ik moet wel zeggen, in het toekennen van uren en ook ambten  
is het nu moeilijker. Waarom? Omdat je natuurlijk met een hogeschool zit, en je hoort het 
overal, geld is het probleem. Dus dat geld voor iedere afdeling. In die overgangsjaren zat het 
conservatorium relatief goed bij kas. Aan uren mag ik echt niet zeggen dat het ons heeft 
ontbroken. Wij hebben echt goed kunnen werken. Vandaar ook dat we echt voor ieder 
instrument tweejaarlijkse jaren hadden. Zodanig dat een student nooit vijf jaar bij eenzelfde 
docent moet blijven. En het zijn altijd goede, gedegen mensen. Dus ik kan zeker niet beamen 
dat we weerstand hebben gevoeld. Je moet het ook zo zien. Voor ik hier coördinator werd, 
heb ik ook in Antwerpen op het conservatorium les gevolgd en gegeven. Dat was nog voor  
ik hier begon. Eind jaren ‟80 gaf ik daar binnen de pedagogie, jazz arranging. Na mij is dan 
Peter Gistelinck gekomen. Dan is het daar ook gestart. Maar het is zo een beetje overal  
in dezelfde periode professioneel opgestart.  
 
Als je terug kijkt naar het begin en de evolutie, hebben jullie al enkele 
streefdoelen bereikt?  
Je bent nooit waar je wilt zijn. 
 
Maar je hebt in het begin toch een idee van wat je wil bereiken. 
Op dit moment ben ik absoluut niet waar ik wil zijn. Ik wil in ieder geval meer kwaliteit.  
Toch de lat hoger blijven leggen. Het hoofditem wat hier wordt aangeboden is jazz, maar de 
opleiding heet eigenlijk jazz en lichte muziek. Om besparingsredenen hebben we de laatste 
jaren minder nadruk kunnen leggen op lichte muziek. Deze lichte muziek is gerelateerd aan 
jazz, laat dat wel duidelijk zijn, het is niet de bedoeling om een rockschool te vormen.  
Wat wij stilaan terug meer doen; we hebben echt aparte leraars. Iemand voor latin, salsa en 
Cubaanse muziek. Ook een aparte band die ensembles doet, enz.. Ik probeer ook mijn leraars 
er toe aan te zetten, en dan vooral naar de pianisten en gitaristen toe, om die mensen naast  
de pure jazzinzichten ook funk, fusion over toch meer rockachtige approaches te benaderen.  
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We proberen de studenten als muzikant hier zo breed mogelijk op te leiden. Ook naar 
onderwijs toe en daar ben ik nog niet waar ik wil zijn. Dat hangt ook weer af van financiële 
middelen. Je kunt natuurlijk maar doen wat je kan doen financieel gezien. 
 
Bent u dan voor de samenvoeging van die jazz en lichte muziek? 
Voor mij hoort dat samen. Laat ons bijvoorbeeld spreken over de Brecker Brothers. Is dat 
jazz,  rock, funk of fusion. Er liggen wel andere accenten in, maar de taal die men spreekt is 
duidelijk jazz gerelateerd. Nog een voorbeeld, neem Cubaanse muziek. Die heeft natuurlijk  
de ritmiek uit Cuba, uit Afrika , maar de taal die harmonisch en melodisch gesproken wordt 
is jazz gerelateerd. Dus in die zin bedoel ik, je spreekt over hetzelfde, alleen komen er andere 
accenten naar boven en vind ik persoonlijk dat die bij die opleiding horen. Het is niet alleen 
pure jazz voor mij. De inzichten hier in het conservatorium Brussel liggen breder.  
 
Kan je zeggen dat jazz een goede basis vormt voor de andere muziekstijlen? 
Alle andere stijlen durf ik niet zeggen, maar toch voor vele andere stijlen. Dat denk ik wel.  
 
Andere respondenten haalden aan dat het afhankelijk van instrument kan zijn.  
Ja, en je moet het zo zien. Als je spreekt van echte lichte muziek zoals rock muziek. Daar zijn 
zeker punten die raken, maar dat is zeker veel bescheidener. De manier van spelen ligt er 
toch anders. Vandaar ook de rockschool in Hasselt.  
 
Dus muzikanten die voor die pop willen gaan zitten niet op hun plaats in het 
conservatorium 
Nee, en het is een andere soort opleiding in de rock- popschool. Korter en vooral heel 
praktisch gericht. Jazz is geen goede taal om alles te doen, maar wel om veel te doen. Dus als 
je dan spreekt over een basistaal, dan denk ik wel dat jazz een zeer goed fundament legt.  
 
Ik hoor her en dat in de jazz en lichte muziekafdelingen in de conservatoria vaak 
toegespitst wordt op bebop, is dat zo? 
Wat wij doen is proberen musici af te leveren die jazzmuziek spelen van vandaag. Bebop is 
een traditie, een belangrijke traditie. Voor de bachelorgraden eisen wij ook dat ze laten zien 
dat ze dat kunnen. Dan geven we een duidelijk lijst; we willen een minorblues, een 
majorblues, een balade, ... . Dus we geven specifiek een lijst aan de studenten die moet 
bewijzen dat ze de basisopleiding hebben gehad. Naar de toekomst en het eindresultaat toe, 
wat we van een student verlangen, willen we eigenlijk studenten vormen die leven in het nu. 
Die kunnen componeren, arrangeren en niet alleen in het bebopidioom. Dit hebben we 
gehad, dat is traditie , maar dat is eigenlijk voorbij, we willen vooruit. Als je onze docenten 
bekijkt, David Linx , Diederik Wissels, Nathalie Loriers, noem ze maar op, dat zijn allemaal 
mensen die in de jazz van nu bezig zijn en ook zo componeren en spelen. Daar willen we onze 
studenten naartoe brengen. Ik zie dat als een grote cirkel, the circle of life waarin onze 
studenten in de loop der tijd ook gaan toevoegen en niet alleen in de traditie blijven hangen. 
Dat is niet onze bedoeling. Vooruit. Ook in de compositieklas. Als je de muziek van Kris 
Defoort kent dan is dat een mix tussen jazztaal en echte hedendaagse klassieke taal. Zoals er 
nu gecomponeerd wordt en dat willen wij ook van onze studenten  
 
En wat met de oudere stijlen, die vóór bebop, komen die dan niet aan bod? 
De echte oude stijl daar hebben we het wel bijzonder weinig over. Het begint eigenlijk toch 
pas vanaf de bebop, postbop en die hele traditie. Ik kan niet zeggen dat we aan de periode 
echt aandacht besteden.  
 
Hoe verdedigt u dat dan, waarom bebop en niet bijvoorbeeld New Orleans? 
Op het moment van bebop wordt het zowel melodisch als harmonisch heel interessant.  
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De  Amerikanen hebben dat vooral heel goed gedaan met hun opleidingen in Berklee enz. Ze 
hebben dat zeer gesystematiseerd. Dat is iets zoals klassieke muziek geworden. Iets dat bijna 
pakketklaar is en wat je kunt aanleren aan studenten. Als basis is dat heel goed voor je 
timing, frasering, je harmonie, het improviseren, ... 
 
Het bevat alle technische parameters? 
Ja, exact degene die je nodig hebt om in een „u‟ te kunnen komen.  
 
Bij een algemene beschouwing van de doelstellingen van de jazzafdeling in het 
conservatorium Brussel. Waarop wordt hier gefocust? 
Wij hebben toch wel een beetje een schoolcultuur, ook naar het aanwerven van de student. 
Dat wil zeggen dat het sowieso mensen moeten zijn die in de praktijk staan en niet alleen dat. 
Ze moeten ook iets toevoegen aan de jazz van nu. Niemand heeft echt een boodschap aan een 
leraar die alleen bebop kan spelen. Dat kan zeer interessant zijn, maar in het algemeen moet 
er toch meer bij komen kijken. Dat wordt gezien als basismateriaal en van daaruit moet je 
verder. En dan moeten het ook mensen zijn die daarenboven niet alleen goed alleen kunnen 
spelen, maar ook goed les kunnen geven. Je kunt wel heel goed zijn, maar als je het niet kan 
overbrengen naar je studenten, dan sta je nergens. Dan is er nog een derde pool. Je moet een 
beetje passen in de cultuur van ons conservatorium. Dat betekent dat je ook de wil moet 
hebben om mee te denken naar het toekomstige en naar het ontwikkelen van de studenten 
toe. Ik heb ervaren dat we met het team dat we hier hebben een goed uitgangspunt hebben 
om mensen te selecteren.  
 
Vandaag zijn er toch vele docenten bij die zelf nooit een opleiding hebben gehad, 
laat staan als pedagoog. Vindt u dat die opleiding er in de toekomst niet moeten 
komen? 
In de toekomst wordt het zeer eenvoudig. Toen wij begonnen in 1994 bestond er geen 
jazzopleiding, tenzij in het buitenland, en toch hadden wij hier toen fantastische muzikanten. 
Ik noem nu maar één voorbeeld. Jeroen Van Herzeele, een fantastische saxofonist. Hij heeft 
wel gedeeltelijk een klassieke opleiding gehad, maar nooit een jazzopleiding. Maar die man 
had zo‟n niveau en ook de wil om les te geven, dat we die absoluut in dienst hebben genomen.  
Voor de nieuwe generatie docenten zie ik dat bijna niet meer zitten als je geen opleiding hebt. 
Het is een systeem. Ten eerste vraagt de hogeschool het. Het is ook logisch dat je iemand 
neemt die heel die opleiding heeft doorgemaakt. Nu komen er ook stilaan de doctoren aan. Je 
kunt doctoreren enz. Dus stel; je zou als jazzmusicus in de toekomst een academische carrière 
beogen naast je speelcarrière. Dan denk ik dat je bijna niet meer rondkomt aan het feit dat je 
of goed, of een enorme carrière hebt puur in het spelen. Normaal gezien moet je dit erbij 
doen.  
 
Even iets anders. Hoe kijkt u op de idee om ruimte te laten voor de persoonlijke 
creativiteit en of muzikale keuze van studenten?Worden leerlingen hier in vrij 
gelaten? 
Nee, er is vrijheid en er is plicht. Het is zoals in heel de maatschappij. Dat betekent dat wij de 
leerlingen bij het begin van de opleiding eerder aan het handje nemen. Echt stap voor stap. 
Dat sluit je dan af in de derde bachelorgraad, waarin je bewijst dat je de fundamenten 
beheerst. In de meestergraden is er eerder het coachen van studenten. Dat betekent dat 
studenten toch steeds meer inzicht krijgen in wat ze willen en wat ze beter en misschien 
minder kunnen. De bedoeling bij een eindexamen bij ons; één verplicht werk, dat iedere 
kandidaat speelt en waar iedere kandidaat zijn persoonlijk stempel op drukt. Daarbuiten stelt 
iedere student zijn eigen programma samen. In de meestergraden, in de bachelorgraden zijn 
er meer verplichte items . Dus in het begin aan het handje en naarmate studenten verder 
komen, schakelen we over naar een systeem van coaching en dat werkt heel goed. 
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Er wordt dus meer vrijheid gelaten in de persoonlijke interesse qua muziekstijl 
etc.? 
Ja, maar dat geldt pas vanaf de meestergraad. We hadden het daarstraks ook over de lichte 
muziek. Wat wij bijvoorbeeld wel hebben; naast de basisopleiding instrument jazz, van 
ongeveer een uur per week, kunnen de pianisten een half uur per week al die stilismen doen. 
Typisch latin piano of meer fusion. Dat is dan bij een andere leraar om hun palet te 
vergroten. Voor gitaar is dit net hetzelfde. Dus je kunt als student, als je goed kiest tussen al 
die opties die worden aangeboden, als een breed gevormd muzikant buitenkomen. Dat is toch 
een beetje de keuze die we willen maken. Niet alleen het spelen. We vinden het ook 
belangrijk, zoals ik daarnet al zei, dat ook componeren/arrangeren in het pakket wordt 
aangeboden.  
 
Het lijkt me ook noodzakelijk om vandaag als muzikant meer allround te zijn 
om in de muziekwereld overeind te kunnen blijven. 
Ja, absoluut. Met de bedoeling dat je geen replicatie doet van wat er geweest is, maar dat je 
probeert een eigen stem te ontwikkelen naarmate je groeit. Daar wordt toch in heel de 
opleiding aan gewerkt.  
 
Die persoonlijke stem ontwikkelen dat is toch iets dat je niet kan aanleren, dat 
komt toch vanuit de student zelf. 
Ja, natuurlijk. Ik wil ook niet zeggen dat iedereen het doet omdat wij het willen, maar ik zie 
wel, we zijn nu toch een kleine vijftien jaar bezig, dat er mensen zijn die dat wel degelijk 
doen. Anderen kiezen er voor om uitsluitend in een DKO les te geven. Dat is een persoonlijke 
keuze, maar de meeste die ik terug zie, hebben een carrière gemaakt die bestaat uit spelen 
gecombineerd met les geven. Dat kan variëren naar meer of minder en dan hebben we toch 
verschillende mensen die ook wedstrijden of prijzen winnen. Het werkt, maar zeker niet voor 
iedereen. Maar dat is geen enkele opleiding. Niet iedere advocaat wordt een primus, niet 
iedere dokter wordt specialist. Dat is ook logisch, maar die kan toch een goede dokter zijn. 
Wij doen hetzelfde.  
 
Dus naar jou mening kan je jazz of improvisatie wel aan iedereen aanleren? 
Ja, je kunt iedereen muziek aanleren. Ook jazz, tot op een bepaald niveau. Dat bepaalde 
niveau, plafond zit in iedere persoon. Je hebt mensen met een bijzonder laag plafond en je 
hebt mensen met een professioneel plafond. Dat is echt het individu. Maar ik ben er van 
overtuigd dat je, en dat geld voor iedere kunstvorm, iedereen kan leren tekenen. Hoe goed 
dat een bepaald niveau is, wordt bepaald door talenten en bepaalde werkkrachten. Dus ja, ik 
denk dat het kan in het algemeen. Op conservatoriumniveau durf ik dat zeker niet zeggen. 
Daarom doen we ook toelatingsproeven, omdat niet iedereen geschikt is om op dit niveau te 
spelen. Dat is iets anders, maar in een academie kan iedereen die er komt, die zegt, ik zou jazz 
willen spelen. Dat bewijst het tenandere ook, daar is men nu mee bezig. 
 
Waarom zou het nodig zijn via het onderwijs? 
Om de heel eenvoudige reden dat de allerbeste het altijd maken. En dat heb je ook weer in 
iedere branche. Historisch zijn er altijd mensen die er uit springen zonder dat ze daarom die 
specifieke opleiding hebben gehad. Daar kan je geen systeem op baseren. Dan moet je 
wachten tot er toevallig wel een goede voorbij komt. Als ik nu zie, na tien jaar directeur 
geweest te zijn van een muziekacademie, wat deze opleidingen, en dat geldt niet alleen voor 
Brussel, voor alle jazzopleidingen in Vlaanderen, wat ze teweeg brengen in de vorm van 
professionalisering. Dan denk ik dat het aantal echte topjazzmuzikanten in Vlaanderen nooit 
zo hoog geweest is als nu. Dat is natuurlijk geen toeval, daar hebben die opleidingen alles 
mee te maken. Vroeger had je ook toppers maar nu moet je de boekjes maar opendoen. Onze 
mensen zitten overal in Amerika. Echt jonge mensen met talenten. Die hebben toch allemaal 
een opleiding doorlopen. Die opleidingen hebben dus allemaal toch hun zin. En als je nu kijkt 
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naar onderwijs toe, die mensen komen terug in het DKO sinds een jaar of tien en daar ben ik 
zelf getuige van geweest als directeur, daar zie je toch dat jazz vroeger toch beperkt was tot 
een klein luisterpubliek en dat het publiek zich nu stelselmatig uitbreid. Ook omdat al die 
mensen die jazz gaan studeren niet allemaal topmusici worden in een academie, dat is 
logisch, maar het worden wel luisteraars en liefhebbers. Ik denk dat je daardoor niet alleen 
het aantal goede musici vergroot, maar ook het publiek vergroot. Er komen meer mensen die 
de muziek leren kennen, vinden het leuk, gaan naar concerten, kopen platen. Dus ik denk dat 
het een enorm positieve ontwikkeling heeft voor jazz in Vlaanderen, België en zelfs 
internationaal wordt er aan gewerkt. Ik denk dat het heel belangrijk is. 
 
Dus jazz komt bij een groter publiek via onderwijs? 
Absoluut. Sinds een jaar of vijf heb je in de Vlaamse culturele centra een jazztour met de  
naam de JazzLab Series. Dat is ongeveer samen begonnen op de moment dat de jazz in de 
academies kwam. Dat is iets dat veel succes heeft en steeds meer en meer. Je ziet dat cultuur, 
onderwijs op basisniveau en de academies allemaal samen komen. Dus ik denk dat het een 
bijzondere positieve ontwikkeling is geweest. Het niveau in het algemeen, ik spreek nu voor 
Vlaanderen maar dat geldt algemeen, van de Vlaamse musici, stijgt enorm. Als ik nu 
bijvoorbeeld tv-programma‟s zie met bands die artiesten begeleiden enzovoorts, dan zie je 
daar wel eens mannen tussen die bij ons hebben gezeten en dat is echt op hoog niveau. Daar 
wordt niet veel gerepeteerd, die arrangementen zitten goed en die spelen dat perfect.  
Iedereen vindt dat goed en het niveau gaat stelselmatig hoger. Ik denk dat dat één van de 
grootste doelstellingen is. 
 
Is de kwaliteit van de jazzmuziek verbeterd met het ontstaan van jazzonderwijs?  
Ja, absoluut. 
 
Wat vindt u van de kritiek die bestaat op het jazzonderwijs, namelijk dat een 
formele opleiding de creativiteit en het ontwikkelen van een muzikale 
persoonlijkheid onderdrukt?  
Ik vind dat onzin. Creativiteit kan je niet onderdrukken. Je kunt wel systemen aanreiken, dat 
is juist. Maar je hebt altijd, zoals ik daarstraks zei, ieder heeft zijn plafond, maar het echte 
talent hopen we toch in de conservatoria te hebben. Om iets aan te leren werk je natuurlijk 
gestructureerd, daarom heet het ook onderwijs. Maar binnen die structuren die je aanleert 
zijn er zo veel mogelijkheden, dat de mogelijkheden enkel beperkt worden door de creativiteit 
van de speler zelf. Dus ik geloof nooit dat je met onderwijs creativiteit kan onderdrukken. 
Integendeel, je moet een school zien als een enorme databank en studenten komen dat hier 
halen en hebben overal toegang toe. Het proces gaat zo enorm veel sneller dan wanneer je het 
allemaal zelf moet uitzoeken. Wat je daarmee doet en hoe je dat verwerkt in jou muziek, goed 
dat wordt gecoacht, maar ik denk dat dit totaal onjuist is. Er gaan zeker mensen zijn die 
zeggen; dit heb ik geleerd, dus ik neem een restrictie daartoe, maar de meeste doen dat niet, 
die proberen hun eigen weg te zoeken. Ik zie in ieder geval niet wat jij nu zegt  
 
Studenten met weinig zelfsturing, die zullen ook niet echt een sterke 
persoonlijkheid hebben.  
Bijvoorbeeld. Maar dat heb je overal. Als ik nu spreek over een klassieke opleiding die ik ook 
gedaan heb. Daar heb je mensen die zich beperken in vertolkingen, die exact spelen zoals hun 
leraar het geleerd heeft 30 jaar geleden. Ik hoop dat het niet veel meer gebeurd, maar het 
gebeurt zeker. Dat is zo. Goed, als je dokter bent en je beperkt je maar louter tot wat je 30 
jaar geleerd hebt, dan heb je ook de titel, maar je moet er iets mee doen. Voor muziek is dat 
zeker het geval.  
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Dus we kunnen concluderen, je kunt jazz alleen leren, maar school is een 
gemakkelijkere weg?  
Ja, dat is de nagel op de kop. Voor mij is het zo.  
 
En je krijgt meer informatie.  
Het proces is veel compacter. Dus ik zeg zeker niet dat je jazz niet op jezelf kan leren. De 
generaties voor ons hebben het bewezen, maar het proces gaat zo veel trager. Je hebt nu een 
concentratie van goede leraars. Een enorm voordeel van zo‟n school is dat je in een poel komt 
van studenten, gelijkdenkenden. Je speelt op het niveau waar je in thuis hoort, je krijgt alle 
informatie, je wordt gecorrigeerd. Bekijk het zo. Je kunt ook alles zelf doen, maar het duurt 
veel langer en er wordt onderwezen door mensen die hetzelfde pad bewandeld hebben. Zij 
weten waar alle schietijzers zitten.  
 
Iedereen krijgt er ook de jazzgeschiedenis bij, misschien niet op zichzelf 
Ja, in ons curriculum is het belangrijk dat de studenten ook de historiek kennen. Niet enkel 
die van de jazz, maar ook de klassieke historiek. Weten wat iets is en waar het vandaag komt, 
dat dat is zeer belangrijk om vooruit te gaan. Ken je verleden om naar de toekomst te gaan! 
 
Ik denk ook dat als je op je eigen leert het misschien niet zult doen, die 
geschiedenis bestuderen. In een conservatorium krijg sowieso die bagage. 
Als je op jezelf studeert ga je veel meer gaten hebben in je opleiding. Je gaat altijd datgene 
doen wat je interesseert. Niet altijd wat belangrijk is, terwijl op zo‟n school moet je al die 
vakken doen en al die vakken samen dat is als een tapijt. Als je dat doet, heb je alles gedekt en 
worden alle gaten in de opleiding goed. Dus in principe kom je als een volwaardige musicus 
buiten. Het zelf doen is allemaal veel moeilijker. Een opleiding is daarom ook heel zwaar. Er 
wordt veel gevraagd, maar daartegenover staat dat je ook een bepaalde garantie van kwaliteit 
krijgt.  
 
Is het niveau hoog vandaag ? 
Ja, absoluut, ik nodig je uit op onze eindexamens.  
 
Zelf heb ik lang klassieke piano gestudeerd. Ik ondervind zelf dat jazzpiano  
moeilijker is.  
Ja, het is totaal anders. De muziek is ook veel fysieker, intuïtiever, meer voelen. Er zit 
natuurlijk heel veel theorie achter, maar je zou op een punt moeten komen dat de theorie in 
de muziek zit. Dat het een open verkeer is en dat de theorie de theorie is, maar je er niet aan 
denkt. Het zit gewoon in jou, je hebt alles geabsorbeerd. Dat is ook een enorm verschil met 
klassiek. Je kunt de partituur zien, idealiter ook bij klassiek begrijp je de partituur, maar je 
kan de partituur bespelen louter op de noten. Bij jazz gaat het niet, je moet weten wat er 
gebeurd, de akkoorden kennen, de ladders kennen. Er is heel veel informatie die niet op het 
blad staat die je toch moet hebben.  
 
Ik heb het gevoel dat ik om stappen verder te komen in jazzpiano, er constant 
mee moet bezig zijn. Het is toch anders dan bij klassiek.  
Bij jazz kan dat niet, het is een heel gestaag iets.  
 
Even terug naar het belang van het jazzonderwijs. Naar mijn mening zijn 
muziekscholen ook belangrijk als ontmoetingsplaats voor muzikanten. Wat 
vindt u? 
Ja, klopt. Eigenlijk is het een ontmoetingsplaats op topniveau. Wat ik zie en wat mij ook zeer 
blij maakt, is dat ik ook nog altijd zo goed als dagelijks studenten zie die hier afgestudeerd 
zijn en die hier toch blijven. Het is eigenlijk een kweekkast van talent en het is interessant om 
dat te volgen. Wij vragen van de laatstejaars studenten dat ze twee projecten per jaar doen 
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zonder enige begeleiding want kort daarna zullen ze dat toch moeten gaan doen buiten. Dus 
ze zorgen voor muziek, arrangementen, de band, programmatie alles. Volledig zoals ze het 
later zullen doen. Dan zie ik dat in die band toch heel vaak mensen zitten van buitenaf die 
hier hebben gezeten. Die contacten blijven toch. Dat vind ik interessant. Het is bijna een 
soort familie en dat is goed, want dat maakt dat de dingen goed aan elkaar hangen en zorgt 
dat de kwaliteit blijft stijgen.  
 
Heeft het ontstaan van jazzonderwijs ook iets te maken met de stijgende, 
weliswaar minieme, media- aandacht?  
Het is zeker geen toeval. In die zin, als je basis steeds groter wordt, we moeten ook niet 
overdrijven, jazz zal nooit populair worden, het gaat nooit in de top zoveel komen, maar het 
aantal jazzliefhebbers groeit op dit moment gestaag door heel het onderwijs dat daar aan 
verweven wordt. Dan zie je ook dat dat overgenomen wordt.  
 
Voelt u een verandering in houding bij de jazzmuzikanten? In die zin dat 
vroeger ze misschien eerder artistiek was en nu meer professioneel?  
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ze hadden meer het vuur. Dat denk ik wel. Maar je moet dat zo 
zien. Het aantal podia, de kans om het te maken blijft klein. Of je dat nu doet voor klassiek of 
pop of voor jazz, doordat daar een zware selectie gebeurd, gaan automatisch alleen de 
beteren, zoniet de besten, kunnen doorstromen. In een academie is het normaal dat je veel 
middelmaat hebt. Dat is ook goed, want die middelmaat wordt jou luisterpubliek. Academies 
in Vlaanderen bestaan 100 jaar. Er zijn een hele boel mensen die a; de academie niet hebben 
afgemaakt en b; misschien de academie niet hebben afgemaakt maar dan verder niet meer 
spelen. Niet iedereen wordt een supermusicus , maar je maakt natuurlijk mensen die van 
cultuur houden. Je maakt eigenlijk muziekliefhebbers. Daar  komen er enkelen uit die er hun 
beroep van maken. Voor jazz is dat identiek hetzelfde, je maakt een grotere groep van 
liefhebbers beneden, waarvan er een aantal, een klein aantal gaan doorstromen. In een 
conservatorium, zoals in iedere school, heb je de beruchte gauscurve, met weinig supergoeie, 
dat is een klein aantal, super goed, matig goed en dan hopelijk niet te veel slechten die er niet 
thuis horen. Die kap je er terug af. Je kan van geen enkele opleiding verwachten dat men 
alleen supertoptalenten maakt, dat bestaat gewoon niet. Wat je ook gaat doen wereldwijd, je 
hebt altijd een gemeenschap van goed tot super. En ik geloof niet dat nu er een opleiding is er 
meer matige muzikanten op de markt komen. Ik blijf ervan overtuigd dat we met een 
vijfjarige opleiding, een masteropleiding, een garantie kunnen zijn voor kwaliteit. Als je dat 
niet kan garanderen, dan is er iets mis met je opleiding. Dat gaan niet allemaal super 
topmensen zijn, maar het zijn wel allemaal goede vakmensen. Van die goede vakmensen 
worden er enkele artiesten. Ik durf voor Brussel garanderen dat we na vijf jaar goede 
muzikanten afleveren.  
 
Worden studenten in een conservatorium niet meer als vakmannen voorbereid? 
Binnen jazz gesproken wel. Ze worden breed opgeleid. As je mensen hebt die dat niet doen, er 
zijn maar weinigen die het werk herhalen. Je ziet natuurlijk alleen het topje van de ijsberg, al 
diegene die er onderweg zijn afgetuimeld zie je niet. Ik ga niet ontkennen dat er echt super 
goede mensen bij zitten, maar dat zijn dan vaak mensen die zich echt specialiseren binnen 
een klein gebied. Dat kan je in zelfstudie beter doen. Als ik hier iemand zie die tegen mij zegt 
tegen: “Miles Davis dat vind ik niets”, dan zeg ik; “beste vriend, dan moet je hier niet komen”.  
Dat is een icoon in de jazz en heel de jazzhistoriek hangt er bijna aan vast. Dus ik wil hier 
zeggen dat er niet uitzonderlijk goede mensen de weg kunnen vinden, maar of die per 
definitie beter zijn dan wat er in een conservatorium afspeelt. Dat geloof ik absoluut niet.  
 
 
 



 108 

Leren hun eigen te verkopen, hun muziek aan de man kunnen brengen in 
conservatorium. 
Dat doen we nog te weinig. Ik kan alleen spreken voor mijn eigen huis.  
Het managementproces bedoel je. Daar hebben we het niet zo over, onze opleiding is 
eigenlijk toch muzikaal. Ik zeg niet dat er nooit over gesproken wordt, maar dat zit eigenlijk 
niet in het pakket. We gaan ervan uit dat als je goed bent binnen je vakgebied en je hebt 
doorzettingsvermogen, dat is zeer belangrijk, dat het wel zal gaan. Dan heb je natuurlijk het 
advies van de leraars, de betrokken docenten die de watertjes kennen. Maar wat we niet doen 
is mensen managementknepen aanleren om een minderwaardig product te verkopen. Dat 
lukt ook niet, het publiek is niet dom.  
 
Jef Neve heeft zich voornamelijk zelf geplaatst. 
Jef Neve is voor de jazz een goede zaak. Omdat hij bewust of onbewust mede helpt aan het 
verspreiden van de jazzboodschap zoals dat zo mooi hoort. Hij staat nu op de cover van 
glossy magazines, hij komt op tv, … . Maar goed, het gaat op dat moment niet alleen om jazz. 
Jef Neve, mag ik toch hopen, is op dat moment representatief voor het enorme rijke jazzleven 
in Vlaanderen dat men op dit moment heeft en hij versterkt dat alleen. Ik denk dat dat een 
hele goede zaak is voor iedereen van ons.  
 
Tot slot, in het algemeen. Vindt u het ontstaan van jazzonderwijs in ons land een 
positieve evolutie? 
Absoluut. Zeker als ik het algemene niveau bekijk. Als ik zie waar wij 15 jaar geleden 
begonnen zijn en ik zie waar we nu staan, ik wil aan die studenten zeker geen afbreuk doen, 
zie ik dat het niveauverschil met toen enorm is. Als ik zie wat we aan eindniveau afleveren, 
ook niet iedereen, maar laat ons zeggen 80% of meer, dat wordt steeds ruimer. Dan denk ik 
toch dat we goed bezig zijn. Dat, gekoppeld met de wil om niet te blijven hangen in de jazz. Je 
hebt overal mensen die zeggen dat de jazz voor 1970 de enige echte jazz is, of de jazz dit of als 
ik een fender rhodes zie is het geen..enz. Ik denk niet dat we ons daar op moeten vastleggen. 
Jazz is een levende materie, past zich aan, aan nieuwe mensen, nieuwe tijden en ik hoop dat 
wij in de spits daarvan kunnen staan. Dat is de bedoeling van dit huis.  
 
De conservatoria hebben veel aantrek. Stijgt het aantal leerlingen vandaag nog 
steeds? 
Dat is een heikel punt. Ja, maar het probleem is dat wij niet mogen uitbreiden. Ik weet niet of 
je de onderwijsperikelen volgt, hoger onderwijs. De hogescholen werken natuurlijk met 
enveloppefinaciering. De scholen beslissen met andere woorden zelf hoe ze hun subsidies 
besteden, in plaats van rechtstreeks financiering. Die enveloppe zijn bevroren tot nader 
order, dat wil zeggen dat in realiteit die enveloppe steeds kleiner wordt, want docenten 
worden het aantal jaren dat ze in huis zijn duurder. Wat betekent dat concreet voor de jazz; 
dat wij een communicerende vatensysteem krijgen opgelegd. Dat wil zeggen dat er alleen 
maar binnen kan wat er uitstroomt. Dus we hebben een vast aantal, ongeveer 80-tal 
studenten, dat absoluut bevroren is, terwijl er, ik ga een klein voorbeeld nemen; vorig jaar 
hadden wij alleen voor toelating zang 35 kandidaten op 1 proef .Daar konden er maar twee 
van binnen. Het kan ook niet meer, want dan kan ik die mensen geen les geven. Dus kan je 
groeien? Ja, gemakkelijk, maar je moet de groei ook kunnen financieren en daar moet echt 
iets aan gebeuren. Financiering is een enorm probleem aan het worden. Wat ons in 
Nederland is voorgegaan, ik weet niet of het hier zo erg gaat zijn, maar met de tijd ga je zien 
dat ook in de conservatoria een kleine verschuiving ten voordele van jazz zal ontstaan. Het is 
ook logisch. Voorheen was het 100 procent klassiek. Nu is het jazz, dus dat gaat zich ergens 
stabiliseren. Het klassieke blijft absoluut bestaan, doordat je in de academies de keuze krijgt. 
Dus dat is ook voorlopig nog niet uitgebalanceerd en ook de financiering die daar van af 
hangt. Financiering is een probleem op dit moment. We krijgen niet de middelen en niet de 
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mogelijkheden om uit te breiden, dus ik moet op jou vragen antwoorden. Ja, we willen maar 
we kunnen financieel gezien niet.  
 
Er zijn vier conservatoria in Vlaanderen. Is er dan geen plaats genoeg? 
Ja, maar Brussel is enorm internationaal gericht. Als ik Brussel zie en ik neem daarvan het 
aantal Vlaamse studenten, dan kom ik procentueel ongeveer aan 30%. Ze komen uit heel 
Europa. Sowieso Rusland, een hele groep mensen relatief gezien uit Taiwan, 
Korea,..worldwide. Dus we zijn wat dat betreft een enorm internationaal gerichte school. Net 
zoals klassiek. Dat komt ook omdat wij docenten hebben die heel goed internationaal bezig 
zijn. Ik neem nu als kopstuk David Linx. Binnen de jazz is hij een ster en andere uiteraard 
ook. Ik heb daarstraks nog enkele genoemd maar als je de lijst van de leraars bekijkt, hebben 
we een heel goed team.  
 
Het ontstaan van jazzafdelingen in de kunsthumaniora en academies lijkt me 
ook niet te onderschatten.  
Ze doen goed werk ja. Antwerpen ook . Dat is een heel goede kunsthumaniora. Alles is nog 
wel voortdurend in evolutie. Ook wat de aansluiting van de conservatoria met de 
kunsthumaniora betreft. Dat komt zeker in orde, maar ook die kanalen zijn nog niet puur. De 
kunsthumaniora in Brussel jazz bestaat nu twee jaar. Dat moet ook groeien natuurlijk. Wat 
gebeurt er, mensen moet bij ons toelating doen, wij vermoeden talent, maar niet genoeg om 
binnen te komen, dan sturen wij ook mensen terug naar hun. Zij sturen naar ons, wij sturen 
naar hun. Waardoor je mensen met potentieel talent eigenlijk toch onmiddellijk op een goed 
spoor zet en dat werkt heel goed. 
 
In Antwerpen is het eindexamen in de kunsthumaniora, het toelatingsexamen 
voor het conservatorium. Wat vindt u hier van? 
Wij zitten zover nog niet. Maar ik zeg niet dat het niet kan. Ik ben er wel niet zeker over, maar 
dat is puur persoonlijk. Jazz is een performing art, dus wil ik minstens jongeren kunnen 
horen voor ik ze ook in een klas zie en dat horen is tegelijkertijd ook een soort beoordeling. 
Daar echt een automatisme van maken doen we niet, maar natuurlijk niet iedereen hoeft die 
mening te delen. 
 
Ook in academies doet het een en ander bewegen.  
Als je nu de afdeling beeldende kunst neemt in de academies. Vroeger was dat simpel, de 
meest moderne academies 20, 30 jaar geleden hadden schilderen, beeldhouwen en tekenen 
en dat was het dan ook. Als je nu gaat zit er ontwerp op computer bij, dus alle moderne 
technologieën worden nu ook in een lespakket aangeboden. Je zou daar dezelfde vraag 
kunnen stellen. Als je dan een lessenpakket aanbiedt, doodt dat niet de creativiteit? Ik dacht 
het niet. Je biedt alleen aan mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Wat daar 
gebeurt voor de visuele dingen, gebeurt hier voor de auditieve dingen. Het is toch 100 % 
normaal voor een kunstvorm die zo geëvolueerd is op ongeveer 100 jaar tijd. Laat ons zeggen 
1900, dan zit je bij de ragtime, van de ragtime die eigenlijk in de wortels zeer klassiek was, 
een zeer klassieke benadering, harmonisch in vorm, tot waar we nu 100 jaar later zitten in 
jazz. Dat is bijna exponentieel qua ontwikkeling, zowel harmonisch, melodisch,  
vormgeving arrangementen, alles wat je wilt. Het zou bijna ongelooflijke zijn als je dat niet in 
een kunstopleiding zou plaatsen. Dus dat jazz in een opleiding komt, vind ik in België zoals je 
straks al zei al zeer laat en goed. Ik denk dat die ontwikkeling nog lang niet ten einde is. In 
getallen bedoel ik nu. 
 
Je moet het een beetje historisch bekijken. Klassieke muziek en onderwijs zijn altijd gelinkt 
aan elkaar geweest. Eerst muziekonderwijs en dan het uitvoeren. Als je de oude componisten 
ziet; Beethoven, Mozart, zij componeerden, musiceerden en gaven les. Ze gaven het 
uitvoerende, het compositieaspect en het improviserende aspect. Dat zat er allemaal in. 
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Binnen jazz was dat eigenlijk ook zo als je naar die grote mannen in de jaren 50 kijkt. In heel 
die Westcoast beweging zie je dat daar ook groepen ontstonden waar je 1 leraar had met daar 
onderaan studenten die dan weer doorgroeien. Onderwijs is dus niet iets kunstmatig, het 
heeft altijd bestaan. Die blinde pianist in de jaren ‟50  had ook een school rond zich waar een 
heleboel namen zijn uitgekomen. En dat was niet officieel. Dat was privé-onderwijs zogezegd. 
Ook dat was onderwijs. Dus het feit dat dan in een nog later stadium Berklee is ontstaan en in 
een nog later stadium in Europa een heleboel scholen. Dat is toch allemaal in het kader van 
een heel natuurlijke evolutie. Voor mij is het ondenkbaar dat je een kunstvorm hebt zonder 
dat daar enige vorm van opleiding aan vast zit. Als je Rubens neemt, de oude schilders 
hadden hun eigen scholen. Het valt dus niet zomaar uit de kast. Je kunt zeggen dat hij 
fantastisch is, maar ook hij is ergens een leerling geweest. Daar komt dan Rubens uit en al 
diegenen die naast hem zaten, daar hoor je niets meer van. In jazz is het ook zo. Je voedt 
mensen op. Er gaan er bij zijn die een grote carrière tegemoet gaan en er gaan er bij zijn die 
in een academie hun verhaal gaan vertellen en meehelpen aan die ketting. Maar ik denk dat 
onderwijs en kunst, en dus ook onderwijs en jazz, een heel natuurlijk iets is om het vooruit te 
helpen. 
 
Bedankt voor het interview  
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Quackelbeen Ondine 

Coordinatrice Jazz-Studio 

Donderdag 08/02/07 

 
 
 
Over de oprichting van de jazzafdelingen in de Jazz-Studio vond ik weinig 
informatie terug. Ik heb gehoord dat u mee aan het begin van de jazzafdeling in 
dit huis stond. Kunt u hier iets meer over vertellen?  
Het is allemaal begon met de cursussen die uiteindelijk uitgegroeid zijn. 
Het begin van de cursussen, ook van de Jazz-Studio, van de Halewynstichting cursussen, 
kwestie van de zomerstages is eigenlijk gestart door Juul Anthonissen. Hij had hierop een 
grote invloed. Maarten Weyler en Ondine Quakelbeen zijn verantwoordelijk voor de 
oprichting van de Jazz-Studio. 
 
Wanneer en hoe ontstond de Jazz-Studio? 
De Jazz-Studio is gestart in 1981. Dit was in het begin een heel kleine opleiding die eigenlijk 
hoofdzakelijk bestond uit zondagen met één lesgever, Maarten Weyler. Hij gaf zowat alle 
vakken door elkaar. Het was meer een compact gegeven. Hij gaf een beetje harmonie, solfège, 
wat praktijk. Dit is zo compact gebleven tot begin 1991 ongeveer. In deze periode, als ik dan 
spreek over de Jazz-Studio, gaven al enkele mensen wel al les zoals Erik Vermeulen en Peter 
Hertmans. Het was allemaal eigenlijk nog heel beperkt. Maar we waren toch al een goede 
afdeling muzikanten want in 1982 zat toch ook wel in de eerste klas Frank Vaganée , Hendrik 
Braeckman en Piet verbiest. En het was eigenlijk op basis van de vraag Piet Verbiest, Hendrik 
Braekman en ook Erwin Vann. Ze vroegen erachter of het mogelijk was om die weekenden 
van één en halve dag gestructureerd te gaan doen en die uit te breiden tot één of twee 
voormiddagen in de week. Zo is de Jazz-Studio eigenlijk stilaan begonnen. In begin was dat 
allemaal heel beperkt. Het was ook beperkt door het feit dat de lokalen in de 
Halewynstichting waren en daar waren niet zoveel lokalen. Daarna zijn ze verhuisd in 1991 
naar de Molenstraat (zij is voltijds gaan werken voor de Jazz-Studio) omdat er vraag was om 
uit te breiden. En anders bleef je toch meer in een amateurgebied.  
Dan zijn ze overgegaan naar een groter pand. Ze hebben meer lesgevers in dienst genomen en 
zo ook is geleidelijk aan het programma groter geworden .In het begin was dat een paar uren 
ten nu 17 uren in de week die worden gevolgd. In begin waren er ook een 20tal leerlingen. Nu 
180 professionele, 120 tal vrijetijdsleerlingen die ook wel een groot deel van de professionele 
opleiding volgen. Door de jaren heen is alles beter geworden . Er zijn ook werkplannen en 
doelstellingen te volgen 
 
Heeft dit succes nu niets te maken met het feit dat de belangstelling voor 
jazzmuziek zo gegroeid is? 
Ik denk niet alleen door dat. Ik denk dat beiden elkaar beïnvloeden . Door het feit dat je een 
onderwijs maakt waardoor er eigenlijk toch veel, door de kwaliteit van de leerkrachten (30tal 
docenten die kwalitatief toch tot de beste muzikanten in hun genre van België) behoren. Door 
het feit dat die zich elke dag inzetten en les geven op hoog kwalitatief niveau denk ik dat ge 
dan ook kwalitatieve leerlingen af laat studeren die dan eigenlijk ook wel hun eigen inbreng 
geven in het muzieklandschap. En die maken dan dat daar mee reclame wordt gemaakt en 
dan heb je zo‟n klein sneeuwbaleffect gecreëerd die begonnen is met een heel klein balleke en 
dan heb je natuurlijk door de jaren heen door dat ge publiek gaat creëren wordt dan ook de 
vraag gesteld om naar jazz te gaan kijken. Dus het ene heeft met het andere te maken  
Dan heeft de Jazz-Studio toch een heel belangrijke functie, het is eigenlijk ook meer een 
ontmoetingsplaats voor jong talent. 
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Dat ook, naast dus dat de opleiding heel kwalitatief is,ik ga niet zeggen dat ze hier bijna 
inwonen maar ze komen hier vrijdag en ze gaan hier maandag naar huis. Ze leren elkaar hier 
kennen ze hebben, ze hebben dus een opleiding van vijf jaar . Ieder op zen eigen niveau , we 
hebben ook stage die worden gegeven in Dworp. Overdag is dat allemaal heel structureel , 
ieder zijn eigen ensemble maar „s avonds heb je natuurlijk die contacten die gelegd worden . 
 
Die Workshops en stages hebben veel succes dan? 
Ja,ja dat zit sowieso altijd vol.  
 
Er zijn heel veel muzikanten, ook uit de popwereld die komen allemaal van Jazz-
Studio. Wat voor een opleiding is dit? Wat is de taak van een jazzopleiding? 
Ja. Dat is heel tof . Maar je mag niet vergeten , wat komen zei hier doen ? De leerlingen 
komen leren hoe ze met muziek moeten omgaan. Dat is de taak van de jazzopleiding. Ze zijn 
heel blij als de leerlingen begrepen hebben hoe de muziek in elkaar zit het is jazz studio maar 
ze krijgen ook ander stijlen. Het is dus meer uitgebreid ook gewoon als je als muzikant moet 
gaan leven? Ze krijgen een goede opleiding van vijf jaar . Ze weten hoe je met elkaar moet 
werken. Vroeger had een groep een week nodig om elkaar te leren kennen. Hier is het 
gestructureerd en ze weten hoe het gestructureerd is. En zo weten ze eigenlijk ook hoe ze die 
structuur in hun eigen leven kunnen meepakken om dan met groepen te kunnen werken 
waar ze op twee weken misschien meer kunnen bereiken dan dat ze weken bij elkaar hangen. 
En ik denk dat dat ook wel het succes is. De normen zijn redelijk duidelijk. Je haalt het dan 
mag je naar volgend jaar overgaan . Er is geen subjectiviteit het is redelijk objectief. 
En je hebt heel veel studenten die nog terugkomen. Die vragen naar muzikanten om nieuwe 
groepen te stichten. De laatste keer was het Admiral Freebee , Tom Van Laere wou een 
nieuwe groep hebben en hij vroeg gewoon maak mij een nieuwe groep je kent mij. Zo kan dit 
goed geregeld worden. Het is niet een jazzschool die enkel de kennis van de muziek geeft. Er 
komt veel meer bij kijken. Goed contact. Niet alleen kennisoverdracht. Het is geen 
gemakkelijke wereld. De muzikant moet zich kunnen behelpen in alle soorten stijlen: 
Afrikaans,Cubaanse , Braziliaanse, latin muziek, flamenco,…. De bedoeling is ook om dat uit 
te breiden,open te trekken. En dan hebben ze hier ook nog twee weken aan een stuk dat ze 
projecten mogen doen in allerlei stijlen. Natuurlijk op twee weken kan je maar de basiszaken 
geven maar dat ze wel de notie hebben van als je gecontacteerd wordt om in een latin groep te 
spelen van hoe speel in Afrikaans groep,... . Het is niet dat het allemaal jazz is. Jazz daar kan 
je niet van leven. Dat je dus wel moet weten van ah ja ik kan dat aannemen want ik weet 
tenminste over wat dat gaat,  hoe die muziek in elkaar zit, hoe dat op papier staat hoe je er 
moet aan werken. Dus je moet ze in hun beroep toch wel meehelpen dat ze zo breed mogelijk 
geschoold zijn. Doen ze dat niet dan nemen toch al die invloeden mee. Als je ziet de groep van  
“Think of one” of de “wawadawakwa” die ontstonden hier als ensemble.  
 
Is er ook een toelatingsexamen in de Jazz-Studio? 
Dit bestaat niet. Het is een niveautest. De testen worden gedaan door de coördinator van het 
vak. Er is ook een theoretisch test om te weten of je iets van theorie weet, van akkoorden, of 
je een analyse kan maken van een stuk. Op basis van dat kijken ze of je al dan niet in een 
voorbereidend jaar moet beginnen. Dat is dan weer de docent van de harmonie die dat 
nakijkt en op basis van dat wordt een indeling gemaakt.  
 
Er komt geen strenge selectie aan te pas? 
Er komt geen strengheid aan te pas. De bedoeling is bij ons is:  wie muziek wilt leren spelen 
kan dat. Voor de praktijk , iemand die compleet van nul begint hebben we bijna niet. Mensen 
die zich aanbieden spelen meestal toch al een jaar soms door zelfstudie. Een beetje op basis 
van hoe goed dat ze op het instrument zijn worden ze dan ingedeeld. Dat functioneert goed, 
die manier van werken 
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Dat zal ook wel motiverend werken voor de leerlingen, niet? 
Ja. We gaan niet beoordelen. We gaan oordelen. Je hebt dat niveau, we gaan daar beginnen. 
Je moet kans hebben om ooit te beginnen.  
 
Is jazzonderwijs geen paradox, de vrijheid in het improviseren tegenover de 
regeltjes in het onderwijs? 
Nee. Je gaat onderwijs geven, je laat mensen improvisaties doen doordat ze een begeleid 
ondersteunend kader hebben om dat uit te werken. Maar je moet wel de kaders krijgen. Je 
kunt maar gaan improviseren als je weet wat je aan het doen bent. Net zoals bij alle andere 
kunstvormen. Dus je moet opleiden in muziek in het algemeen. Het is een bepaalde taal die je 
krijgt, een muziektaal. Je kunt zeggen de taal van de jazz, maar in de Jazz-Studio is het 
redelijk breed. Ze leren ook klassieke, Indische muziek spelen. Allerlei genres. Ze leren een 
bepaalde taal kennen en daarna is de taak aan hun uit maken wat ze willen. Er is ruimte 
binnen ons ensemble om inderdaad te improviseren. Maar ook eerst en vooral moet je zien 
dat die  harmonieën en melodieën juist zitten want anders heb je een heel stuk gemankeerd. 
Er wordt heel veel nadruk gelegd op improvisatie maar dat duurt soms maar twee minuten. 
De Melodie moet er ook zijn, en al de rest. Als de melodie er niet is, is er geen improvisatie. 
In begin moet je inzicht hebben in de harmonie. Mensen die enkel kunnen improviseren 
,maar je moet er een groep kunnen bijplaatsen. Er zijn regels en je moet die eerst moeten 
leren kennen.  
 
Bedankt voor het interview  
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Rousselet Richard 

Muzikant/ Docent (Jazz-Studio) 

Woensdag 5/09/07 

 
Actuellement je suis dans le master de Musicologie/Histoire de l’Art à 
l’Université de Gand. Dans le cadre de mon mémoire, je fais une recherche  
sur le jazz en Belgique, plus précisément sur l’enseignement de jazz. 
 
En ce qui concerne ma méthode de recherche, j’ai opté pour faire une recherche 
à l’aide d’interviews. J’ai rencontré des professeurs qui s’occupent de 
l’enseignement de jazz dès le début de l’enseignement et qui s’intéressent  
au sujet.  
 
Dans cet interview je veux bien vous poser quelques questions par rapport à 
l’enseignement de jazz et l’influence d’une formation sur la qualité de la 
musique.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La qualité du jazz, s’est- elle améliorée avec la naissance de l’enseignement  
de jazz ? 
Oui, le niveau moyen en Belgique en tous cas est plus élevé qu‟en 1980. Cela c‟est certain. 
Alors est-ce que c‟est à cause d‟écoles ou bien est-ce parce que les jeunes musiciens sont plus 
curieux et veulent apprendre plus ? Je crois qu‟il y a un peu les deux. L‟intérêt et l‟importance 
de l‟école, selon moi, c‟est la rencontre de jeunes musiciens qui ne se connaissent pas, qui 
travaillent isolément, seuls, chez eux. L‟intérêt c‟est qu‟ils se rencontrent. Ils ont le même âge, 
à peu près le même niveau, ils ont le même but, c'est-à-dire devenir musicien de jazz. Cela 
c‟est le grand intérêt. Maintenant, grâce à ça, grâce à ce travail qui se réalise en commun,  
il est évident qu‟il y a un aspect de concours à l‟intérieur de l‟école pour être le meilleur. I 
“want to be the best and he plays better than me, so I must work”. C‟est un peu comme ça. 
Cela c‟est intéressant et surtout dans l‟école ils jouent en live, ils font la musique ensemble, 
parce que le jazz c‟est un art collectif, ce n‟est pas un art individuel. Le jazz se fait en écoutant 
se qui se passe dans l‟orchestre. C‟est un processus, c‟est un système de création spontanée, 
but together not alone. Each member of the band has it‟s own function, a base player, 
trumpet player, etc. But the music grows with les influences réciproques , c‟est ensemble. 
Donc les écoles ont leur importance. Un, pour leurs rencontres des musiciens qui ne sont plus 
seuls. Deux, parce qu‟ils travaillent, ils apprennent de travailler collectivement dans un 
ensemble, avec un professeur qui a plus d‟expérience et qui peut les guider vers les examens 
finals. Parce qu‟en fait c‟est toujours ça, un musicien il a besoin d‟un but dans sa vie, il doit 
avoir, ok je fais un concert important dans un jour, je dois être prêt dans un jour.  
Les étudiants dans les conservatoires, donc les élèves dans l‟académies à la fin de l‟année,  
il y a un examen, je dois le réussir. Alors les écoles sont importantes.    
 
Est-ce qu’une formation formelle n’opprime pas la création et le développement 
d’une identité musicale ?  
Ecoute, le jazz n‟a pas besoin d‟écoles pour évoluer. Avant, en 1950, quand j‟étais jeune il n‟y 
avait pas d‟écoles. En 1960 en Belgique, ça a commencé à la fin des années 1970 en Flandre. 
Mais les américains dans les années „30, „40, ils n‟avaient pas d‟écoles évidemment. Donc 
c‟est la rencontre des musiciens, écouter les disques, ça c‟est très très important et c‟est grâce 
à ça qu‟on va se faire une personnalité. Maintenant si après les cours, quand on rentre chez 
soi, on écoute des disques, on travaille sur un instrument, on va écouter les concerts à ce 
moment, là on va se forger sa propre personnalité. Ecouter des disques c‟est choisir, quels 
disques est-ce que j‟écoute ? Quels musiciens j‟écoute ? C‟est ça, la personnalité. Si un jeune 
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va dans une école et rentre chez lui et puis il termine, il fait autre chose, il va nager ou fait du 
fitness. Ok c‟est très important aussi. Mais la personnalité sont les choix. Choisir soi-même 
quel style, quel concept est-ce que c‟est Miles Davis, est-ce que c‟est Wynton Marsalis, Louis 
Armstrong. Il faut choisir. Donc les écoles n‟empêchent pas le développement de la 
personnalité, mais il faut dire à l‟étudiant „quand tu rentres chez toi, écoute‟ ! Qu‟est-ce que tu 
as écouté cette semaine-ci, qu‟est-ce que tu as fait cette semaine-ci ? Est-ce que tu es allé aux 
concerts, est-ce que tu as loué un disque, est-ce que tu en as acheté un? Maintenant tout est 
possible avec limewire, itunes, les musicstores, ou la médiathèque. Mais il faut acheter les 
disques maintenant, pas de problèmes avec copier, mais il faut acheter des disques. Tu vois. 
Il faut dire à l‟étudiant, après l‟école en plus de l‟école il y a ta personnalité à toi que tu dois 
développer en écoutant les disques que tu vas choisir, en allant aux concerts etc. Donc pas de 
problèmes. L‟école ne vas pas opprimer la personnalité, au contraire. S‟il y a un étudiant qui a 
une personnalité forte parce qu il a une connaissance de jazz, il a chez lui cent CD‟s qu‟il 
écoute et bien dans l‟école il va devenir celui qu‟on va écouter parce que il va dire oui ce 
morceau-là je connaisse cette version-là et alors John Scofield il fait ça. Il va montrer aux 
autres qu‟il connaît le jazz et le professeur va se rendre compte que lui il écoute, alors pas  
de problèmes, c‟est complémentaire.  
 
Je me demande, est-ce qu’il y a une différence entre la génération qui n’a pas eu 
des cours et les élèves aujourd’hui dans les conservatoires. Peut-être ils ont 
commencé avec un autre but?  
Avant l‟école, quand les écoles n‟existaient pas, pour apprendre le jazz et évoluer, continuer, il 
y avait un système, c‟est d‟acheter les disques. Il n‟y avait pas de méthode, de „real book‟, etc. 
Avec tous les termes qu‟ils ont écrit là, maintenant c‟est comme ça, ça existe. Alors, on veut 
apprendre un morceau ? Ok, on ouvre le real book et la partition est là. Et on lit plus ou 
moins le morceau. Demandant à moi no school, no books, only the record. So I listen, I play 
with the record and I write myself the tune, so what I transcribe myself from the record it‟s in 
my mind for ever! Because I have listened a lot of times the record, studied what the guy‟s is 
playing and so on. Le danger dans l‟école, la facilité, to have all the books it is not good for 
learning tunes because it is too easy. I see some times that the guy just looks at the book and 
so the music inside. Donc il y a une condition pour devenir musicien, artiste ou jazzman en 
tout cas, il faut être intelligent. A stupid guy never becomes a musician. Because there are a 
lot of things. Ok the school is there, it‟s good for me, the books are there it‟s good for me. But 
what is the use of this book just learning sometimes tunes and just after the next one? No! 
This tune is very important, one whole week, hearing several versions of this tune. In the car, 
on the train, airport and so on, hearing! The music must be inside. Si la musique n‟est pas à 
l‟intérieur, il faut lire la musique et toute l‟énergie, l‟énergie necessary to read is not used to 
listen what happens around you and to be clear with your own ideas. You must put the music 
inside of you. Avec l‟école ou sans l‟école, c‟est toujours la même chose mais si l‟étudiant est 
intelligent, s‟il sait ce qui se passe, l‟école est très bonne. Il va faire gagner beaucoup de temps 
mais il doit se faire un répertoire, se faire son propre répertoire, sa propre personnalité avec 
la première année 25 morceaux peut-être, la deuxième années 50 tunes, the next year 
perhaps 75 and so on. But this tunes are inside for ever, not just for the exams, no, forever.  
 
If you do it on your own, it takes more time? It’s the longer way? 
Yes it‟s more difficult without the school. Mais c‟est pas grave, c‟est pas un an , what‟s one in a 
lifetime at your age, at my age it is absolutely nothing? C‟est rien du tout. C‟est pas grave ca. 
Take your time. Let‟s take our time to become somebody in life. It‟s not a problem, one week, 
one month, one year it‟s not really a problem. But if you‟ve  made some progress, this 
progress is for ever. Et vous continuez d‟aller de plus en plus loin. Bien sûr c‟est plus long tout 
seul, mais ce n‟est pas grave ca.    
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Vous pensez qu’apprendre le jazz c’est une bonne base pour apprendre tous les 
styles? 
Là je ne suis pas sûr qu‟il faut d‟abord apprendre le jazz. Ca je ne sais pas vraiment te 
répondre. Ce que je pense c‟est qu‟avant d‟envisager de savoir jouer dans un style de 
musique, que ce soit du jazz ou non, il faut connaître son instrument, la musique, donc les 
bases de techniques sont très importantes. Tu joues d‟un instrument ?  
 
Oui, du piano classique et de la percussion et j’ai commencé le piano jazz mais 
ce n’est  que ma deuxième année.  
Tu joues du piano, tu vas te rendre compte que le jazz c‟est avoir des idées. Il faut d‟abord 
avoir des idées, si tu n‟as pas d‟idées dans ta tête, tu n‟auras pas d‟idées sur le piano. D‟abord 
les idées et puis après transmettre les idées vers l‟instrument. Ca c‟est la première chose. 
Alors maintenant si quand tu écoutes toutes sortes de styles de musique, tu écoutes la 
classique, le baroque, la musique contemporaine, (Stockhausen, boulez), tu écoutes Debussy, 
Ravel (les impressionnistes), tu écoutes le folk, tu peux écouter la musique pop (le rhythm 
junks) et tu écoutes le jazz. Tu te dis, ok c‟est le jazz qui correspond à ma manière de sentir 
les choses, à ma personnalité. A ce moment-là, tu commences à travailler le jazz. Si c‟est la 
musique funky ou la musique des années „70 qui t‟intéresse, ben à ce moment-là tu 
t‟intéresses à cette musique et tu essaies de la jouer. Ce qu‟il faut, le secret c‟est jouer la 
musique que l‟on ressent. Si tu veux faire le jazz et que ton feeling c‟est plutôt Ravel et 
Debussy, il ne faut pas faire du jazz. Le secret est là, il faut choisir. Que tu joues du piano tu 
penses à Oscar Peterson ou à Keith Jarret, ok c‟est bien à ce moment-là il faut le continuer. 
 
Alors pourquoi dans le Jazz-Studio ils commencent avec le jazz pour apprendre 
tous les styles après ?  
Oui, tu décides d‟étudier le jazz et tu vas dans le Jazz-Studio ou tu vas à l‟académie, c‟est une 
très bonne base si tu veux jouer de la musique créative d‟aujourd‟hui. Donc tout le jazz 
débauche sur toutes sortes de musiques, ça peut être la musique pop, rock, funky, même le 
hip hop, ça peut être plein de choses. Mais si tu es musicien de jazz d‟ailleurs, si tu regardes 
un peu les grands orchestres, même dans la variété, même les chanteurs en Flandres, même 
en France, par exemple. Les bons chanteurs de variétés, si tu prends Céline Dion, si tu prends 
Johan Verminnen (il y a quelques années) ici c‟étaient des jazzmen qui étaient avec lui.  Parce 
que le jazzman il a un feeling incroyable, il a un sens de tempo, il peut improviser 
éventuellement, il peut chercher une deuxième voix facilement. Donc le jazz, en fait je 
comprend mieux ta question, a une base très solide et très bonne pour faire éventuellement 
d‟autres musiques. Rien empêche, j‟ai fait de la variété, Marianne a fait de la variété aussi et 
elle joue dans „Kinky‟ qui est de la musiques des années septante, les rhtyhm junks mais on 
joue du jazz ensemble. Toute es possible parce que le jazz s‟est la base au niveau du tempo au 
niveau du groove, au niveau de eartraining (l‟oreille est développé), si on a les bases du jazz, il 
est possible en fait de faire plein de musiques. Et je te dirais si on fait la bonne musique de 
variété avec un chanteur par exemple il faut savoir jouer la même phrase toujours au même 
moment de la même manière. The same idea in the same time, place. It‟s very important to 
play like this to. Jazz is freedom, ok mais quand on fait le jazz we play what we can play only 
what we can play so first the ideas in your mind and singing around the tune if the singing is 
better than your ideas and your playing, there is a lot of work between your ideas and your 
technique. La technique est pour les idées. The technique is for the ideas and not the ideas for 
the technique. I do not agree with this way of playing. First the ideas and you must be able to 
play immediately on your instrument your ideas in your mind on your instrument. If you can 
not play like this there is a lot of work, of technical studies  
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When you talk about jazz, what do you learn in school. Is it bebop or everything? 
They say bebop is the best because it has the most different parameters? 
Long time ago, when I started to teach at the conservatory of Liege, the director (I was the  
Coordinator) asked me why do you start from bebop? Why not start to the music of the ‟80? 
And I‟m sure we start from bebop because we have no time to start from Louis Armstrong. 
Donc c‟est important si on fait du jazz de commencer au début, dès les années 1920. Louis 
Armstrong, Duke Ellington, everything is there! Why to start from the very beginning? 
Because if you have the knowledge of the whole story of the jazz, the different ways of 
playing, you chose yourself what is your period, what is your way of playing. Perhaps it‟s 
Errol Garner or Keith Jarret or Brad Mehldau. But you know all the piano players of the 
history of jazz. So it‟s very important to have the best tune as possible and the world 
knowledge of the history of jazz 
 
But you don’t give the whole history, because you don’t have the time? 
When I taught at the conservatory in Brussels. It was five years, the first year only the old 
style. So I start form the beginning. But indeed, bebop is very important, because the actual 
music of today comes from bebop. The harmonic situation, rhytmical situation, the melodies 
perhaps. C‟est peut-être plus intéressant à travailler. Je ne suis pas sûr. En tout cas, le bebop 
est vraiment un passage très important. Mais avant le bebop, dans les années 30, 32, 33 with 
Duke Ellington, Count Basie, Lester Young. It was incredible, so a student must have a good 
knowledge of this period before bebop. It was very important.  
 
Qu’est ce que c’est selon vous l’enseignement de jazz le plus efficace ? 
Tout d‟abord il faut respecter la personnalité de l‟étudiant. Ne pas imposer sa propre vision 
des choses. Il a une idée de jazz? Ok on va respecter ça. Ca c‟est la première chose. Il faut 
respecter la personnalité de l‟étudiant, il faut écouter un peu comment il joue évidemment, 
quel est son choix. Mais avant il a choisi il faut être sûr qu‟il a la connaissance de revient à 
d‟autres questions, la connaissance la plus large, la connaissance la plus grande du jazz. Un, 
respect de la personnalité de l‟étudiant. Il faut aider les étudiants, être positif, c'est-à-dire, il 
faut leur donner confiance dans ce moyen. Moi, je joue comme je joue, lui il joue comme il 
joue. Il y a de bons dans son jeux, il faut partir de sa. Partir du positif dans le jeux de 
l‟étudiant. On part de ça et on le dit, alors ça c‟est bon, pourquoi est-ce que le reste n‟est pas 
bon ? Peut-être c‟est pas une bonne connaissance de jazz, peut-être c‟est un problème 
technique, ou l‟oreille qui n‟entend pas bien. Donc il faut quand l‟étudiant rentre chez lui, for 
the next week he must know exactly what he must work. At the end of the year, two or three 
months of holidays, nice. But what happens when we start after the holidays? What did he 
work on? You must give him a lot of work according to what he knows, what he must work 
on, or no knowledge of technical difficulties. I believe that jazz is a kind of perfect music to 
me, impossible to reach, perfection is not possible. If you have the perfection, what do you do 
in the morning. It‟s not good for you. What do I do, where is my way of life? But if you know 
that the perfection is impossible to reach, each day, each week, each year there are a lot of 
things to do. So if you are the teacher you must tell this to the student. He must understand 
that jazz is an open music, impossible to go to the end, always work.  
 
A study for life.  
Yes. But if you study more and more, you play better and better and you become perhaps a 
jazzman. And you are a jazzman? It‟s not you, you do not decide if you are a jazzman or not. 
You become a jazzman. When the true jazzmen phone you to play with them, at this time 
perhaps you become a jazzman. It‟s not a difficulty; you have a card on computer, „Kim De 
Brabander jazzman pianist. But if nobody phones you to play, to make a record or rehearsal 
you are not.    
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Do you think after the conservatory the student is prepared for the stage ? 
Yes of course. When we are in the classroom I tell very often to the students, do not play for 
you, for me, that‟s not important, play for a virtual audience. The sound of a piano, a trumpet, 
a base must be to a virtual audience and tell a story. On a concert you play not for the people 
on the first row, because they are vip, they have received a ticket for free and they are there 
perhaps for a political reason. You must play for the guy there at the back with a not 
expensive place, that perhaps tried to receive the money in a whole month for a ticket. That‟s 
very important. Un concert c‟est un spectacle, c‟est un show. The attitude, I play always like 
in black because it‟s good for me. Anyway good, the hair, the shoes correctly, the attitude on 
the stage in front of the audience is very important, you do not play for you or the musicians. 
You play for an audience and it‟s very important to speak to the audience. Every time I tell to 
the audience that perhaps the concert is good is also because of you, of you are not there if 
nobody is there, we don‟t play why. C‟est une rencontre, each concert is a meeting between 
the musician, artist and the audience. And that‟s very important because the artist gives 
something to the audience and the audience applause. The applause is ok I understand, I 
appreciate what you do. If at the end of a concert, you drink something if nobody goes to you, 
thanks you for the music, ok I appreciate. At least one or 10 or 20 it‟s very important so a 
concert is a meeting. The meeting must be good and it‟s because of course first your playing 
and also your attitude in front of the audience.  
 
Quels sont les différences/similitudes avec une formation de musique 
classique ? 
L‟idéal pour moi, c‟est d‟abord de faire des études classiques peut-être pas complètes mais en 
tout cas avoir fait beaucoup d‟académie? Et commencer le jazz quand on connaît la base, et 
plus de ça, if you can read the music, if you can play anything on your instrument. Then start 
to play jazz. Tu vois j‟ai remarqué que quand un étudiant vient dans le jazz avec des bases 
solides de connaissance de la musique classique et qui commence le jazz. Ca c‟est bien. Parce 
que la musique classique développe beaucoup. C‟est ça les études classique, pendant l‟année 
tu as cinq, six études. Tu as certains choses de base à faire et à la fin de l‟année tu vas jouer 
ça ? Ca te prend toute l‟année. Dans le jazz la liberté c‟est très dangereuse, tu peux jouer très 
simplement des petites idées comme ça et tu dis ça c‟est ma personnalité. C‟est facile ça, c‟est 
très facile. Donc il faut avoir la plus grande technique possible pour que tes idées, les idées 
que tu as ne soient pas contraires pour le monde technique. Je m‟explique. Si t‟as pas 
beaucoup de technique et que tu chantes une improvisation sur un morceau, peut-être que 
inconsciemment tes idées vont s‟adapter à ta technique. En disant, ok je ne vais pas chanter 
des trucs que je ne sais pas jouer, tu vois. Si tu vas chanter des trucs que tu ne sais pas jouer, 
ce que je t‟ai dit, donc il y a du travail de technique. Mais si tu as plein de techniques sur ton 
instrument, toutes les idées tu sais que tu vas pouvoir les jouer sur l‟instrument après et elles 
vont venir comme ça spontanément de toi. Donc, je pense que les études classiques que je 
n‟ai pas fait, que je regrette. Marianne () a fait des études classiques. Sur l‟instrument elle est 
plus forte que moi, elle fait des choses que je ne sais pas faire. Donc c‟est très bien. L‟idéale 
c‟est de faire d‟abord les études classiques et ensuite le jazz . Pas le contraire. Dans les 
académies je trouve que le cours des académies depuis six ans jusque 18 ans, elementery 
school, at 12 years it‟s very important. And when you‟re 18 years old and want to become a 
jazzmusician in the conservatory. Mais dans l‟académie il y a déjà des classes de jazz à Gand, 
et il y en a partout. C‟est important. Mais à ce niveau-là, dans les académies, il faut 
absolument concentrer les élèves sur les études techniques. Selon moi, l‟idéal c‟est de faire 
des études de musique classique et puis commencer le jazz.  Mais c‟est très long, mais selon 
moi, ça c‟est l‟idéal. Maintenant, tu sais, il y en a qui commencent directement le jazz avec pas 
beaucoup de technique, ok il sont là dans le jazz, avec pas beaucoup de technique et s‟ils sont 
intelligents, s‟ils se rendent compte de qu‟il y a du travail à faire, ok ils vont le faire. Mais il 
vaut d‟avoir des techniques en même temps, c‟est l‟étude d‟harmonie, l‟eartraining, la 
composition, l‟improvisation sur des morceaux très difficiles. C‟est tout en même temps. Si 
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soi-même, comme je l‟ai vue à Bruxelles, avec une bonne base de technique, ok ils peuvent à 
ce moment-là, tout consacrer à l‟étude de jazz. Ca va ?  
 
 
It’s more difficult to learn jazz then classical music? 
According to me, yes. It seams easier, but it‟s not true. Classical music is very difficult 
because you must play what there is (..) In jazz you may choose what you can play, so try to 
play as great as possible.  
 
Le jazz, peut-il être enseigné à tout le monde ? Qu’est qu’on attend d’un jeune 
musicien ? 
Non, je suis sûr que non. Tu vois dans les examens d‟entrée aux conservatoires. Il y a des gens 
qui ont fait des études classiques. Ok, pas de problèmes. Ils veulent faire du jazz, ok c‟est très 
bien. Ils ne réussissent pas l‟examen. Parce qu ils n‟ont pas assez écouté peut-être ou bien 
tout simplement, parce que le swing, le groove, la création spontané ils n‟ont pas. Certains 
d‟entre eux entrent dans le conservatoire, ok premier prix d‟étude classique, il joue bien de la 
trompette. Ok, on va essayer, il vont un ans, deux ans, ok, j‟y ai fait quelques progressions. 
Mais il vont jamais devenir un musicien de jazz. Ok ils vont faire de la variété peut-être mais, 
or they come back to the classical music, in a military band or something. And I don‟t know 
why, it‟s absolutely mysterious. Yehudi Menuhin, the violin player, classical musician. He‟s 
one of the greatest violin players of the 20th century. Il a essayé de faire du jazz. Il a rencontré 
Stéphane Grappelli, il a essayé de faire du jazz, mais c‟est ridicule. Barbara Hendricks, la 
cantatrice, a black vocalist, great voice. They have made a jazz record with, Monty Alexander, 
a great jazz player, a good rhythm section. But I don‟t know if I must laugh or cry? But it‟s 
ridiculous; it‟s absolutely not jazz music. They don‟t think jazz, the feeling is not there. Ok, no 
problem, they go on to singing Chopin, Brahms. Because the most important thing is to be 
happy.  
 
Aujourd’hui i il y a un grand intérêt pour le jazz et l’enseignement de jazz (le 
Jazz- Studio, les départements de jazz aux conservatoires, les ateliers et les 
stages) deviennent de plus en plus populaires.  Est-ce que l’un influence l’autre ?  
Ce que je constate chez les jeunes musiciens, c‟est qu‟ils veulent faire du jazz. Parce qu‟il se 
rendent compte que le jazz débauche comme on a dit sur le plan de musique. C‟est musique 
d‟aujourd‟hui. Pop, rock, il y a des possibilités qui n‟existent pas dans la musique classique. 
Et ils veulent apprendre le jazz, parce qu‟ils se rendent compte que c‟est la base de toutes 
sortes de musique, ça c‟est certain.  Mais je sais qu‟il y a  beaucoup de conservatoires en 
Flandres. 
 
Quatre conservatoires et beaucoup d’académies. 
Oui, beaucoup, c‟est énorme. Tout le monde veut faire du jazz. Donc il y a un danger, il faut 
que l‟apprentissage du jazz dans les écoles soit le meilleur possible. Il faut que les jeunes 
élèves sachent qu‟il y a beaucoup de travail à faire.  
Des jeunes, comme Jef Neve, sont tout attirés vers la musique de jazz parce qu‟elle est jeune 
elle-même. Ceci dit, je constate que le jazz ce n‟est pas pour les teenagers, sometimes, if the 
father listens to jazz then sometimes then perhaps. It‟s around 24 they come back to jazz 
music and at 30 years old it‟s a really good moment according to me. There are a lot of people 
at this moment that come back to the jazz. But according to me with young jazztalents as Jef 
Neve and so on, it‟s good perhaps for a young audience coming sooner than before to jazz. 
Not guys like me at 60 years old but perhaps not for a teenager, but if you are a young guy 
play incredible and perhaps his friends and the friends of his friends come to the concert. I 
believe it‟s good for the music in general. If a young guy plays classical music, perhaps young 
guys come and listen to him. It‟s good for the music. 
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Est-ce que le transfert des anciens étudiants vers le corpus des professeurs du 
DKO n’a- t-il pas eu de l’influence sur la qualité de la musique ? 
Quand un étudiant devient un professeur c‟est claire que c‟est étudiant-là était très bien 
pendant tous ses études, ça c‟est certain. Donc, s‟il devient un professeur après cette étude il 
se souvient des moment ou il était étudiant. Et il se souvient de tout ce que lui-même a fait 
pour devenir un professeur. Donc maintenant qu‟il est professeur il a quelques années 
d‟avance seulement, 3, 4 ans sur les étudiants qui sont en face de lui. Il se souvient très bien, 
il va leur dire, voilà ce qu‟il faut faire, ça j‟ai fait, et il va se souvenir de ça. Quand un 
professeur a été étudiant dans une école, peut-être dans la même école, pour moi c‟est très 
bon. Parce que il est encore un peu dans la situation d‟un étudiant. Il sait ce que l‟étudiant 
attend du professeur. Et qu‟est-ce que l‟étudiant attend du professeur ? Il attend tout. Donc il 
sait parfois un problème, le professeur doit savoir que l‟étudiant, qui parfois donne beaucoup 
de l‟argent pour suivre des cours, au Jazz-Studio ou dans les stages par exemple. L‟étudiant 
qui est là attend tout de toi. After a teaching day you go home and you sleep, you have given 
all your energy. Il faut vraiment tout donner, donc il faut savoir que l‟élève attend tout de lui, 
parce que lui quand il était un élève lui-même il attendait tout de son professeur. Alors c‟est 
très bon. Pour l‟école aussi. Quand un élève devient un professeur, pour la réputation de 
l‟école c‟est très bien.  
 
Isn’t it better then to teach the student how to teach, so there is the choice 
becoming a teacher or a musician? 
First the study in a conservatory is to give to the student the ability to play on the stage, not 
for teaching. The goal is, you must become a musician. Playing on stage, in a studio, and so 
one. First. And why sometimes a musician becomes a teacher, first of all, sometimes it‟s for 
money. But it‟s dangerous, because teaching is not something you just do, it‟s a mission. If 
the guy does not understand this function of a teacher it‟s not good. To teach is to give all you 
have. You must give all the things you have in side of you. And not teach and looking at your 
watch at the same time.  
To become a teacher at the royal conservatory in Belgium there is a certification, it‟s a further 
course to have this paper. But during this course there are a lot of interesting things but it‟s 
not absolutely necessary, but it‟s a choice. Some students have not the intention to teach, it‟s 
not their feeling, ok no problem. For some students it‟s a goal to become a teacher. Because 
they like to give. Enjoying the teaching is to like to give. First give. My pleasure is to give, and 
if I give ok, I receive.  
 
Il devrait seulement avoir de bon professeurs. If you are a bad teacher, because you have a lot 
of work on the stage, just play then. Let the teaching for another guy perhaps waiting for the 
teaching, enjoying the teaching. Bad teachers for me is very dangerous. First, if you teach, 
you must be there at the beginning of each lesson. If that is not possible because the teacher 
is first of all a musician, ok it‟s possible to replace you by another teacher. I did that a few 
times, but sometimes I refuse to play because it was too important three weeks before the 
exam. I must be in the classroom with my students. I refuse. Believe me, I have refused to 
play of teaching. And the students are waiting for you at this time. It‟s very important. So be 
sure that one likes giving. First, the ideas of what you playing, is not clear for you, do not 
teach. And I tell you that, according to the meeting with an audience. If your ideas, your way 
of playing is not very clear for you, it will be never clear for the audience. It‟s always the same. 
In jazz music, be clear with you, be sure what you can play. If you have an idea, you look at 
the audience and this idea goes to the audience. If you have a method of working with the 
students in front of you, look to the student in his eyes, and you explain as good as possible 
what happens. Take your all, trumpet and piano, and play.  
Teaching and playing music on a stage is possible together. For instance at Jazz-studio there 
was a stage at Dworp one whole week. At the end of the week in the bar at one o‟clock some 
teachers took their instruments and we have played one hour of concert. Playing like with the 
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attitude and the ideas, you are teaching during a whole week. You teach but you have to play 
also. Ok je prends ma trompette et je joue. Les deux sont importants. But a teacher is first of 
all a musician not only a teacher. Because if you are a teacher to get students to you, you must 
have plays at Ghent, Brussels, anywhere. And on the internet, your concerts must be there.  
If you have the acceptance to teach, please teach with a lot of respect for the students. It‟s too 
easy to teach ex cathedra. Sit down at the same level of the students, take your instrument, 
play with them. Drink something, speak, phone them. Respect. And teach what you can 
teach, sometimes there is a question that I can‟t fix, so I have not the answer for now, but I 
phone to a friend and have the answer for next week. I try to give a good answer, but I do not 
know everything. I know what I know so I teach what I know, nothing more. The truth, your 
truth, is the base of your teaching. If you can not answer to a question it‟s not a question, 
that‟s interesting because you try to get the answer somewhere phoning, to another musician, 
teacher. And ask to another teacher to go to your classroom of it‟s possible. Together you 
know the answer, let‟s listen to he explains. Life is like this. 
 
Est-ce que vous trouvez que c’est une positive évolution la naissance de 
l’enseignement de jazz? 
Peut-être à cause de l‟enseignement les moyens, la communication sont meilleurs. Mais le 
niveau du jazz en Belgique monte. Il est très en Belgique. Et j‟étais dans un jury la semaine 
passée dans un conservatoire de Bruxelles comme membre extérieur. And I have listened to 
all students of the conservatory and in the first year, beautiful ! Young guys 18 because the 
must have finished their secondary school to start at the conservatory. So 17, 18 years old 
beautiful. And the teacher told me that the level is growing. That‟s very good. Because you 
know, I tell to the student, there is a lot of work, still for the musicians, but only for the best. 
This period is like this, the American way of working, only for the best, you are working in a 
society ok still several years, ok somebody comes and is better than you, ok this guy comes at 
your plays. It‟s like this. I‟m not sure that it‟s the best society in the world, I‟m not sure at all. 
But now, when you are in Europe, because it‟s not only Belgium, Europe is there, I tell to the 
students. That first you must be the best of your village, then perhaps in Belgium and 
immediately after, further. Marianne goes to France, Italy, and so on, playing with Italian, 
Spanish, French musicians. You must be known in the world Europe. Because Belgium is too 
small. So after several years, you have played several times at the club and you need to go 
further. So try to be among the best. And who are the best, good question. First have some 
talent, if you do not feel anything of the harmony of notes, harmonical, rhythmical situation, 
learn another job. Secondly work, work, and work. Each day. I have known some students, 
working, working, working, but with no progress. Why? Because they work anything, 
anywhere anytime. Wake up, you take your breakfast, and today you have two hours for the 
music. What do I make during this two hours? You must have a planning, in one week, in one 
month, in one year. This is my goal, my objective. So today I learn this tune, I must learn this 
tune forever. So two or three hours working this tune. Ok at the end of this period, the music 
is over for today, because you must do a lot of other things. You know the tunes or don‟t. You 
know the tunes?, ok it‟s inside of you, please come back regularly to this tunes. If you don‟t do 
this they disappear out of your mind. Ok you know this tune, ok next day you work one 
technique or something, but if you do not know this tune anymore ok study it again. Because 
if your goal is to know absolutely this tune. I still work like this. So the stupid guy does not 
become an artist, it‟s not possible. I do not know if it‟s true. But I see, Philip, Catherine, when 
you talk with them, the level is very high.  
 
Thank you for the interview 
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Sabbe Johan 

Muzikant/ Docent (muziekacademie Gent, Waregem ) 

Vrijdag 7/09/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld over jazz in België in de 
periode waarin het jazzonderwijs zich situeert. Alsook over het onderwerp 
jazzonderwijs en het belang.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Er wordt gesproken over een heropleving van jazz in ons land vanaf de periode 
van de jaren ’80 tot en met vandaag. Hoe hebt u dit ervaren?  
Ik denk dat er niet meer speelgelegenheden zijn dan vroeger. Ik denk dat er niet meer plaats 
is om te spelen, dat is er altijd al geweest. Wel op het gebied van onderwijs is er een evolutie, 
hoewel ze heel lang geprobeerd hebben die boot af te houden.  
 
Toen ik 15 jaar was (ik ben nu 40), speelde ik ook in popgroepjes enz, maar er was gewoon 
niets van opleiding, buiten de Halewynstichting. Er was wel vraag naar meer opleiding, dat 
zag je ook bij mensen die in de muziekschool zaten. Maar om een opleiding op te starten, 
moet je al een kader hebben, met onder andere leraars die gevormd zijn. Ergens moet dat op 
gang komen. En dat is er gebeurd bij de conservatoria. Maar toen ik afstudeerde aan het 
conservatorium was er geen plaats om les te geven. In de academies werd dat niet gedaan.  
 
Voor de mensen die ik ken in Vlaanderen is het allemaal begonnen met de Halewynstichting, 
die de eerste stages gaven. Ik vermoed dat er nog zulke initiatieven geweest zijn, maar bijna 
iedereen die iets betekende in de wereld van jazz in Vlaanderen van mijn generatie, zijn 
begonnen met de Halewynstichting, waarbij Maarten Weyler zeer belangrijk is geweest. Ik 
denk dat er daar geen uitzonderingen op zijn.  
 
Ook in Luik bijvoorbeeld bestond ook al het ‘Séminarie de jazz’. 
In Luik zijn er ook initiatieven geweest. Ik ken mensen die er geweest zijn. Luik heeft altijd al 
een speciale band met jazz gehad. Robert Goffin was dan ook de eerste die een serieus 
jazzartikel over jazz tout court heeft geschreven. Hij was één van de eersten in Europa. De 
eerste echte bebopgroep op Europees vasteland was ook afkomstig uit Luik. Dit was onder 
meer met Jacques Pelzer. Er zijn nog muzikanten die het in die tijd gemaakt hebben, zoals 
René Thomas en Bobby Jaspar. Zij zijn allemaal groot geworden in de Luikse scène.  
 
Wat speelgelegenheden enz betreft. In een nota over ondersteuning en 
stimulering van de jazz scène in Vlaanderen en Brussel van Simon Korteweg las 
ik dat de kernbeoefening van jazz voor de jaren ’80 in Wallonië lag en nu meer 
in Vlaanderen. Hoe ervaart u dit?  
Ik ben er zeker van dat jazz méér leeft in Wallonië dan in Vlaanderen. Daar ben ik van 
overtuigd. Ik heb er vroeger moeten spelen op bigband-festivals. De ambiance daar kan je je 
hier niet voorstellen . De laatste 10 jaar ben ik niet meer geweest. 
Ik heb gestudeerd in Wallonië, welbepaald aan het Brusselse conservatorium aan de Waalse 
kant. Ik had de indruk dat ik sneller werk had in Wallonië dan in Vlaanderen.  
 
Het heeft ook te maken met het feit dat je maar één conservatorium hebt in Wallonië. In 
Vlaanderen heb je er vier. Ik denk dat er soms numeros clauses is. Toen ik begon aan het 
conservatorium waren er drie plaatsen voor 12 kandidaten. En de drie beste mochten binnen. 
Dus je moest al heel veel geluk hebben. In Vlaanderen gaat het anders: al die conservatoria 
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moeten leerlingen hebben. Ik weet pertinent zeker dat er in deze conservatoria leerlingen 
aanvaard worden die niet het niveau hebben om aanvaard te worden. Maar de leraars moeten 
werk hebben. Toevallig is dan bijvoorbeeld dat de enige saxofoonleerling die zich aandient en 
wordt binnengelaten in het eerste jaar wordt gebuisd. Dat is zeer cru, maar zo is het wel. 
Misschien werken ze in Wallonië dan wel iets realistischer. In Vlaanderen vraag ik mij af 
waar al die muzikanten uiteindelijk werk gaan vinden. Nu is er een enorme boom met de 
muziekscholen: iedereen kan ergens werk vinden in de muziekscholen. Maar op een bepaald 
moment stopt dat ook. Niet iedere academie kan zich een jazzafdeling permitteren. En apart 
vraagt dat toch wel wat organisatie, aangezien de lessen afgestemd moeten worden. Hier in 
Gent is er een grote muziekschool die een jazzafdeling heeft. Ook Waregem, Roesselare, Lier 
en Antwerpen zijn gevolgd. De kleinere academies, waaronder Westhoek, Poperinge, Ieper en 
Veurne, zie ik daar nog niet zo direct mee beginnen.  
 
Het zal misschien wel evolueren dat er daar wel komen. 
Ja. Die trend is niet tegen te houden.  
 
Klassieke muziek heeft ook niets meer met de leefwereld van de jongeren te 
maken 
Absoluut. Maar tot nu toe is dat wel altijd een klein beetje tegengehouden doordat je alleen 
mag beginnen in middelbare graad met een klassieke opleiding?. Maar dat is veranderd. Dat 
decreet ligt klaar. Als je er de officiële dingen van wilt weten. Dan moet je dat maar vragen 
aan de directie. 
 
Ik had wel een vermoeden dat dat er zou komen 
Dat is nog maar enkele weken zo. Vanaf een paar jaar geleden mogen muziekscholen 
beginnen in de lagere graad. Ze mogen maar ze moeten niet. Dit is niet voor elk instrument 
een zege, voor andere instrumenten is het dan weer absoluut noodzakelijk.  
Elektrische gitaar, dat is een andere techniek. Dat is een heel ander instrument. We zien hier 
ook dat leerlingen die uit de lagere graad komen met gitaar, niet meer meekunnen in de 
combo‟s in de eerste graad.  
 
Nu zie je ook bijna geen doorstroming. Het zijn toch meer volwassenen en 
studenten die jazz volgen.  
Ja hier in Gent, maar Gent is daarin wel een uitzondering. Dus dat is niet echt representatief. 
Hier heb je echt de studentenpopulatie. En sowieso zit je al in een muziekschool waar weinig 
kinderen zitten, we zitten hier midden in het centrum, moeilijk bereikbaar. We hebben hier 
veel te weinig kinderen en veel te veel volwassenen in het algemeen.  
 
En jazz is een studentenstad. 
Ja. In Waregem is dat bijvoorbeeld niet zo, daar heb je veel meer jongeren. Hier in Gent heb 
je dan weer meer volwassenen doordat je een hele generatie hebt die vroeger muziekschool 
heeft gedaan en die hier nu terug aan wil beginnen of dit wil hervatten.  
Bij gitaristen is dat enorm. Zij hebben dikwijls lang in een bandje gezeten, en plotseling 
kunnen ze iets bijleren. Deze groep komt dan massaal naar de muziekschool natuurlijk.  
De filosofie die er achter zat, één van de redenen om niet in de middelbare graad te starten, 
was dat leerlingen voordat ze kunnen improviseren, (klopt dit kim?? Wat ik nu zeg?) een 
eerste basistechniek moeten hebben van het instrument en van de notenleer. Wat ergens wel 
klopt. Mensen kruipen vaak onmiddellijk achter hun instrument en willen ook onmiddellijk 
creatief zijn. Maar je moet natuurlijk eerst een groot deel van de muziekcultuur geabsorbeerd 
hebben voordat je die dingen naar buiten kan brengen. Je kunt niet zomaar beginnen 
improviseren zonder dat je toonladders hebt gespeeld of een basiskennis van het instrument 
hebt. Zeker voor piano is dat zo. Voor sommige instrumenten, vooral die waarbij de 
basistechniek ander is in jazz dan in klassiek, is het echt nodig dat ze er in de lagere graad 
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mee beginnen. Bij de andere stel ik mij vragen. Dan heb ik het vooral over elektrische gitaar, 
basgitaar en saxofoon. En eigenlijk ook over drums want de slagwerkers moeten ook 
marimba doen en vibrafoon,.. Dat heb je in jazz niet nodig. Mensen die willen drummen, 
moet je dan ook leren drummen. Daar heeft het geen zin. Maar voor een instrument als piano 
ga ik de boot afhouden. Ik ga niet willen dat kinderen in de lagere graad beginnen met jazz en 
pop. Ook omdat de pedagogie van de klassieke muziek op dat vlak veel verder staat. Ik ben 
pedagogisch opgeleid om mensen te leren improviseren, om ze voor te bereiden om op 
concerten te leren improviseren. Om die typische eigenheden van jazz juist te leren. Maar als 
je dan nog zit met die grote technische barriere die je ook moet overwinnen, zou ik niet weten 
hoe ik het moet doen. Ik heb er geen opleiding voor gehad. Terwijl de klassieker dat meestal 
wel hebben gehad.  
 
Het ideale is dus eigenlijk een algemeen pakket geven, voor zowel klassiek als 
jazz? 
Ja, volledig mee akkoord.  
 
Als je het hebt over amc dan vind ik dat nog iets anders . Hoewel, ik geef amc in Waregem en 
ik probeer daar toch één trimester, van de drie jaar, alleen geschiedenis van de klassieke 
muziek te geven. Omdat ik vind dat ze daar toch notie van moeten hebben. Amc is een 
vakomringend vak. Dat staat letterlijk in het leerplan. Dat wil zeggen dat er in amc aan bod 
moet komen wat er in een instrumentles niet aan bod komt, zoals bijvoorbeeld leerlingen 
motiveren voor kunst in het algemeen en voor muziek in het bijzonder.  
Er zijn een hele boel dingen die de instrumentles moeten verlichten. En dat is dan in de 
eerste plaats op theoretisch vlak, dat je geen uitleg moet geven over akkoorden in de 
instrumentles. Verder is dit ook bedoeld op het vlak van muziekcultuur, want mensen kennen 
misschien iets van jazz en lichte muziek, maar weten niet waar het vandaan komt en wat de 
geschiedenis ervan inhoudt. Zeker niet van jazz. Negentig procent van de leerlingen die wij 
hier hebben luistert niet naar jazz. Soms op aanraden van de leraar maar ze komen niet in de 
eerste plaats daar voor.  
 
Die geschiedenis is wel belangrijk. 
Ja. Je komt ergens binnen in de jazzgeschiedenis, die ondertussen al honderd jaar oud is, en 
je moet alle concepten die wij geven voor improvisaties een plaats kunnen geven in de 
geschiedenis. Als we iets geven over blues, moet je ook weten waar dat vandaan komt. Anders 
kan je die muziek niet begrijpen. Als historicus kan je zelfs de harmonie ervan niet begrijpen. 
Het unieke ervan. Als je een bebopstuk geeft, zijn dat zodanig bizarre melodieën dat je niet 
plotseling kan verstaan waar het vandaan komt. 
 
Kan je dan wel vernieuwend zijn, als je steeds op de geschiedenis terug valt? 
Dat is een beetje een modernistische opvatting. Muziek moet in die lijn zitten, vernieuwend 
zijn. Ik denk dat vernieuwen niet het belangrijkste is als je improviseert, maar wel het vinden 
van je eigen taal. Elke jazzmuzikant heeft een eigen sound. En het is de bedoeling dat je die 
ontwikkelt. Als ik aan jou de bluesscale aanleer, gelijk op welke manier, doe je dat op je eigen 
manier. Dus als je je heel intens met muziek bezighoudt, komt je stem er wel uit. Maar dat dit 
dan vernieuwend is? Eigenlijk kan je zeggen dat de jazz in de jaren ‟60 een soort eindpunt is 
geweest, want kan je sindsdien echt vernieuwend noemen? 
 
In België vind ik bijvoorbeeld dat Aka Moon, wel een eigen vernieuwend geluid 
heeft voort gebracht. 
Ja, zij hebben zich verder gebaseerd op de M-base van Steve Coleman,.. Dan heb je die 
Afrikaanse invloed. Dan nog, op welk vlak is dat vernieuwend geweest? Maar dat zijn geen 
vernieuwingen zoals je de vernieuwing hebt gehad van swing naar bebop. Ergens gaan er 
altijd nieuwe soorten muziek ontstaan, maar je maakt geen muziek om te vernieuwen.  
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Dat is echt het wonder van jazz. Jazz heeft een ontwikkeling meegemaakt van Louis 
Armstrong tot aan Cecile Taylor. Hier kan je echt zeggen dat er een duidelijke lijn in zit. Er 
zijn niet veel muziekgenres die dat in zich hadden. En die New Orleans muziek had dat vanaf 
het begin. Die had een heleboel dingen in zich die het mogelijk maakte. Hetzelfde met ons 
tonaal systeem: dat begint heel duidelijk ergens bij de school van de Notre Dame, en het heeft 
het daar al in zich om zich te ontwikkelen tot de muziek van Bach, tot een enorm bouwwerk. 
En niet veel muziek heeft dat. Als je luistert naar Ierse volksmuziek, die muziek is al 200 jaar 
hetzelfde en dat kan niet vernieuwd worden. Je kunt er geen nieuw ritme opplakken of zo. 
Dat is net het wonderlijke van jazz. Zoals ik al zei, zijn er niet veel muzieksoorten die dat 
hebben. En het fantastische aan de taal van jazz is dat het bijna zoals een computerding is, 
“open source”. Je kunt er allerlei andere muziek in betrekken en het blijft jazz. Bijvoorbeeld 
zoals Aka Moon doet met Pygmeeën muziek en toch is het jazz. Je kunt er zo veel 
muziekgenres, berbermuziek etc, inbrengen en het zijn eigen plaats geven. Ergens is jazz 
gewoon die grote fuik geworden waar al die dingen in zitten, het is bijna een methode 
geworden voor het improviseren.  
 
Kan je daarom jazz ook als goed basis aanschouwen van andere stijlen? 
Het is de beste methode dat er is om lichte muziek te bestuderen. Je leert namelijk omgaan 
met een specifieke vorm van ritmiek die eigen is aan een heleboel lichte muziek, 
wereldmuziek en muziek die van oorsprong Afrikaans is (van Braziliaanse tot Cubaanse 
muziek). Ze hebben een heel eigen ritmische benadering die heel goed lijkt te klikken met 
wereldmuziek van overal in de wereld. Vooral dan met muziek die van oorsprong dansmuziek 
is. Je zou er is een keer met een musicoloog die daarin echt thuis is, moeten over praten. Ik 
ken dat ook allemaal maar oppervlakkig. Dat is één iets.  
Verder is er ook het feit dat het op harmonisch vlak voor allerlei “lichte muziekgenres” het 
meest bruikbaar is en ook een bepaalde methode heeft ontwikkeld om akkoorden en 
improvisatie , wat we chordscale noemen , het verband leggen tussen de akkoorden en de 
groep noten die er boven past. Dat die een bepaalde methode aanbiedt die zeer werkbaar is 
en zeer vlug werkt. Ik denk dat het de twee voornaamste redenen zijn. En ook de vormen: je 
bent in het algemeen bezig met liedvorm oftewel met open vorm, en hedendaagse 
jazzeducatie biedt daarvoor concerten aan die werken. 
 
Zijn er voor popmuziek geen andere vereisten? 
Wat is popmuziek? En bij uitbreiding, wat is jazz? Dat zijn heel brede termen. 
Als je popmuziek ziet als, hoe moet je dat definiëren? Alles wat populair is bij de jeugd? 
 
Popmuziek heeft in de eerst plaats iets met liedjes. De andere dingen zijn randfenomenen. 
Het is daar waar je met een bepaalde vorm werkt die eigenlijk al 100 jaar oud is, en ik ga niet 
zeggen dat ze afkomstig is uit de jazz, maar ze heeft wel dezelfde roots. Het woord jazz op zich 
al: als je de geschiedenis van de jazz bestudeert, moet je eens kijken voor wat het allemaal 
gebruikt werd in de jaren ‟20, wat er toen allemaal onder de noemer jazz viel. Daar zaten 
onderandere orkesten met violen bij (bijvoorbeeld Paul Whiteman,…), iets wat we nu 
absoluut geen jazz meer zouden noemen, maar toen werd die term er wel voor gebruikt. Dat 
was heel raar. Ik heb dat misschien al wel verteld maar ik heb nog iemand gekend in 
Oostende en die zei: “Ik heb op mijn zolder een jazz staan” . Hij bedoelde er een drum mee. 
In de jaren ‟30 was dit een woord dat niet bestond.  
 
Ziet u een verschil tussen gevormde en niet-gevormde jazzmuzikanten? 
Ik moet denken aan welke niet-gevormde muzikanten dat ik ken. Want iedereen die ik ken, is 
op een bepaalde manier wel gevormd. Ik zal echt goed moeten nadenken. Als je spreekt over 
niet-gevormde muzikanten, dan moet je eigenlijk zeggen “muzikanten die ouder zijn dan 50”, 
die generatie. 
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Ik weet nog in die tijd, ik sprak met Erwin Vann, en die zei ten eerste van: “Het belangrijkste 
heb ik niet in mijn opleiding aan het conservatorium geleerd. Het belangrijkste heb ik geleerd 
door met andere muzikanten samen te spelen en met hen te praten.” Het kan gewoon één tip 
zijn, iets wat iemand zegt, waardoor je frank valt. Dat kan in de les of buiten de les zijn. Het 
voordeel van een conservatorium is dat je in een situatie zit waarbij je constant tussen 
muzikanten zit, mensen die met muziek bezig zijn. Die wisselen ideeën uit met mensen die 
ervaring hebben, met mensen die evenveel ervaring hebben als jij. Maar je zit in een milieu 
en dat is het belangrijkste van het conservatorium. Iemand zoals Erwin Vann deed de ene 
workshop na de andere, waaronder waarschijnlijk ook workshops in de States. De materie die 
je moet leren, de puur theoretische dingen zoals hoe je een melodie opbouwt en hoe de solo 
van Charlie Parker in elkaar zit, kan je ook in een boek leren. Als iemand dat een keer uitlegt, 
kan je dat met een beetje gezond ook zelf leren begrijpen, want zo complex is dat nu ook 
allemaal weer niet. Ik denk dat ik al veel begreep op vlak van theorie toen ik 19 jaar was en ik 
had toen nog niet veel scholing gehad. Het is eerder vanzelf gekomen door een persoonlijke 
interesse in theorie alsook door een zekere muzikale intelligentie. Dat is op zich niet moeilijk. 
Het grote probleem van jazz aanleren is echter dat wij niet grootgebracht worden in een 
jazzcultuur. 
 Het is zoals een taal die je moet leren spreken, waarmee we niet worden opgevoed. We 
worden ook niet opgevoed met die jazztaal, dus mensen deden daarom zo veel mogelijk 
workshops en speelden zoveel mogelijk muziek. Uiteindelijk is het op deze manier dat je het 
leert, door het te doen.  
 
Voelt u een verandering in houding bij de jazzmuzikanten? In die zin dat ze 
vroeger misschien eerder artistiek was en nu meer professioneel?  
 Ik kan dat moeilijk inschatten. Ik weet dat niet. Ik zie bij oudere jazzmuzikanten ook zeer 
veel verschillende redenen waarom ze begonnen zijn. En bij de jonge mensen zie ik een 
heleboel redenen om muziek te spelen. Er zijn zo veel redenen. 
 
Enkele ander respondenten zien een verschil, hoe zij het ervaren en hoe hun 
leeerlingen er mee omgaan. 
Dat kan zijn. Ik denk ook dat er heel veel frustraties zijn bij muzikanten, omdat ze zeggen dat 
zij die kansen nooit hebben gehad.  
 
Is het bijvoorbeeld juist om te zeggen: je kunt jazz alleen leren, maar school is 
een gemakkelijkere weg? 
Techniek wordt sneller aangeleerd. Je wordt vlugger geconfronteerd met ideeën. Je krijgt 
veel meer mogelijkheden. Er zijn meer boeken, er is meer muziek beschikbaar... 
Als je vroeger een jazzplaat wou hebben, was het vaak moeilijk om deze te vinden. Nu heb je 
het maar te downloaden op internet. Informatie is gemakkelijker beschikbaar, wat een goede 
zaak is. Fantastisch.  
 
Misschien daarom dat meer mensen het gaan doen, omdat ze er sneller mee 
geconfronteerd worden? 
Dat is dan een goede zaak. Het zou kunnen. Het is effectief zo dat meer mensen jazz spelen 
dan vroeger. Er zijn een heleboel dingen die beter georganiseerd zijn dan vroeger. Dan heb ik 
het niet over de studies, maar wel over het statuut. Jazzpianisten hebben nu eindelijk een 
statuut, maar dat is 30 jaar aan een stuk zwemmen geweest. Dat is een ramp geweest. Al deze 
mensen zonder statuut hebben geen enkele vorm van pensioen, niets. Ze konden dan ook nog 
eens elk jaar de fiscus op hun dak krijgen. Er zijn heel veel zaken bevroren in cassatie. Ze 
zeiden dan dat dit probleem onoplosbaar was en dat er gewacht moest worden tot er een 
nieuwe wetgeving kwam. 
Er is jarenlang rechtsonzekerheid geweest voor die mensen. Johan Verminnen kan er een 
boek over schrijven. Het is voornamelijk hij die erachter gezeten heeft en het is voor een 
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groot stuk zijn verdienste dat er nu een statuut is. Er is op vele vlakken veel veranderd in 
België. In  Nederland bijvoorbeeld, staan ze al veel verder op gebied van jazzopleidingen. Veel 
mensen van mijn generatie zijn naar Nederland gegaan voor een opleiding. Naar Rotterdam, 
Hilversum. Dat is niet te onderschatten hoeveel er daar naartoe geweest zijn. 
 
Daar is ook meer ondersteuning vanuit alle hoeken 
In Nederland is alles georganiseerd. Ze zijn er heel nuchter in.  
 
Is de kwaliteit van de jazzmuziek verbeterd met het ontstaan van jazzonderwijs?  
Ik ben er van overtuigd dat de kwaliteit altijd maar beter en beter wordt. Je moet maar is 
luisteren naar popmuziek van nu en die van 20 jaar geleden.  
Puur de kwaliteit van de ritmesecties zit nu allemaal heel goed samen zit. Een drummer 
waarvan het tempo een beetje zweeft, of een bassist die net heel goed samen speelt. Twintig 
jaar geleden kon die nog een plaat kunnen maken. De dag van vandaag, vergeet het. Zita 
Swoon, Deus, Filip Kowlier, Gabriel Rios.. de muzikanten die hier bij spelen, dat is top. Dat 
zijn veel betere muzikanten dan die van 20 jaar geleden. Ik bedoel dit in het algemeen. Er 
waren toen ook wel fantastische groepen, de groep van Raymond van het Groenenwoud, die 
was ook zo scherp als iets. Die van Johan Verminnen zeker. Ik vind dat de popmuziek altijd 
maar beter wordt.  
 
Wat vindt u van de kritiek die bestaat op het jazzonderwijs, namelijk dat een 
formele opleiding de creativiteit en het ontwikkelen van een muzikale 
persoonlijkheid onderdrukt?  
Muzikale persoonlijkheid. Diegene die het in zich hebben om het te ontwikkelen, ontwikkelen 
het. Hoe kan het nu gefnuikt worden door onderwijs? Dat zijn romantische opvattingen. 
Uiteindelijk is muziek een vak dat je moet leren. Een taal dat je moet leren. Hoe meer dat je 
het kan leren, hoe meer je het kan ontwikkelen en dus hoe beter. Nu zijn er veel meer 
muzikanten die het vak onder de knie hebben. Ik sta paf van wat er allemaal afstudeert aan 
het conservatorium, van het hoge niveau van de mensen die we nu hebben. Zelfs in de 
academies. Dat komt voor een groot stuk doordat mensen die naar het conservatorium 
komen, al een opleiding hebben gehad in een academie. Vroeger was dat niet. Het niveau 
wordt beter, dat is een feit.  
 
Ook in de Kunsthumaniora zijn al jazzafdelingen. 
Ja. In Antwerpen en in Brussel zijn ze er mee bezig en ik heb gehoord dat ze in gent ook 
plannen hebben. Dat kan de kwaliteit van de muziek alleen maar ten goede komen. Het komt 
allemaal in een stroomversnelling. Dat sommige mensen zich daar niet goed bij voelen, dat 
kan zijn.  
Ik merk dat dikwijls ook bij oudere muzikanten die minder en minder werk hebben, zij zien 
dat die jongere generatie meestal voor minder geld gaat spelen. Als je ouder bent, wil je meer 
geld verdienen, dat is normaal. Vroeger ging ik ook voor 100 frank spelen, nu doe ik dat niet 
meer, tenzij ik echt weet dat ik mij ga amuseren, dan doe ik het voor niets. Veel jonge mensen 
die willen spelen, maken geen punt van het geld dat ze ermee verdienen. Er komen altijd 
maar meer en meer jongere mensen op de markt en altijd maar betere en betere. 
Jazzonderwijs is iets fantastisch, het is fantastisch dat dat er is voor de muziek. Ik heb ook 
nog zo‟n romantische opvatting gehoord van Johan de Smet, een goede vriend van mij, die 
componist is in Gent: “Nu moet je eens weten, ze geven jazz op de academies!”. Hij vond dat 
compleet absurd. Voor hem is jazz iets dat je vanzelf leert, iets dat je op het gevoel speelt. Dat 
is zo‟n romantische opvatting, want er er zoveel vaardigheden zijn die je kan ontwikkelen. 
Goede muzikanten die iets eigens hebben, gaan door het conservatorium daarin niet beknot 
worden. Tenzij je een hele slechte leraar hebt. 
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Erwin Vann bijvoorbeeld zei dat een docent er ook gewoon kan zijn om duidelijk 
te maken dat je het zelf moet uitzoeken.   
Ja natuurlijk. Ik heb dezelfde kritiek gehad van Erik Legnini, mijn leraar in Brussel. Hij zei: 
“Waarom kom je altijd af met dat en dat probleem? Je speelt niet genoeg. Punt”. En hij had 
gelijk. Je moet van ‟s morgens tot ‟s avonds met je instrument bezig zijn als je jazz studeert, 
en dat is alles. En er zal dan wel iets uitkomen. Jazz is moeilijke muziek. Als je daar niet elke 
dag mee bezig bent, lukt het niet.  
 
Er kruipt veel tijd in? 
Verschrikkelijk. Ik ben er op een bepaald moment mee gestopt , omdat ik het niet meer kon 
opbrengen. Je moet dagelijks minstens één à twee uur bezig zijn met niets anders dan wat je 
zelf moet leren. Dan heb ik het nog niet over het repertoire wat je moet aanleren om in 
groepen te spelen maar gewoon over het ontwikkelen van je eigen taal en het onderhouden 
van je techniek. Verschrikkelijk veel werk, maar wel plezant werk.  
Er zijn veel mensen die praten over talent, Jaques Brel zei ooit: “Talent bestaat niet. Er is 
alleen maar passie. En je moet een soort passie hebben om het er voor over te hebben.” 
 
Bedankt voor het interview 
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Smedts Els 

Coördinatrice jazz en lichte muziek Conservatorium Antwerpen  

Dinsdag 15/05/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld specifiek over het 
Conservatorium Antwerpen. Maar ook algemeen over jazzonderwijs en de 
periode waarin dit ontstaan zich situeert.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Waar focussen jullie op in het conservatorium Antwerpen.  Is jullie visie 
inhoudelijk anders dan in de andere conservatoria? 
Bij de mensen leeft het zo dat het Lemmensinstituut in Leuven bebop gericht is. Het 
conservatorium Antwerpen bekijkt jazz dan weer wat ruimer en Gent is zelfs voornamelijk 
popgericht.   
  
Komt dit misschien door de producers- afdeling in Gent? 
Dat ligt o.a. daaraan ja maar ook aan de docenten. Zo is er bv. Sofie, de jazz zangeres. Zij 
heeft toch al een redelijk „pop‟ geluid. Het Conservatorium Antwerpen is meer „echte jazz‟ in 
al zijn vormen en lichte muziek. Al is lichte muziek niet echt aan de orde... 
  
Is dat een probleem, dat samen plaatsen van jazz en lichte muziek?   
Ik vind die naam niet juist. Lichte muziek, is dat dan pop? Dan moet je naar een popschool.  
Is dat misschien tango etc.? Dat doen we hier niet. We hebben al wel eens een salsaworkshop 
gehad. Maar die naam lichte muziek is toch wat achterhaald. 
  
Kan je zeggen dat jazz een goede basis is voor alle andere stijlen? 
Ik durf dat zeggen al zullen andere mensen het daar misschien niet mee eens zijn. 
Als je kijkt welke muzikanten er nu in de popscene zitten: Nico Schepers bijvoorbeeld. Die 
geeft hier trompet in de jazzafdeling maar die speelt evengoed bij “Clouseau”. Dus ik denk 
wel dat je daar heel veel voordeel uit haalt. Inzake leesvaardigheid is het misschien niet altijd 
perfect.  Als je studiomuzikant wil worden moet je maar zien dat je daar ook genoeg op focust 
tijdens de opleiding.  
  
Het zal ook wel afhankelijk zijn van instrument tot instrument? 
Zeker en vast, maar ook van individu en van interesse. Als je zegt: ik wil later studiomuzikant 
worden en je beseft dat je daarvoor goed moet kunnen lezen dan doe je er extra moeite voor. 
We hebben nu wel elk jaar een prima vista ingevoerd. Het cliché gaat nu eenmaal dat die van 
jazz niet kunnen lezen en daar wilden we iets aan doen. 
  
De techniek die men gebruikt om pop of jazz te spelen is die niet anders bij 
bijvoorbeeld drummers?  
Drummers, ja, daar kan ik me wel iets van voorstellen. Terwijl er bij ons ook drummers zitten 
waar je van merkt dat ze dikwijls niet helemaal jazz georiënteerd zijn. Als het niveau hoog 
genoeg is naar een brede jazz-context toe dan kunnen ze bij ons toch slagen. Daarom mag dat 
lichte muziek aanhangsel misschien toch blijven.We proberen naar ieders interesse wat 
toegevingen te doen, maar er moet wel een basis zijn. Je hebt anders ook wel echte 
jazzdrummers die in pop spelen. Zo speelde er o.a. bij Frank Zappa een hele grote, als ik me 
niet vergis. 
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De leraars zijn allemaal sterke individuen die ook in andere conservatoria 
lesgeven. In hoeverre legt de school hen een visie op? 
Het is zeker niet zo dat wij elk jaar een vergadering beleggen en dan met zijn allen onze visie 
er nog eens inpeperen. Je moet wel een beetje vertrouwen hebben in je docenten. De keuze 
van deze docenten is natuurlijk wél heel belangrijk voor de school. Als je Frank Vaganée, Dré 
Pallemaerts en Ron Van Rossum binnen neemt zoals in het Lemmensinstituut, dan weet je 
dat je bebopgericht bent. Wil je zeker niet bebopgericht zijn dan moet je niet die docenten 
aanwerven. De visie zit hem dus voor een groot deel in die keuze. 
Uiteindelijk zijn het allemaal grote namen met veel ervaring die hier les geven. 
Juist daarom bepalen zij de visie.  Dré Pallemaerts en Stéphane Galland zijn bijvoorbeeld 
allebei topdrummers maar met een duidelijk verschillen in jazzstijl. Een student die naar 
Brussel gaat ,bij Stephane, weet dat en heeft dan ook andere interesses dan een student die 
voor Gent kiest. Deze 2 drummers hebben zelf nooit een jazzopleiding gehad als leerkracht. 
Het zijn goede muzikanten, maar kunnen ze dat sowieso ook overbrengen? 
Op dit niveau denk ik van wel maar om les te geven op de muziekschool aan beginners zijn de 
meeste dan weer niet geschikt. Het is ook niet echt “schools” meer op een conservatorium, 
toch zeker niet op een jazzafdeling. Je gaat er van uit dat de studenten hun instrument al 
goed genoeg beheren en dat ze samen veel naar Jazz kunnen luisteren, erover praten en 
natuurlijk ook studeren. Daarvoor hoef je geen pedagogische opleiding gehad te hebben. 
  
Zij zijn zelf autodidact. Proberen ze ook op die manier les te geven?  Zien ze zelf 
een meerwaarde in een opleiding?  
Ze kunnen zeker structuur aanbrengen door hun ervaring. Ik ben er 100% van overtuigd dat 
het alleen ook kan maar een leerkracht kan je op zaken wijzen waar je anders misschien veel 
meer tijd zou over doen.  Vanuit die ervaringen kan je dan veel efficiënter je studie afronden. 
Sommige van de docenten zijn ook zeer concreet met oefeningen. Er wordt zeker niet alleen 
maar geluisterd en nagespeeld maar ook zeer technisch geoefend. Dat is toch wel anders. Je 
krijgt natuurlijk ook bijvakken die zij zelf nooit gehad hebben: jazzgeschiedenis maar ook 
klassieke geschiedenis. Iets wat je op je eentje misschien niet zou leren. Omdat het nu een 
academische opleiding wordt krijg je natuurlijk nog veel meer van die vakken. gehoortraining 
voor drummers bv. Ze zullen nu ook zelf moeten leren akkoorden opschrijven,... terwijl een 
drummer die alleen héél goed wil leren drummen daar de moeite niet voor zou doen 
  
Denkt u dat jazz leren moeilijker is dan klassiek? 
Het is niet gemakkelijk om daar een algemeen antwoord op te geven. Moeilijker is vooral het 
probleem van improvisatie: als je dat niet hebt, kan je dat dan leren? Je kunt het wel leren 
maar dan hoor je meestal ook dat het aangeleerd is. 
Maar bij klassiek kan je dat ook zeggen: als je niet muzikaal bent, kan je dat ook leren? 
Ik ben altijd geneigd om te zeggen dat het moeilijker is omdat je op al zo‟n danig hoog niveau 
moet kunnen spelen voordat je kunt improviseren. Als je bij klassiek op een hoog niveau kan 
spelen, dan krijg je de partituur wel gespeeld. Natuurlijk is er daar ook een interpretatie en 
muzikaliteit etc.... Ik heb zelf een klassieke opleiding voor altviolist gevolgd en daarna nog 
een jaar Jazz gedaan voor Saxofoon. Je zou zeggen dat je dan op dat niveau ook op altviool 
zou moeten kunnen improviseren maar dat gaat totaal niet.  
  
Ik merk dat bij mezelf ook op piano. 
Vreemd want je denkt: ik heb nu die (beperkte) improvisatiekennis en ik kan in theorie 
fantastisch altviool spelen, maar toch vind ik het waanzinnig moeilijk om eens een keertje te 
improviseren. 
  
Je moet ook kunnen samenspelen en luisteren en dat heeft niets te maken met theorie. 
Je moet je instrument perfect beheersen voordat je kunt soleren. Terwijl je in het geval van 
viool je vingerzettingen kan opschrijven en die kan instuderen tot je het perfect kan, moet je 
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in een improvisatie je vingerzettingen en je sprongen ter plekke bedenken. En ze nog eens 
perfect spelen ook.  Het hangt voornamelijk van talent af vermoed ik. Er zijn mensen die geen 
probleem vinden om te improviseren maar die geen 5 noten kunnen lezen van een blad. Zo is 
er een verhaal over Coltrane denk ik. Iemand had een van zijn solo‟s uitgeschreven en was 
ermee naar hem toegestapt. Hij vroeg aan Coltrane om hem te te spelen maar die zei dat hij 
het niet kon. De man begreep niet dat de grote Coltrane zijn eigen solo niet van een blad kon 
aflezen terwijl hij het zelf wel kon. 
  
Kan je dat iedereen aanleren? 
Je kan het wel aanleren, maar ik denk dat je het blijft horen. Je kunt heel veel vocabulaire, 
lics leren, die dan in elkaar passen, weten van op een dominant een mol 9 te spelen 
enzovoort...En iedereen voelt dan wel dat je weet wat je doet en dat het mooie lijnen zijn. 
Daar is op zich niets op aan te merken. Maar je mist dan toch net dat tikkeltje meer...  
  
Denk je dat het onderwijs er aan de andere kant er niet voor zorgt dat de 
persoonlijke ontwikkeling van de muzikanten wordt onderdrukt? 
Dat is inderdaad een kritiek die er op komt maar dat denk ik niet. Als je ziet hoe er in 
jazzafdelingen in het algemeen les gegeven wordt mag je wel zeggen dat er nooit iemand is 
die zijn eigen manier van spelen gaat opdringen. Het gaat er om dat je iets zinnig of 
muzikaals doet met je eigen persoonlijkheid. Hoe meer persoonlijkheid hoe meer je net 
geapprecieerd wordt... Zij die dat niet hebben halen het meestal niet.   
  
Is de kwaliteit van de jazzmuziek verbeterd dankzij het jazzonderwijs?  
Dat durf ik niet zeggen. Als je Parker, Rollins of Coltrane hoort en nu Branford Marsalis dan 
vind ik dat de kwaliteit niet verbeterd is maar toch ook niet verslechterd. Er waren vroeger 
fantastische muzikanten maar dan die zijn er nu ook nog altijd hoor. 
  
Ook in ons land? 
We hebben een heel goede generatie gehad namelijk de docenten van nu. Daarna was 
het even wat minder maar als je nu hoort wat voor jong talent er is dan ben ik van overtuigd 
dat dat terug komt. Als je over de verschillende scholen kijkt zitten er in elke school wel een 
paar waarvan je denkt dat ze nieuwe docenten kunnen worden . Iedereen kent die namen, 
weet over welke mensen het gaat en dat worden dan weer de nieuwe opvolgers van die eerste 
generatie. Maar of dat er evenveel zullen zijn weet je nooit. 
  
Voelt u een verandering in houding bij de jazzmuzikanten? In die zin dat 
vroeger ze misschien eerder artistiek was en nu meer professioneel? 
Dat hangt zeer af van individu tot individu. Je hebt in de jazz afdeling zeker nog de 
clichématige types die alleen meer „vedette‟ willen zijn. De jazz-afdeling probeert dat ook te 
tolereren en niet te beknotten ook al past het niet echt in schoolverband. Maar net zo goed 
zijn er die wel heel goed passen in een school en zichzelf ook wel weten te verkopen. 
  
Heeft het ontstaan van jazzonderwijs ook iets te maken met de stijgende, 
weliswaar minieme, media- aandacht en de groei van de belangstelling bij het 
grote publiek?  
Als er meer mensen op de markt komen, is het sowieso nodig dat er meer aandacht voor jazz 
moet komen. Misschien dat de muzikanten nu ook meer „commerciële brains‟ hebben en zich 
daardoor beter kunnen verkopen zoals Jef Neve. Iedereen kent hem, of je nu voor of tegen 
hemt bent. Misschien krijgen mensen via Jef Neve wel meer interesse in Jazz en leren ze via 
o.a. zijn radioprogramma ook nieuwe dingen kennen. Hetzelfde heb je op internationaal vlak 
met Norah Jones en aanverwanten. 
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Maar buiten Jef Neve zijn nog zoveel andere muzikanten die het verdienen. 
Daar ben ik het helemaal mee eens. Het is wel een geruststelling dat Jef écht kan spelen.  
Hij verdient het dus zeker ook. 
  
Kan je  zeggen dat jazz in Belgie door de media-aandacht vandaag op een 
hoogtepunt staat? 
Op een hoogtepunt zou ik toch niet durven zeggen. Qua subsidies gaat het al een beetje beter 
maar als dit het hoogtepunt is dan ben ik  nog niet helemaal tevreden. Er is toch nog een 
groot verschil met de klassieke wereld al vind ik niet dat Jazz per se evenveel subsidies moet 
krijgen. Het kan altijd beter maar we zitten in een stijgende lijn dus dat is goed. 
De enige die er krijgen zijn “BJO” en “Octurn”. Dat is toch nog niet echt verpletterend. 
Voornamelijk om onze artiesten ook in het buitenland bekend te maken wordt er nog te 
weinig gedaan. Dré Pallemaerts is wel goed bezig dus er zijn er wel maar het het is niet 
evident voor de meeste. Ook op het vlak van concertzalen kan het beter. Onze allerbeste 
muzikanten moeten ook nog steeds in de Hopper en De Muze  spelen en daar is op zich niets 
mis mee. Maar als je van dat niveau bent en je speelt klassiek dan sta je wel in de Bozar bv... 
  
Er zijn toch wat andere verenigingen die goed werk leveren. JazzLab Series bv? 
Zeker. Elk jaar hebben we ook nog uitstekende festivals als Blue Note  en Jazz Middelheim  
Muziekcentrum Vlaanderen organiseert ook een showcase festival specifiek voor Jazz in 
Belgie en dan heb je nog  blaadjes als Jazzmozaiek. Daar is geen klagen over.  
Als je talent hebt en bij een goede leraar zit dan kan je het in principe overal leren. Een 
interessant voordeel bij ons, in Brussel en Gent is dat je twee docenten per student hebt. In 
het Lemmensinstituut hebben ze er maar één. Als je dan bij Frank komt en je haat bebop, dan 
zit je echt niet goed, maar als je hier komt en je haat bebop dan ga je bij Ben. Die heeft dan bij 
Octurn  etc. gespeeld. Op gitaar heb je bv Hendrik Braeckman en Martijn Van Iterson  
  
Waar laten de studenten de keuze van afhangen denk je? 
In de eerste plaats kiezen ze voor een leraar. De organisatie van de afdeling is ook wel 
belangrijk voor een student. Er zijn meer redenen natuurlijk: keuze van de ouders, al dan niet 
op kot gaan,...  
  
Leerlingen die echt pop willen doen zitten bij jullie niet op hun plaats  
vermoed ik? 
Ja dat is zo. Bij ons wordt dat ook gezegd. Als coördinatrice verwijs ik ze dan door naar 
Limburg. Die pop/rockschool daar gaat er komen, dat is goedgekeurd. Vroeger gingen ze dan 
meer naar Gent. 
   
Sommigen willen wel iets met muziek doen maar niet per se Jazz.  
Is dat een probleem?  
Je moet echt wel keigoed zijn. Het is een hogere opleiding, je moet komen omdat je je van „s 
morgens tot „s avonds uit de naad wilt studeren en omdat je bv de beste jazzdrummer van het 
westelijk halfrond wilt worden. Niet omdat je iets met muziek wil doen. 
  
Je hebt nu ook een kunsthumaniora. Sluit dit goed aan bij jullie? 
Ik hoor goede commentaar van hun 7de jaar ja. Blijkbaar is de achtergrond die ze krijgen zeer 
goed. Dat is vaak een probleem: jongeren met veel talent maar te weinig achtergrond  
Om alle terreinen open te houden is het wel delicaat.  
Als gevolg van het ontstaan van officiële afdeling in conservatoria zijn er nu ook al veel  
jazzafdelingen in academies. Inderdaad, dat lijkt me een goede evolutie. Voor drummers die 
geen klassiek willen doen is dat bv fantastisch. Dat je 3 jaar klassiek moet gedaan hebben als 
basis is natuurlijk onzin, je kan perfect ook een Jazzbasis hebben. Ik heb sax gedaan en dan 
altviool in de klassieke afdeling. Ik mocht niet naar jazzafdeling. Ik moest klassieke sax 
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spelen, dat is totaal anders, maar een doorsnee kind beseft dat niet, als je echt goed bent, 
maar volwassen die beginnen is totaal niet aan de orde. Ik zie goede evolutie. 
Het is allemaal aan het evolueren blijkbaar. Het is best wel spannend allemaal. Als je hierover 
binnen 10 jaar nog eens een thesis zou maken dan zal die er anders uit zien.   
  
Vind je dat het niveau bewaard wordt? 
Het is niet zomaar les volgen en naar huis gaan... Soms heb ik de indruk dat sommige jonge 
gasten niet meer beseffen waar ze mee bezig zijn Dat is een ergernis bij docenten Het moet 
een passie zijn (of worden), je moet er opofferingen voor doen en voornamelijk veel zelf 
uitzoeken.  
  
Zijn het conservatorium en de jazzstudio een goede ontmoetingsplaats? 
Dat is de bedoeling. En zeker als het uitwisselingsprogramma uitgebreid word. Met 
bamastrucuutr. We trekken voorlopig weinig buitenlanders aan t.o.v. anderen... Maar we 
proberen ze wel naar hier te lokken. We hebben zo o.a. recent nog onze site vernieuwd. 
Maar ook tussen de gewesten zou er nog meer moeten gebeuren. In Vlaanderen is er 
bijvoorbeeld een tekort aan jazz trompettisten en trombones. Zij blijven meestal in Klassiek. 
In Brussel is er nu een jonge bigband opgericht. In hoop dat in in Antwerpen ook te doen 
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Vaganée Frank  

Muzikant/ Docent (cons Lemmens)  

Dinsdag 19/06/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld over jazz in België in de 
periode waarin het jazzonderwijs zich situeert. Alsook over het onderwerp 
jazzonderwijs en het belang hiervan voor de jazzmuziek.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vandaag is jazzonderwijs alomtegenwoordig in ons land. Welke rol heeft dit 
jazzonderwijs volgens u gespeeld? Is de kwaliteit van de jazzmuziek verbeterd?  
Ik denk dat de kwaliteit in het algemeen verbeterd is. Door het jazzonderwijs krijgen de 
studenten die het volgen in ieder geval snellere en gerichte informatie, waar men vroeger 
vaak zelf moest op zoek gaan en met vallen en opstaan de dingen moest leren. Wat toen ook 
zijn voordelen had. Maar met de opleidingen is alles meer gestructureerd. 
 
Dus wanneer je kiest voor een opleiding, kies je voor de gemakkelijke weg? 
Ja, de docenten geven wat ze moeten geven, in het begin vooral de belangrijke 
basiselementen, achteraf wordt de student echt gevolgd en geleid. Dan krijg je natuurlijk 
sneller mensen die goed spelen, als ze tenminste zelf werken, want je moeten het uiteindelijk 
allemaal wel zelf doen. Maar de informatieverstrekking is veel gerichter en veel sneller.  
Het nadeel ervan is wel, het is een school dus het zit in een structuur. Dan krijg je 
bijvoorbeeld; je volgt saxofoon, je moet elke week naar de les komen. In de praktijk is dat 
eigenlijk moeilijker, want een week is natuurlijk veel te kort voor de stof die je zou moeten 
geven in die week of lesuren, zodat de student dat kan absorberen en er iets mee kan doen. 
Dat is iets wat vroeger minder het geval was, want je kreeg kennis door oftewel ergens privé- 
les te gaan volgen bij een muzikant, of door naar concerten te gaan en dan probeerde je dat 
thuis te bekijken en te assimileren en je probeerde dat in verloop van de tijd te reproduceren 
om er dan iets mee te doen. Dan heb je meer tijd, het gaat trager, maar het zit er dieper in. Nu 
krijg je het fenomeen van; je moet een schoolcurriculum volgen, je moet zorgen dat de 
student ergens staat na 5 jaar en kennis wordt altijd maar gegeven. Het is ook afhankelijk van 
de student en hoe snel die vooruit gaat. Dit kunnen ze eigenlijk zelf niet helemaal goed 
verwerken. Dus ik zeg altijd tegen mijn leerlingen; kijk, die 5 jaar, dat is kennis vergaren, 
maak dat je het ergens noteert en als je hier van school bent, kan je er echt aan beginnen. 
Daar komt het eigenlijk een beetje op neer.  
 
In die vijf jaar opleiding aan het conservatorium krijgt de student heel wat 
informatie. Maar ze worden toch ook voorbereid op de praktijk? 
U bedoelt naar de concerten toe? Ja, ook, maar dat is iets dat samenloopt. Als je bijvoorbeeld 
individueel les krijgt, gaat het echt over de technische kant van het spelen. Je geeft ook 
ensemble en dat is iets dat heel praktijkgericht is. Je moet kunnen samenspelen, interactie 
enz. Zorgen dat je in balans speelt. Dat geeft natuurlijk een rechtstreeks gevolg op de dingen 
die je achteraf zelf doet met je eigen band, of als je invalt in een andere band of wat dan ook. 
Dat je je kan positioneren in een orkest. De andere lessen zijn, dat is ook weer het gevolg van 
een schoolopleiding, je hebt het curriculum waar ook theoretische vakken bijhoren, waar je 
ook geschiedenis moet volgen en al die andere dingen moet volgen. Dat was vroeger meer iets 
waar je zelf voor koos of niet. Als je geïnteresseerd was in de geschiedenis van de jazz, moest 
je het zelf leren door platen te kopen. 
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Kan dit misschien niet juist helpen? Die geschiedenis lijkt me juist belangrijk. 
Dat is zo. Maar alles kan op zijn tijd als je het niet langs de school doet. In de school zijn het 
elke keer zorgen, je hebt examens enz,...  .Dat is iets wat je regelmatig hoort van studenten. 
Dat ze gewoon heel veel bagage krijgen, maar dat het curriculum zo zwaar is dat de eigenlijke 
essentie van de zaak een beetje op het tweede plan komt. 
 
Nu ik moet wel zeggen dat het betert naargelang de jaren. De eerste drie jaren krijg je nogal 
veel informatie. In de laatste jaren, de masters of de laatste bachelor heb je meer tijd om met 
je instrument of met de muziek zelf bezig te zijn.  
 
Wat vindt u van de kritiek die bestaat op het jazzonderwijs, namelijk dat een 
formele opleiding de creativiteit en het ontwikkelen van een muzikale 
persoonlijkheid onderdrukt? 
Dit is weer heel afhankelijk van de student. Wie het is, hoe is zijn karakter, wat is zijn 
motivatie, overtuiging, hoe is hij in een groep, hoe goed is hij op zijn instrument? Dat bepaalt 
alles. Als het iemand is die heel volgzaam is en eigenlijk niet zelf een idee heeft van wat hij 
zou moeten of kunnen doen en slaafs de richtlijnen volgt van de leraar in kwestie, dan bekom 
je iets van een kopie ofzo.  
 
Maar die krijgt uiteindelijk wel zijn diploma? 
Een diploma op school gaat erover; heb je technisch de kennis, de algemene kennis over wat 
jazz is en hoe je jazz kan spelen. Heb je de richting gekozen om les te geven en kan je het ook 
overbrengen enz. Iemand die in dat geval voldoet en niets op aan te merken , wel niet groots 
maar hij kan wel iets overbrengen aan andere mensen, mensen zullen er iets van leren dus 
dan is dat ok. Maar het persoonlijke van iemand dat maak je toch maar zelf, en dat is zo al 
een paar keer bewezen dat er ook op conservatoria gezeten hebben en die hun eigen weg gaan 
en daar ook talent voor hebben. Daar komt het altijd op neer, het is altijd dat beetje talent dat 
je hebt dat je maakt tot wat je bent als een muzikant. Ik bedoel, iedereen kan alles leren. De 
meest a- muzikale mens kan jazz leren spelen. Maar dan is het gewoon dat ietsje meer, die 
dosis talent, ook werkkracht, overtuiging die maakt dat je iets speciaal of origineler bent. 
 
Dat de school die persoonlijkheid afbreekt, dat denk ik niet. Dat is nu een kritiek die hier 
komt van mensen van en ze halen dan voorbeelden aan uit Amerika; die en die zijn 
fantastisch. Maar ze vergeten wel dat (John) Scofield, (Pat) Metheny, (Joe) Lovano,noem ze 
maar op, hebben allemaal op school gezeten in Berklee school of music. Die hebben net 
hetzelfde meegemaakt als de mensen hier en dat zijn hele goede muzikanten die ook achteraf 
de ondersteuning van andere mensen hebben gekregen om te zijn wie ze zijn. Ze hebben ook 
op school gezeten en dat is net hetzelfde hier. Je hebt vlug een reactie; jazz is zoiets van, je 
moet zat in een café hangen, drugs nemen, etc. Maar dat is natuurlijk onzin. 
 
Het heeft ook te maken met het improvisatie-aspect in jazz.  
Improviseren is eigenlijk een verkeerd woord, wat doe je als je jazz leert. Ten eerste kopiëren, 
van grote voorbeelden, je assimileert, neemt het tot je en dan ga je innoveren met de dingen 
die je in je lichaam gestoken hebt. Door te kopiëren, assimileren, ga je reproduceren, maar er 
ook andere dingen mee doen. Dat is eigenlijk improviseren. 
Het is toch een misvatting van vele mensen dat improviseren zomaar opdoen is. Dat is het in 
ieder geval niet. Het komt altijd vanuit een traditie, vanuit een voorbeeld. Een gitarist heeft 
tien tegen één geluisterd naar Charlie Christian of naar Jim Hall, “Wes” Montgomery, en een 
saxofonist naar (Charlie) Parker, (John) Coltrane, Benny Carter of Lee Konitz en dat komt 
daar van. Er zijn veel mensen die gek zijn van een moderne saxofonist als Michael Brecker, 
die spijtig genoeg overleden is, maar die vergeten dat wat Brecker deed, dat dat kwam van 
Coltrane. Het is altijd terug gaan naar, en daaruit leren en er dan zelf iets mee doen.  
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Maar naar mijn mening mag het ook niet te veel herhalen van traditie zijn. Zoals 
bijvoorbeeld bij Wynton Marsalis en zijn Lincoln Center is, dan wordt het bijna 
uitsluitend imiteren van de ‘groten’. 
Dit is een speciaal geval. Hij is een hele straffe muzikant. Iedereen is jaloers op wat die 
technisch kan en hoe hij zijn instrument beheerst. Hij heeft zijn eigen overtuiging, komt uit 
New Orleans, is nogal bevooroordeeld over, zwart en blank. Hij gaat er van uit dat muziek in 
New Orleans de echte jazz is. Niettegenstaande dat hij die andere dingen ook allemaal heeft 
gedaan, maar dat is zijn overtuiging, dat mag. Geen probleem. Hij adoreert dat. Maar hij is er 
zo mee bezig dat het alleen maar dat wordt, ik bedoel, jazz is natuurlijk ook iets heel 
persoonlijk zijn, in de dingen die je speelt. Ook al ga je terug naar de geschiedenis, haal je de 
dingen er uit. Je doet je er zelf iets mee. Wynton helt daar juist iets te veel over. Het is net 
niet dat. Maar hij heeft natuurlijk, zijn sterke kant en daar kan ik volledig in meegaan, het is 
een hele sterke muzikant.  
Hij is voor veel mensen een woordvoerder en dat heeft ook zijn belang. Ik heb er ooit is mee 
mogen spelen en hij was heel amicaal. Allemaal geen probleem, hij staat zelfs open voor 
allerhande ideeën enz . Het is natuurlijk ook iets waar hij persoonlijk mee leeft, de problemen 
van de zwarten die hij reflecteert op de muziek. Het is een apart geval.  
 
Ok. Ziet u een verschil tussen gevormde en niet gevormde muzikanten? 
In principe moet niemand naar school om jazz te leren. Dat hebben ze vroeger ook niet 
gedaan. Ik heb vroeger alleen privé-les gevolgd bij John Rocco. Ik ben nooit naar school 
geweest om te studeren. Ik heb wel Jazz-Studio gedaan en daar kwam het op meer neer om 
samen te spelen. Voor de rest moest je niet per se naar school gaan om jazz te leren 
 
Juul Anthonissen bijvoorbeeld sprak over enkele muzikanten van vroeger als 
Jack Sels, die tegen de idee van jazz in een onderwijsinstelling waren, omdat ze 
vonden dat platen beluisteren de beste en enige manier om jazz te leren. Wat 
vindt u hier van? 
Ja, maar platen beluisteren is wat op school gebeurd. Opnames worden meegebracht in de les 
en er wordt over gepraat. Ik zeg altijd, luister naar die en die standaard, bekijk ze, en we 
zullen ze op de volgende les analyseren. Het is net hetzelfde, alleen, op school gaat het er 
gewoon gestructureerder aan toe. En er is natuurlijk ook het feit, als je een job als lesgever 
achter de hand wil houden, heb je een diploma nodig, maar het hoeft niet. Om jazz an sich te 
spelen, moet je niet naar school te gaan. Je moet ook niet naar school te gaan om klassiek te 
spelen of rock, … 
 
Op muzikaal gebied ziet u geen verschil tussen muzikanten met of zonder 
opleiding? 
Als het goede muzikanten zijn. Mensen met talent, die hebben geen opleiding nodig. Het is 
een surplus voor muzikanten die veel talent hebben om naar school te gaan omdat ze 
gerichter informatie krijgen. En het is een surplus voor de school. 
 
Ziet u op andere gebieden een verandering tussen muzikanten met of zonder 
opleiding, qua mentaliteit, houding bijvoorbeeld?  
Ik geef nu sinds „93 les in het Lemmensinstituut en ik heb van ‟93 tot 2003 les gegeven in 
Gent. Mijn ervaring is, en ik ben nu vooral over Leuven bezig, dat die gasten ongelofelijk 
gefascineerd zijn door het spelen en heel veel moeite doen om her en der te kunnen spelen. 
Zij richten jamsessies op in Leuvense cafés. Ze zijn constant bezig om toch maar te kunnen 
spelen. Er zijn er ook die reeds om half negen in school staan en pas om zes uur weggaan. Er 
zijn er bij die erg bevlogen zijn. Dat is ook nodig als je zo‟n studie aanvat en als je echt goed 
wil worden. In die materie moeten je oogkleppen op en je moet er voor gaan. Je moet je 
focussen tot de moment dat je die oogklep kan afgooien en met de kennis die je hebt vergaart 
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andere dingen kan gaan doen. Maar, het vergt heel veel studie, karakter, organisatie in uw 
eigen leven en dat is niet iedereen gegeven.  
 
Leer je dan ook niet in een conservatorium die professionele, gedisciplineerde 
houding aan te nemen? 
Ja, dat wordt natuurlijk voor een heel groot deel gestuurd, maar het is natuurlijk ook de 
leerling die het zelf moet doen.Als ze je zeggen dat je zes uur per dag moeten studeren, dan 
moet je dat ook effectief doen. Dat is het enige wat je kunt doen. Het is de student die dan 
beslist, ja ik ga zes uur oefenen, of niet. 
 
Nu zijn er heel wat motivaties bijgekomen in een conservatorium (diploma), 
kan je dan zeggen dat muzikanten zonder opleiding meer een artistieke houding 
hadden. 
Ik geloof er honderd procent in dat mensen die jazz willen spelen, ten eerste voor de muziek 
gaan. Het feit dat jazz je enorm interesseert, dat je dat wil kunnen, dat het dat is dat je met je 
leven wil doen, zegt veel. En dat het dan op school gebeurd of niet dat is een keuze. Maar je 
doet dat niet met de bedoeling. Je zegt niet, ik ga daar naar school om jazz te leren en dan 
kan ik achteraf 30 uur in de week les geven en „s avonds zit ik thuis. Dat is ook bijvoorbeeld 
hetgeen wat wij trachten uit te vissen bij het toelatingsexamen. Waarvan de interesse, hoe 
geïnteresseerd is iemand, wat is zijn affiniteit met de muziek. We vragen hen tien 
jazzmuzikanten op te sommen, welke cd‟s ze in huis hebben, je probeert te achterhalen wat 
hun verhouding is met de stijl, hoe graag ze het willen. Dat is heel belangrijk. In vijftien jaar 
zijn er bij mij zijn toch al heel wat saxofonisten gepasseerd, waarvan ik er een heel deel overal 
zie spelen. Die je bezig ziet blijven. Die ook niet alleen muziek willen maken, die ook de 
dingen in eigen handen willen nemen. Ze maken groepen, schrijven,maken cd‟s, enz. 
 
Nu die opleidingen er zijn, zullen er toch ook wel studenten tussen zitten die 
jazz doen, gewoon op dat ze geen klassiek willen doen. 
Jazeker, vroeger was er geen keuze. Als je naar het conservatorium ging, was het om klassiek 
te spelen. Dat is nu gelukkig al een tijdje veranderd. Ik moet ook zeggen dat het ook veel voet 
in de aarde heeft gehad om dat te kunnen verwezenlijken. Ikzelf, samen met Kurt van Herck, 
Erwin Vann en Peter Hertmans zijn allemaal van de generatie die al die afdelingen hebben 
opgestart. De conservatoria waren er ook zelf helemaal niet van overtuigd. Ik heb 
conservatorium gedaan in Antwerpen, maar dan klassiek, want ik wou gewoon 
conservatorium doen. Maar ik moest angstvallig stilhouden dat ik jazz speelde, of ik werd van 
de school gestuurd. Op dat moment waren de mensen in de conservatoria, van de directie 
heel moeilijk te overtuigen. Er waren een paar zwarte schapen, die wat opener van geest 
waren en begonnen met een afdeling. Daarnaast had je ook het feit dat er heel veel mensen 
die geïnteresseerd waren om jazz te volgen in het conservatorium, wegliepen naar Nederland.  
Daar bestond al van in de jaren ‟60, ‟70 ,in Rotterdam bijvoorbeeld, jazzonderwijs. Dat waren 
potentiële klanten. Dan hebben ze op een gegeven moment beslist dat er toch jazzafdelingen 
konden komen. Ze konden ook niet achterblijven. Duitsland, Nederland, Frankrijk, overal 
hadden ze een jazzafdeling en in België nog niet. Dus het ontstaan van de jazzafdelingen in de 
conservatoria is eigenlijk een samenloop van omstandigheden geweest. Niet uit volle eigen 
overtuiging vanuit de directie. Gaandeweg hebben ze dit begrepen en zagen ze ook wel aan de 
afdelingen, aan de mensen die er mee bezig waren en aan de resultaten, dat het toch wel zijn 
nut had. En nu loopt dat allemaal wel.  
 
Dus het klopt dat de impuls of de vraag voor het ontstaan van jazzonderwijs 
vanuit de jazzwereld zelf kwam? Dat bepaalde individuen er achterzaten? 
Ja, in principe wel. De eerste opleiding was niet officieel, maar privé. Dit was de Jazz-Studio 
met Maarten Weyler. De Halewynstichting is daar begonnen met een opleiding die privé was, 
je moest er voor betalen en het ging niet uit van de overheid. Dat waren de eerste stappen in 
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het onderwijs in Vlaanderen. De conservatoria zagen ook dat de Jazz-Studio veel volk 
aantrok. Ze zagen dat het mensen waren die ze ook konden bereiken. Daarna zijn ze er mee 
begonnen. Dus niet met de volle honderd procent. 
 
Maar het is nu wel goed dat het alternatief er bestaat. Recent bestaat er nu ook 
voor rock, pop een aparte school.  
Ja, in Limburg heb je een pop- of rockschool en ook één in Tilburg. Er is ook al een tijdje 
sprake van een producerafdeling in Gent, maar ik weet niet hoe dat nu zit. Ik denk dat het 
nog niet voor morgen is. Ik hoor er nog niet veel van.  
 
Vandaag hebben de jazzafdelingen nog altijd de naam ‘jazz en lichte muziek’ , 
wat vindt u van dit samen nemen?  
Ja, ik vind dat een ongelukkige titel die weer vanuit het klassieke bastion is opgedrongen, 
omdat zij het organiseerden. Zij vonden het „lichte‟ muziek, terwijl ik met zekerheid kan 
zeggen dat jazz veel „zwaarder‟ is dan klassieke muziek voor veel mensen. Het staat er nu en 
dekt de lading helemaal niet wat dat betreft. 
 
Is het niet goed, dat het wordt samen genomen. Is jazz geen goede basis voor 
andere stijlen? 
Wat blazers betreft, trompet, klarinet, saxofoon, denk ik dat het tot op een bepaald niveau 
zeker kan helpen. In het commerciële circuit in Vlaanderen, de televisie orkesten die je ziet, 
popgroepen, ... , zie je allemaal blazers die een opleiding hebben gehad in de jazzafdeling. Dat 
helpt dus zeker. Wat drums en ritmesectie betreffen ligt dit iets anders. Daar heb je toch een 
totaal anders mentaliteit voor nodig, of een totaal ander idee van hoe iets moet klinken. Er 
zijn maar weinigen die het allemaal kunnen. Er zijn er, maar die lopen niet dik in ieder geval. 
Je hebt ook het concept van de klank van je instrument. 
 
Even iets anders. Buiten het muzikale, vindt u dat de opkomst van de 
jazzafdelingen andere zaken heeft teweeg gebracht. Ik doel nu op de aandacht 
van media of overheid? 
Nee, ik vind van niet. Er is misschien een beetje meer aandacht van de media omdat er meer 
muzikanten zijn. Bijvoorbeeld meer cd‟s die uitkomen, meer concertmogelijkheden, maar het 
blijft miniem. Het blijft een niche in het culturele aanbod. Zo reageert de media daar ook op. 
Zij gaan er niet heel veel energie en tijd instoppen als het een niche is en blijft. Af en toe 
wordt er wat meer aandacht aan besteed, maar dan vooral in het teken van festivals of platen 
die uitkomen. Maar over concerten of zelfs in culturele centra wordt zelden gerecenseerd. 
Laat staan in een club of in een café.  
Wat de overheid betreft; ik moet zeggen dat wij met het BJO, samen met Octurn, de pioniers 
zijn om subsidies te krijgen. Het nadeel van die subsidies is dat zij vooral groepen subsidiëren 
die vooral groter in bezetting zijn. Ze zijn niet geneigd om structurele subsidies te geven aan 
kleinere bands, kwartetten of kwintetten, omdat ze vinden dat die zelf kun boontjes kunnen 
doppen op één of andere manier. Ze gaan ervan uit dat de specifieke problemen van een groot 
orkest vooral van financiële aard zijn, om het gewoon van grond te krijgen en te laten spelen. 
Dat speelt minder in die kleinere ensembles en zeker bij de structurele ensembles. Dat geldt 
ook voor klassiek hoor. Nu, ze kunnen wel. Het probleem is echter dat ze projectsubsidies 
kunnen aanvragen om iets te kunnen doen, maar die wegen zijn voor veel muzikanten in de 
jazz nog altijd niet duidelijk en de overheid doet er weinig aan. Er ligt eigenlijk geld klaar als 
het ware. Maar ze moeten het kunnen aanvragen, ze moeten ook weten dat het er is en hoe 
dat moet. Het is natuurlijk een heel administratieve rompslomp. Veel van die gasten hebben 
daar geen zin in. 
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Het is toch vreemd dat er geen follow-up is. Dat studenten vaak geen werk 
vinden. 
Ja, maar dat is een pijnpunt dat al lang wordt geopperd. Ze zeggen dat de overheid meer geld 
in het genre moet stoppen. Er zijn officiële opleidingen, de overheid heeft ze zelf 
geïnstalleerd, opgericht. Daar komen heel veel muzikanten uit. Het is identiek aan klassiek, 
de klassieke afdeling is daar en die moeten kunnen spelen. Het genre en de hoeveelheid aan 
muzikanten maakt dat er niet genoeg publiek voor is, dus dat moet gecompenseerd worden 
door een steun vanuit de overheid.  
Nu, er wordt in de scholen wel af en toe aandacht aan besteed. Hoe je subsidies moet 
aanvragen. Wat je moet doen om ze te kunnen krijgen, maar het blijft een beetje een drempel. 
Ik moet nu ook zeggen, subsidies zijn niet allesomvattend. Het is een goede manier om iets 
van grond te krijgen, om het in de startblokken te krijgen, maar het mag, zeker voor zo‟n 
kleinere ensembles, geen evidentie zijn. Het is ook een beetje artistiek dodend. Dat is de 
natuur van de mens, je legt je er ook vlug bij neer. Dat is iets dat gevaarlijk is.  
 
Dat Octurn bijvoorbeeld subsidies krijgt is naar mijn mening al wel een grote 
stap in de goed richting. Hun muziek is ten opzichte van BJO toch niet zo 
toegankelijk.  
Octurn is in ieder geval een grote band. De reden waarom zij subsidies gekregen hebben, is 
omdat zij projectmatige dingen doen die origineel zijn. Dingen die niet bedoeld zijn voor een 
groot publiek, maar wel een artistieke waarde hebben voor de mensen die komen luisteren , 
maar ook voor een culturele uitstraling van een land, Vlaanderen. Want als we over cultuur 
spreken, is het niet België. Dan is Vlaanderen. Ook naar het buitenland toe. En dat is één van 
de vele redenen eigenlijk. Hetzelfde met de bigband. De bigband is dan nog eens een niche in 
een niche, want mensen die graag jazz horen, zijn niet altijd fan van grote orkesten. Die 
houden het liever intiemer of hebben liever een kwartet ofzo. Andere mensen houden dan 
weer alleen van bigband.  
 
Wat die speelgelegenheden enz betreft. In een nota over ondersteuning en 
stimulering van de jazz scene in Vlaanderen en Brussel van Simon Korteweg las 
ik dat de kernbeoefening van jazz voor de jaren ’80 in Wallonië lag en nu meer 
in Vlaanderen. Hoe ervaart u dit?  
Ja, in de jaren ‟50 was er een hele grote jazz scène in Luik , maar dat was toen. Veel mensen 
zijn uit Luik weggetrokken. Bobby Jaspar naar New York, René Thomas naar Parijs. Veel 
mensen zijn gewoon naar Brussel gekomen. Ik denk dat het epicentrum van de 
jazzbeoefening zich vooral Brussel in bevindt. Er gebeuren ook regelmatig dingen in 
Antwerpen of Gent, maar veel minder in Wallonië. Veel Waalse muzikanten komen naar 
Brussel, veel Vlamingen ook. Qua speelgelegenheid; er zijn bitter weinig clubs. Er is de 
Hopper, Damberd, Opatuur (sluit binnenkort, gaat op pensioen), Sounds, Music Village. 
Voor de rest zijn het allemaal kleine initiatieven van muzikanten zelf, in cafés . Er zijn ook 
zoveel muzikanten. Je moet zelf gewoon als jazzmuzikant je eigen werk creëren. Als je daar 
meer talent voor hebt, dan heb je meer kans op spelen. Er is ook een circuit van de JazzLab 
Series, de Werf organiseert concerten op grotere podia, in culturele centra. Het probleem is, 
bijvoorbeeld bij JazzLab Series, je hebt het geluk om is te spelen via de JazzLab Series, maar 
daarna is het voor vele seizoenen weer wachten alvorens je nog iets mag doen. Dat is ook een 
speld in een hooiberg. 
Dan heb je de festivals, zoals Jazz Middelheim dat nu twee jaarlijks doorgaat. Dit jaar is het 
Middelheim en ik hoop dat het nog blijft bestaan, maar ik vrees er voor. Tenzij in een totaal 
andere vorm, waar de commerciëlere muziek zijn intrede zal doen en waar het gewoon fout 
zal zijn. Omdat alle radionetten vanaf volgende editie ook mee moeten werken en er een 
eigen stijl er in herkennen. Ik zie niet in hoe radio 2 iets gaat doen op Jazz Middelheim. 
Laura Lyn goes Blues? In ieder geval, Blue Note is ook zo‟n festival waar je geluk hebt als je er 
kan spelen en daarna is het weer gedaan. Het grondgebied waar wij kunnen spelen als 



 140 

jazzmuzikant is gewoon heel klein. Je moet per definitie naar het buitenland om te kunnen 
spelen en dan spreek ik nog niet om er van te kunnen leven. Dat is natuurlijk nog een andere 
opdracht. Het is bovendien heel tof, maar om daar een vervolg aan te breien, dat is nog een 
andere zaak. Daarmee ook dat het de tendens is dat men nogal vlug de stap maakt naar Parijs 
of zelfs NY. Deels voor de muziek, deels voor de relaties om een netwerk uit te bouwen. Dat is 
nu heel belangrijk. Netwerking is overal heel belangrijk, eveneens in jazz. 
 
Daarvoor zijn de scholen ook wel goed. 
Ja, met erasmus enz. We hebben dit jaar bijvoorbeeld Portugezen gehad. Zij leren mensen 
kennen en blijven hier een half jaar rondhangen en omgekeerd. Zo krijg je een netwerk. 
Muzikanten komen gaan van hier naar daar en hopen op een vervolg. Elke keer helpt de 
school ook met die erasmus- uitwisseling. Dat wordt voor je betaalt, je krijgt een beurs. En 
anders moet je het zelf doen. In het verleden heb ik het volledig zelf bekostigd. Ik ben dan een 
paar maanden naar NY getrokken tot het geld op was. Daarna moest ik gewoon terug 
gekomen. 
 
Het is ook bijvoorbeeld opmerkelijk dat op de festivals het programma steeds 
breder wordt.  
Dat is een noodzaak voor die festivals, heb je al een interview gehad met Bertrang Flamand 
van Blue Note in Gent. Die probeert de twee te verzoenen uit noodzaak. Hij probeert het 
gespreid te houden door in twee weekends te werken. Ik weet niet hoe het dit jaar gebeurd. 
Dit krijg je omdat het louter een privé-initiatief is. Middelheim is iets van de radio en wordt 
dus door de overheid betaald. Dat is ook de reden waarom het daar nog puur kan en de 
inkomprijzen nog zeer democratisch zijn. Dat is bij Blue Note niet het geval omdat het een 
privé-initiatief is. 
Dat maakt het gewoon heel hard waardoor de inkomprijzen duurder zijn en er uit noodzaak 
andere commerciëlere groepen worden gevraagd om genoeg volk te kunnen trekken, om 
daarmee eigenlijk het deficit dat hij maakt met de jazz te kunnen dekken. Veel hangt af van 
wie komt spelen. Het probleem is natuurlijk dat grote namen in de jazz, die veel geld kosten, 
in verhouding niet zoveel volk aantrekken. Bijvoorbeeld twee jaar geleden kwam op Blue 
Note het plan om iets te doen met Chet Baker. Betrang had mij gevraagd om muziek van Chet 
Baker te arrangeren voor Joost Zwegers. De zanger van Novastar. Hij ging dat allemaal 
zingen. Ik heb hiervoor dingen gearrangeerd met een jazzband. De zaal zat stampvol, maar 
dan heb je een tweeslachtig gevoel, want je laat je een beetje gebruiken om iemand die geen 
jazzartiest is iets te laten zingen dat niet eens Chet Baker is. 
 
Ja ik heb dat vernomen. Ook op de radio werd er veel over gepraat.  
Ja, dit werd enorm gehypt in media om volk te kunnen trekken. Ik ben er zeker van dat dat 
Bertrang diep in zijn hart ook zeer doet, maar hij kan niet anders. Ik heb er ook wel alle 
begrip voor, dat is het zeker niet. Maar wat de Belgische muzikanten betreft op die festivals. 
Ze krijgen dan vooral een plaats op het podium louter en alleen door de goodwill van een 
organisator, maar hij heeft u eigenlijk niet nodig, in tegendeel. En dat is iets wat, buiten Toots 
Thielemans, gewoon een feit is. Dat is iets waar we nog veel werk aan hebben en waar nog 
veel tijd over zal gaan. Ze proberen nu Jef Neve te hypen met zijn opnames, een 
platencontract bij Universal. In wezen is dat goed, dat brengt de Belgische jazz op de 
voorgrond. Alleen zijn er nog zoveel andere artiesten die dat verdienen en dan in de kou 
blijven staan. Dat is het probleem. 
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Tot slot, in het algemeen. Vindt u het ontstaan van jazzonderwijs in ons land een 
positieve evolutie? 
Jazeker, ook en vooral doordat de conservatoria ermee begonnen zijn en ook de academies en 
de stedelijke muziekscholen moeten volgen. We creëren mensen met een diploma die kunnen 
les geven en dan moet er ook plaats zijn voor die mensen. Die krijgen dan ook werk en het 
gevolg daarvan is dat mensen, kinderen vooral, veel sneller in aanraking kunnen komen met 
jazz. Dan hebben we ook veel meer kansen op goede muzikanten omdat ze van jongs af aan, 
bijna met de paplepel, de jazz aangeleerd krijgen.  
Vroeger moest je eerst en vooral het geluk hebben dat je de muziek ontdekt en dan zijn er al 
wel wat jaren voorbij gegaan. Nu de jeugd naar de muziekschool kan gaan en op een gegeven 
moment voor jazz kan kiezen, zijn ze nog veel jonger. Gemiddeld 4,5,6 jaar jonger dan 
voordien. Voor hen is dat doodnormaal. Dan krijg je gewoon veel meer kwaliteit.  
Ook is het de bedoeling dat er een aansluiting komt tussen kunsthumaniora met de 
conservatoria? Er is er één in Antwerpen en Brussel. Die van Leuven volgt nog altijd niet, dat 
is iets van lange adem. In Antwerpen geldt bijvoorbeeld het eindexamen als toelating voor het 
conservatorium. Dat is natuurlijk een manier om de leerlingen daar te houden, maar dit is 
natuurlijk wel goed, want dan hebben ze de goede elementen.  
Als je muziek in het algemeen heel vroeg in gelepeld krijgt, dan wordt dat een evidentie, dan 
is dat een verlengde zoals je een vork neemt en eet. Voor ons is dat natuurlijk een voordeel 
voor de kwaliteit van de muzikanten, de kwaliteit van het onderwijs achteraf en later, in een 
professionele omgeving, de kwaliteit van de muzikanten zelf. Het is dus zeker een positieve 
evolutie. 
 
Bedankt voor het interview 
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Van Ael Lieven 

Muzikant/docent (muziekacademie Gent) 

Maandag 28/05/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld over jazz in België in de 
periode waarin het jazzonderwijs zich situeert. Alsook over het onderwerp 
jazzonderwijs en het belang.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Er wordt gesproken over een heropleving van jazz in ons land vanaf de periode 
van de jaren ’80. Dit zou ook de verdienste van het jazzonderwijs zijn. Hoe hebt 
u dit ervaren? 
Wat ik weet, is dat jazzonderwijs begonnen is in Luik met Henri Pousseur. Van daaruit is er 
vooral aan de Waalse heel wat ontstaan met een aantal Vlaamse muzikanten zoals Kris 
Defoort ,Fabricia Casol en Michel Hatgiourigou. Dat is een impuls geweest voor Vlaamse 
muzikanten. Hoe dat die aan een opleiding geraakt zijn. Dat noemt men de gouden generatie 
en die hebben inderdaad wel veel verwezenlijkt. Dat zijn mensen die vooral eind jaren ‟80 
jaren ‟90 dé mannen waren. Nu begint dat wat af te wisselen. Er komen nieuwe generaties 
binnen. Wat interessant is, is dat het repertoire vanaf die generatie veel breder is 
opengetrokken. Een heleboel mensen, zoals Aka Moon, hadden met sterk klassiek avant-
garde muziek kennis gemaakt op die manier. Dingen die Defoort doet zijn veel meer in die 
zaak opengetrokken. Wereldmuziek, rap, hip-hop. Vanaf de jaren ‟80 heb je wat aanslaat bij 
de internationale tendensen. Marsalis met zijn club die een heel traditionalistische jazz 
promoot en je hebt in die gouden generatie een hele boel muzikanten die gewoon straight 
forward (Bart Defoort, Hans Van Oost) de klassieke jazztraditie wat doortrekken. Dan heb je 
in Amerika een stroming gehad o.l.v. Steve Coleman, die eerder poliritmisch is met rap en 
hiphopinvloeden. Dan merk je dat Aka moon , hoewel het heel persoonlijk is, daar toch 
ergens bij aansluit.  
 
Klasseer je die muziek dan nog onder jazz? 
Ik ben daar totaal van afgestapt. Muziek kan je eigenlijk bijna niet classificeren. Zeker 
vandaag niet door uiterlijke kenmerken, stijlkenmerken. Het is eerder de economisch sociale 
context waarin iets functioneert, waarin je een stijl kan toepassen. Van Bebop, Charlie 
Parker, zeiden er ook veel dat het geen jazz was. Nu is dat het model geworden. Dat werkt zo .  
Die gouden generatie in België noemt men een sleutelmoment. De Kaai in Brussel. Dat was 
een concertzaal en de muzikanten runden die zelf. Dat heeft zowat de impuls gegeven zegt 
men.  
 
Eigenlijk ligt de kern nu meer in Vlaanderen? 
Ik denk dat de jazzwereld zich over heel België uitstrekt. Als je die cultuurgemeenschappen  
apart gaat nemen loopt dat totaal mank. Omdat Brussel heel centraal ligt zijn de grootste 
jazztoestanden rond Brussel gecentreerd. Als je de samenstelling van de groepen ziet merk je 
dat Waalse en Vlaamse muzikanten constant door elkaar spelen. Dat is geen zinvolle 
benadering.  
 
Situeert de organisatie rond jazz zich vandaag niet meer in Vlaanderen? 
Ik weet niet dat zal wel meer in Vlaanderen zijn. Je hebt de jazz en folk vereniging 
Muziekmozaïek , de Jazz-Studio, Jazz Labseries, …. De Vlaamse gemeenschap. Je merkt dat 
die cultuur per gemeenschap niet helemaal functioneert. In Luik heb je Maison du Jazz, een 
meer historisch gegeven, gericht op de klassieke traditie.  
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Ziet u een verschil tussen de generatie gevormde en niet-gevormde muzikanten? 
Ik zou niet zeggen dat de kwaliteit van de jazz verbeterd is met het ontstaan van het 
jazzonderwijs. Mensen kunnen zich wel beter verkopen. Ik denk dat ze nu een wat meer 
professionelere houding aannemen en vroeger meer een artistieke houding. Dat zou je 
kunnen zeggen, maar muzikaal-inhoudelijk merk je dat de nieuwe mensen die afstuderen 
allerlei richtingen uitgaan en misschien wat flexibeler worden. Alhoewel dat dat een 
muzikantentype is dat ook meer op gang komt. Bij de generatie ervoor, de gouden generatie, 
had je dat ook al, maar dan merk je toch nog vaker dat ze een eigen project hebben. Een 
eigen, heel herkenbare stijl met een groep van vier à vijf muzikanten die soms wel flexibel 
uitwisselen. Nu merk je bij die jongere generatie en vooral bij mijn collega‟s in de 
muziekschool, dat die verschillende, heel uiteenlopende projecten hebben en op die manier 
ergens zo wat meer het economische, management- organisatorische beter in handen 
hebben. Dat ze echt proberen er van te leven en dat ze ook veel minder vies zijn om les te 
geven. Dat is een belangrijke evolutie die sinds een jaar of vijf, zes in de muziekschool 
jazzopleidingen wordt aangeboden. Degene die grotendeels autodidact zijn, die bij de eerste 
cursussen in Luik of Jazz Studio waren, geven nu allemaal les aan de conservatoria. Dat zijn 
de lesgevers daar. De mensen die nu afstuderen komen meer in muziekscholen terecht om 
dat de conservatoria al vol zitten.  
Het is heel positief dat die doorstroming er is. Er is plaats gecreëerd, want je krijgt een massa 
muzikanten waar niemand wist wat mee aan te vangen. Qua houding zeer eenvoudig, flexibel 
met hun dingen omgaan. Dat is mijn ervaring als ik mijn collega‟s observeer.  
 
Denk je dan niet dat er veel jongeren jazz leren omdat er het is, zonder de juiste 
motivatie? 
Dat artistieke zal er misschien wel een beetje afgaan. Ze worden wel professioneel opgeleid. 
Maar ja, als je een prutser bent, kom je in het conservatorium hopelijk niet binnen. Ik vind 
wel dat men kwaliteitsvolle opleidingen aanbied. Met de recentere evolutie naar de 
academisering van het hoger onderwijs probeert men dat ook wetenschappelijker te 
onderbouwen.Ik denk ook wel dat het natte vinger werk is. Ik heb onlangs gekeken en van 
docenten jazzgeschiedenis is er eigenlijk maar één musicoloog. Die geeft in Antwerpen les en 
voor de rest zijn dat een soort amateur- journalist muzikanten. De kwaliteit van theoretisch-
historisch is, in hoeverre ik daar kijk op heb, helemaal niet op een wetenschappelijk niveau 
zoals men dat met de klassieke muziek van de Universiteit in Leuven of Gent heeft. Het is 
eerder journalistiek van inslag.  
 
Wat vindt u van de kritiek die bestaat op het jazzonderwijs, namelijk dat een 
formele opleiding de creativiteit en het ontwikkelen van een muzikale 
persoonlijkheid onderdrukt?  
Dat is een kritiek die er op komt. Je ziet dat vanuit de ontwikkeling in de Verenigde Staten. 
Daar is reeds van in de jaren ‟80 een jazzopleiding, bacheloropleiding enz. Ik weet niet of je 
die theorie wat bestudeerd hebt. Met een aantal muzikanten heeft men het jazzvocabularium 
eigenlijk gestandaardiseerd in de loop van de jaren ‟60 en ‟70. De opleidingen ervoor waren 
redelijk onformeel bij jazz. Dan heeft men, vooral Dave Fleetman en Amersold, systemen 
uitgedacht met een chord-scale theorie. Bij elk type akkoord heeft men een bepaalde 
toonladder gezet, maar dus niet groot, klein, maar ze hebben zo‟n 35 soorten scales die bij elk 
type akkoord past. Die opleidingen in de V.S zijn daar echt op gericht. Je merkt dat als je 
boekjes leest, daar heb je een overzicht van een curriculum jazzopleiding voor drie jaar. Ik 
vind het echt ridicuul hoe dat daar wordt voorgesteld. Een jaar tertsen oefenen, een jaar 
kwinten, .. .  
Dan krijg je muzikanten die vooral ideologisch volgestopt worden met de grote voorbeelden. 
De ideologie is, probeer ze zo goed mogelijk te imiteren, dan ga je vanzelf kwaliteitsvolle 
muziek brengen, maar het persoonlijke aspect wordt daarin verwaarloosd. Men krijgt, 
doordat dat zo rigide gesystematiseerd is, muzikanten die alleen maar toonladders en 
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gebroken akkoorden kennen en die absoluut niets persoonlijk meer doen. De generatie in de 
VS die het eerst uit die conservatoria kwam en die door de platenmaatschappijen met open 
armen aanvaard zijn, noemt men de “young lions” . Dat zijn super virtuoze muzikanten,qua 
techniek etc. , maar de kritiek die vaak gehoord is, is dat ze absoluut persoonlijkheid missen. 
Dan merk je dat die Coltrane of Miles “na-apen”. Van die generatie zegt men dat de 
persoonlijkheid echt ontbreekt en dat is absoluut niet hetzelfde als die natuurlijke 
opleidingsweg die vroeger via cafés in een band om zo te groeien. Maar ik denk dat je vroeger 
ook niet mag idealiseren, omdat je vroeger ook 1000den prutsers en amateurs had. Je hoorde 
er niets van. Ze speelde dan in lokale bandjes. 
 
Ik denk dat in Vlaanderen, België dat systeem veel minder rigide is. Men heeft wat oog voor 
avant-garde, vrij –improvisatie en pop dingen. Zowel meer funky-pop toestanden als naar 
meer avant-garde toe, dat spectrum is breder. Dat komt in de opleiding wel aan bod. Er is 
vaak kritiek dat de creativiteit veel minder is, maar dat moet de tijd uitwijzen, dat kan je nu 
niet zeggen denk ik. Ik vind wel dat die een heel professionele houding hebben.    
 
Je wordt ook heel breed opgeleid. Verschillende stijlen komen aan bod. Vooral 
bijvoorbeeld in de Jazz-Studio. 
Iemand van het Lemmensinstituut zei me dat hij het heel moeilijk had omdat hij door het bos 
de bomen niet meer zag. Er waren zoveel stijlen waaruit je kon kiezen of je moet er zelf één 
maken, wat dus de traditie van de jazzesthetiek is. Die persoonlijkheid, binnen traditie die 
persoonlijk er uit de pikken. Ze maken er zodanig iets eigen van dat het dan opnieuw bijna 
een nieuwe stijl was. Dat als essentie van de jazztraditie, dat gaat sinds de jaren ‟80 meer 
verloren omdat je een meer divers pluralistische stijlenspectrum hebt en die opleiding zal er 
zeker voor een groot stuk tussen zitten  
 
Die persoonlijkheid, je hebt de basis in school nodig, maar komt ze niet vanuit 
jezelf? 
Ja, alhoewel, je kan daar in je opleiding aandacht voor hebben. In mode bijvoorbeeld. Je hebt 
in België twee scholen. De Brusselse academie van de mode, waar men echt op het 
functionele gericht is en de mensen voorbereid om een groot mode bedrijf-design te werken. 
En je hebt de mode-academie van Antwerpen, daar is het de bedoeling dat je vanaf het eerste 
jaar je zin doet en dat die echt persoonlijkheden kweken met een werkdruk die enorm hoog 
is. Waar men zich eerder focust op het creatieve. Die mensen hebben een creatieve 
persoonlijkheid. Binnen een functionele context gaan ze ook wel hun draai vinden, maar 
nooit die touch verliezen. Ik denk dat de conservatoria allemaal wel ongeveer op dezelfde lijn 
zitten. Dezelfde middenweg. Misschien heeft Brussel (klassiek) meer de naam om op solisten 
te mikken. Ik weet niet in hoeverre dat voor jazz van toepassing is.  
Toelatingsproeven; Gent is altijd de meest flexibele, Brussel heeft een iets hogere drempel, 
persoonlijk gesprek. Indruk. Dat is wel heel genuanceerd. Ik denk dat je niet direct een 
oorzakelijk verband kan plaatsen tussen de opleiding en het feit dat jazz misschien minder 
creatief is vandaag. Het speelt zeker mee. Het is niet dat je dat alleen internationaal moet  
opentrekken. Op de Amerikaanse scène heeft men een sociologische invalshoek.  
Het is gebaseerd op de jazzpedagogiek in de USA. Het Boek jaren ‟90 neo-traditionalistisch 
jazz die opgang maakt.  
 
Ook in kunsthumaniora bestaat al een jazzafdeling.  
Dat zou wel tof zijn als men dat daar ook integreert, maar daar heb ik geen zicht op. Ik vind 
absoluut dat men ook in het secundair onderwijs jazz moet geven. Het secundair is de plaats 
om allerlei dingen open te houden. DKO is meer de plaats om die zaken als hobby te doen. Ik 
vind het goed dat dat opengetrokken wordt. Er zit een beetje iets vreemd in de structuur die 
je vanaf de middelbare graad kunt volgen. Ik kan zeker inhoudelijk begrijpen dat men zegt, 
eerst klassiek en dan techniek, notenleer is basis. Anderzijds vind ik dat niet zo respectvol 
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voor de klassieke muzikanten, omdat zij dat eerste jaar louter techniek moeten geven. Het is 
ook moeilijk voor de doorstroming, want klassieke muzikanten schaven de poten onder hun 
stoel uit door die gasten vanaf de middelbare graad naar de jazz te laten doorgaan. Het is 
privé-onderwijs, je krijgt altijd een persoonlijk band met je leerkracht en je vertelt veel als dat 
goed zit. Dat is niet evident en dat merk je duidelijk aan het publiek bij ons op de 
muziekschool. Er is bijna niets van doorstroming. Van een normaal parcours, kinderen die 
van lagere graad beginnen, die van het middelbaar moeten kiezen om naar de jazz te gaan, 
dat gaat niet. Die blijven bij hun gewone leerkracht. Alle leerlingen jazz zijn volwassenen. Ze 
hebben al klassiek gedaan en beginnen dan opnieuw. Je krijgt dan een gigantisch 
niveauverschil en verwachtingspatronenverschil. Dat is wel typisch voor de muziekschool in 
Gent. Die doorstroming; er is bijvoorbeeld één trompetleraar van klassiek die dat heel goed 
doet. Hij geeft orkest ook. Ik speel daar wat slagwerk in en ik vind dat die dat vanuit zijn 
klassiek oogpunt heel goed doet. Die krijgt veel uit die kleine gastjes. Die heeft zijn eigen 
jeugdorkest. Dat is natuurlijk ook heel tof en kwaliteitsvol voor die jonge gastjes om in mee te 
spelen, maar als hij de helft laat gaan, kan hij nooit een band samenstellen. Dat die 
belangenconflicten inherent aan die structuur zitten, vind ik lastig. En natuurlijk krijg je nog 
een ander inhoudelijk element. Gitaristen die bijvoorbeeld vier jaar klassiek volgden, moeten 
helemaal opnieuw beginnen, want een elektrische gitaar is heel anders. Gitaarleerkrachten 
die klagen, die moeten helemaal opnieuw beginnen. Die vier jaar techniek en notenleer gaat 
dan eigenlijk verloren.  
 
Zou het niet beter zijn met een algemeen pakket, voor zowel klassiek als jazz? 
Ik denk dat het geïntegreerd niet gaat. Uiteindelijk gaat het erop neerkomen dat het klassiek 
binnen 20, 30 jaar serieus gereduceerd wordt. Dat men misschien eerder een algemene 
opleiding zou moeten hebben. Een basis die zowel door jazz als klassieke muzikanten gegeven 
wordt. Een soort algemeen pakket dat men dan kiest voor de twee. Nu is het beginnen in het 
klassieke en daarna pas naar jazz gaan. Ze zouden in niets moeten beginnen, gewoon muziek 
en daarna kiezen! Dat zou misschien wel een oplossing zijn. 
 
Voor de klassieke wereld is dat dan niet echt positief, want ik vrees dat er dan 
teveel jongeren zouden kiezen voor jazz, omdat dat het populairder is. 
Maar uiteindelijk gaat dat evident zijn dat die verhouding gaat omdraaien. Jazz in nu „in‟ 
Logisch ook, klassieke muziek heeft niets met de sociale leefwereld van jongeren te maken. 
Absoluut niet. En dan ook nog. Spelen gaat nog, maar in musicologie in Leuven zijn er ook 
steeds minder laatste jaren. Ook heel weinig die slagen.  
 
Wat zijn de verschillen met een klassieke muziekopleiding in de muziekschool? 
Ik heb zelf klassieke amc gevolgd en ook wat stageles klassieke amc gedaan. Wat men daar 
doet, is gebaseerd op de klassieke traditie. Of beter, als het goed gegeven wordt. Als het slecht 
gegeven wordt, is het gewoon een soort een muziekgeschiedenis die boven de hoofden van de 
pubers gegeven wordt. Het eerste jaar is wat kennis maken met hoe muziek functioneert. De 
verschillende klankkleuren van de instrumenten is zo een klassieker, maar ook andere 
parameters tonen, nadien melodie en harmonie. Dat zet je dat aan elkaar en krijg je een 
inleiding. Voor melodie krijgen ze bijvoorbeeld opbouw van melodie, een aantal vormen: 
voorzin, nazin,enz. , vraag en antwoord, of de driedelige liedvorm (ABA). Zo‟n soort 
melodische opbouwpatronen. Daarna herhaling en hoe de melodie in elkaar zit. 
Spanningsbogen, met luistervoorbeelden enz.. Als je dat interactief doet kan je dat heel tof 
aanpakken. Dat is dus echt aanraking om zo een idee te hebben hoe het functioneert, maar 
dan duizend keer complexer.  
In het tweede en derde jaar zijn het vooral verschillende genres en de verschillende 
stijlperiodes zoals barok die aan bod komen. Meestal komt het erop neer dat je waslijsten 
stijlkenmerken hebt die je moet herkennen. Of het renaissance of barok is ... . Je kunt dat wel 
vrijer interpreten denk ik. In het klassieke leerplan staat ook dat je jazz en wereldmuziek 
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moet aanhalen, maar als je die verhouding bekijkt is dat een half jaar ergens in het tweede of 
derde. Je mag dan kiezen wat er gegeven wordt. Meestal worden verschillende stijlen van de 
jazz, eventueel met een inleiding rond improvisatie, gegeven. Eigenlijk is het een breder, 
vooral klassieke traditie, aanraken. Je leert hoe het functioneert, zodat je met muziek kunt 
omgaan die je beluistert en die je zelf bespeeld. Op die manier. Dat stuk zit ook ergens bij in 
de jazzversie van amc. Hetgeen niet geofficialiseerd is. Er bestaat geen leerplan van en 
officieel bestaat dat ook niet. In essentie ben ik verplicht om dat leerplan van de klassieke te 
volgen, maar dat wordt specifiek voor de optie jazz opgemaakt. Je voelt dat er nood is aan een 
theoretische onderbouw. Enerzijds krijg je ook de aspecten van „kennis maken met‟,maar dan 
wel echt gericht top de jazztraditie. Je hebt een ander uitgangspunt, wat popmuziek enz. Ik 
geef in het eerste jaar een historisch overzichtje van blues, de stijlen van de jazz, hoe jazz 
functioneert. In het tweede jaar geef ik een overzicht van de popmuziek en ga ik dieper in op 
muzikanten van de jazz. Het laatste jaar behoudt ik om al de thema‟s aan te snijden en 
probeer ik vooral actueel te zijn. Ik hoop de komende jaren van popmuziek en elektronische 
muziek dingen te integreren, maar daar ben ik voorlopig nog niet zo in thuis. Maar wel in 
actuele jazz, zowel in VS als in Europa als in België. Een uitstap rond klassieke Indische 
muziek, een hele andere wereld (heb er wat cursussen rond gevolgd). Rond klassieke muziek 
heb ik een paar dingen gedaan, vooral rond zaken die in jazz helemaal niet aan bod komen, 
zoals vorm. In jazz is dat altijd simpel, je hebt je thema en al je improvisatie. Klassiek spel, 
sonatevorm, contrasten en evenwichten. Daar geef ik dan wat les rond en leg ik dat wat uit.   
Dat is eigenlijk redelijk analoog aan wat er breder in de klassiek ook gebeurd, maar dan naar 
een ander repertoire verschoven. Wat er wel bijkomt is een heel serieuze inleiding op de 
jazztheorie, omdat dat gewoon nodig is. Een klassiek iemand heeft op de muziekschool 
eigenlijk alleen nood aan noten te kunnen lezen van begin tot einde. Het is natuurlijk veel 
beter dat je wat zicht hebt op hoe die akkoorden werken en of er delen terug keren, of dat het 
een sonatevorm is. Dat zou idealiter veel beter zijn, want in de praktijk merk je dat heel veel 
muzikanten die klassiek doen, hun partituren spelen en daar hun gevoel in steken. Maar 
verder dan dat gaat dat niet. Dat is een soort opbouw rond de bluesakkoorden. In het tweede 
jaar jazz wordt die akkoordenopeenvolging uitgebreid. Dan is er ook nog een deel rond 
eartraining en akkoorden herkennen. Johan breidt dat uit in zijn lessen met nog wat 
klapoefeningen en dictees enz. . Ik wil dat in de jaren ook wat toevoegen .Het praktische wil 
ik eerder in de lijn van de vroegere notenleer. Dat de klassieke amc er helemaal niet meer is 
en een heleboel dingen die in de klassieke notenleer niet belangrijk zijn :gesyncopeerde enz…  
 
Is jazzonderwijs omdat de muziek zo moeilijk is, dan niet meer noodzakelijk? 
Het is moeilijker om jazz te leren. Absoluut. Belangrijk niet echt. In de klassieke dingen kun 
je je ook verdiepen. Inherent qua niveau is dat net hetzelfde. 
 
Zelf heb ik het gevoel dat ik bij jazz meer begeleiding nodig heb. 
Je moet bij jazz veel meer zelf in handen nemen .Omdat je het systeem van partituren lezen 
gewoon bent. Waar je dan in jazz veel minder op werkt, is de techniek. Bijvoorbeeld; aan de 
hand van een partituur kunnen technische problemen met het bestuderen van het instrument 
heel sterk aan bod komen. Als je dan die partituren bestudeert, oefen je die motoriek en 
andere technische zaken. Dat komt in de jazz veel minder aan bod. Je moet dat improviseren, 
onder de knie krijgen. Als je improviseert pas je dat automatisch aan aan wat je kunt. Kun je 
bijvoorbeeld maar 1 noot per seconde spelen, dan speel je trage improvisatie. In de 
instrumentles proberen mijn collega‟s daar ook af en toe een keer een studie tussen te steken, 
maar dat is veel minder doorgedreven dan in klassiek. Johan is daar bijvoorbeeld een heel 
grote voorstander van. Het is eerder een accentverschuiving en natuurlijk mensen die daar 
wat dieper op ingaan. Je hebt een cursus amt die je ook vrijwillig kunt volgen. Daar kan je 
dan de harmonie in de klassieke traditie diepgaand leren kennen. Even diepgaand als wij dat 
in de amc doen, of soms zelf nog dieper of complexer. In de hogere graad kan je ook kiezen 
voor hogere notenleer. Dat is eigenlijk voor mensen die denken iets met muziek te doen. Je 
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kan in de hogere graad vrijwillig notenleer bijnemen. Nog extra sleutels, moeilijkere stukken , 
meer op het zicht leren lezen en ook een heel ingewikkeld stuk dat qua eartraining veel 
ingewikkelder is dan dat wat ik doe; twee stemmen dictie, verschillende intervallen 
,akkoorden herkennen. 
 
 
Als je iets met muziek wilt doen is harmonieleer toch wel belangrijk, de basis. 
Jazz is toch een goede basis voor stijlen zoals pop ,enz? 
Ja, in die richting, maar als het de bedoeling is om als amateur te spelen heb je nog een heel 
mooie traditie die in Vlaanderen nog sterk aanwezig is: fanfares, harmonie, brassbands, 
jeugdorkesten. Die doen heel of werk. Dat is op basis van het partituursysteem, maar die 
maken ook wel plezant werk, brengen kwaliteit en het sociale gebeuren daar rond enz… . 
Ik speel zelf in een brassband met partituren, maar we spelen ook popnummers. We spelen 
jazzy toestanden, zwaar klassieke sterk avant-garde stukken, marsen ,… .Die partituur op zich 
is een andere toegangsweg tot muziek. Ergens is het zo dat je het minder zelf moet doen, 
maar als je met dertig samenspeelt, moeten het allemaal goeie jazzmuzikanten zijn om daar 
iets van te maken. Ik denk dat je het eerder in verschillende accenten moet zien en vooral 
positief benaderen. Je hebt verschillende kanten die je kan uit gaan. Waar de één in de 
andere zijn uitvulling zit. Je ziet de repertoires nu ook, en dat is voor de jonge mensen, het 
muziekleven in Vlaanderen is veel toegankelijker. Alhoewel jazz ook geen lichte coup is. In 
het kader van die jazzlijn komen dan veel pop-funky dingen aan bod. Maar ik denk dat je het 
eerder moet zien als extra specifieke kansen die je krijgt. Meer dan een bepaald soort 
muzikantenhouding te ontwikkelen. Mijn schoonbroer speelt contrabas in een klassiek orkest 
in Nederland, maar die kan absoluut geen noot improviseren. Dat is wel een absoluut 
toporkest. Symfonieën Mahler,.. 
Je ben een ander type muzikant! Als je het in een historisch kader wilt plaatsen, dan sluit de 
jazzmuzikant als type eerder aan bij de muzikant zoals hij was ten tijde van het klassieke, 
Mozart,… . Dat zijn muzikanten die zelf speelden, zelf componeerden, improviseerden ook en 
heel veel functioneel schreven (in dienst bij vorst, kerk) . Jazzmuzikanten zitten eerder in die 
sfeer. Het zijn eerder flexibele muzikanten het plat kunnen trekken. Die hebben een 
basisrepertoire opgebouwd, muziek die ze dan vanuit zichzelf kunnen improviseren. Heel dat 
schema op basis van standards, akkoorden enz. … Ze moeten zeggen „1,2,3,4 en we zijn 
vertrokken‟. Die hebben een heel strak schema waarbinnen men muziek kan maken en ook 
zeer creatief kan zijn. Een soort common language om over muziek te communiceren. Ze 
hebben hun eigen persoonlijke inbreng, ze kunnen invallen, ze kunnen ook heel goed noten 
lezen.  (conservatoriumopleiding blijft dan ook belangrijk ) en vanaf Beethoven zijn door de 
artistieke uitgangspunten de componist en muzikant een andere weg gegaan. De componist 
was echt een denker en schreef die moeilijke dingen op, maar die kon ze zelf niet meer 
spelen. Terwijl een muzikant echt alles op alles moet zetten om dat uit te voeren. Op techniek 
en op partituren. Want als je dan ook nog componist was, dan kreeg je dat nooit gespeeld. 
Dan had je te veel om op te focussen. Dus specialisering in componist en uitvoerder. Dat heb 
je minder bij jazzmuzikanten. Ze zijn een universeel type muzikant. Zo zou je het kunnen 
bekijken.  
 
Er is meer belangstelling voor de jazz en de overheid zou meer geld geven, maar die vinden 
dat jazzonderwijs niet goed georganiseerd is. Dat er te veel individuen zitten . Een te grote 
kloof is tussen de jazzpodia en onderwijs.  
 
Ik kan me dat voorstellen. Ze komen natuurlijk uit een klassiek opleidingssysteem van de 
conservatoria. Dat was een heel strak systeem. Bij de jazzopleidingen misschien ook. Je leert 
naar het examen toe, maar men zet daar te weinig praktijkervaring tegenover.. . Dat men die 
dingen te weinig integreerd in de opleiding zelf. Ik denk dat elke muzikant die het iets of wat 
serieus meent, toch als jazzmuzikant op een conservatorium, constant zit te jammen in 



 148 

allerlei cafés en er heel veel bijneemt dat niet expliciet tot de opleiding behoort, maar 
absoluut noodzakelijk zijn om als muzikant je weg te vinden. Het is inderdaad zo dat de 
overheid die jazzsector wat beter zou kunnen sponsoren, maar de structuren die er achter 
zitten...  
Klassieke muziek heeft een wat burgerlijke traditie, goed georganiseerd, elk concert heeft zijn 
management. Dat moet ook, want ze zijn met 50, 60 man. Bij jazz zijn dat kortere, flexibele 
projecten en heb je meer kleine groepen. Je hebt maar 1 groot orkest in België, het BJO. Ook 
maar 25 man. Dat is niets vergeleken met een symfonisch orkest. Dat zijn kleine, flexibele 
groepen. Ze willen ook vrij zijn om hun eigen ding te kunnen doen. Dus dat is niet zo 
gemakkelijk. Ik denk dat er eerder wat steun aan die opleidingen nodig is om die wat breder, 
diverser, kwaliteitsvoller te kunnen uitbouwen. Dat zijn de muziekscholen die dat op poten 
zetten. Ook wat aan ondersteunende organisaties zoals jazzmozaïek bijvoorbeeld. Ik heb zo 
een beetje het gevoel bij die jazzhype, ale hype kan je niet zeggen, maar het is wat populairder 
geworden bij een breder publiek, dat er een groep oude venten achter zit die dat promoot: 
Jazz in Vlaanderen. Dat is een vijver waar ze altijd in dezelfde pot roeren. Dat zijn toegewijde 
mensen enz, maar qua exact musicologische kennis is er echt wel een hiaat. Er is eigenlijk 
(bijna) niemand in België die op een musicologisch niveau over jazz kan spreken. Die dat 
bestudeerd heeft. Ze zijn oftewel journalistiek van oorsprong, of ze komen vanuit de praktijk. 
Dus als je muzikant bent, moet je het ook wel wat uitlegen. Muzikanten onder elkaar 
vertellen ook wel wat. Maar ik denk dat dat een gat is dat nog opgevuld moet worden. Dat is 
natuurlijk omdat er in België zulk een strikte scheiding is tussen universiteiten, waar zoiets 
groei zou kunnen verkrijgen om dan te verspreiden in de ?sector(vb. klassiek  musicologen 
die zitten overal in dat management ). De conservatoria en universiteiten zijn heel 
gescheiden, terwijl in het buitenland die dingen meer door elkaar lopen. Als je een 
jazzafdeling aan de conservatoria hebt, wordt die direct aan wetenschappelijk historisch 
dingen aangekoppeld.  
 
Er wordt wel veel aandacht besteedt aan de instellingen alle rond? Niet aan de 
muzikant ? 
Inderdaad, ze moeten muzikanten betalen. Dat is triestig. De jazzmuzikanten slepen 
negatieve dingen mee. Jazz als ontspanning, waardoor ze ook betaald worden als lichte 
muzikanten. Terwijl ze op muzikaal kwalitatief niveau absoluut op hetzelfde niveau zijn.  
Alhoewel. De sociale context waarin de muziek functioneer is ook wel anders. Als je in cafés 
gaat spelen is dat anders dan in concertzaaltjes. Zelfs al zijn dat niet al te grote. 
Waar het bij klassieke muziek het leven zijn gang gaat. Voor jazz in kleine cafés is dat 
natuurlijk helemaal anders. Een Cafébaas kan ook zoveel niet betalen ,… .   
 
Enkel toots, jef neve, 
Dat is zo‟n persoon als Robin Verheyen. Die slaagt er in om rond zijn persoon een hype te 
verkrijgen. Jonge muzikanten hebben meer iets van; ik ga mezelf verkopen. Ze zijn daar niet 
vies van. Vroeger waren dat bescheiden mensen die gingen voor de kunst. Ik doe met mijn 
muziek wat ik wil en je moet mij maar verkopen, maar zo werkt dat niet. Dat verschil in 
houding merk ik wel. Philipe Caterhine komt ook wel. Maar dat zijn de grote namen.  
 
Ze kennen enkel Toots Thielemans 
Maar met klassiek is dat niet anders. Dat gaat net veranderen, het is veel? . Dat is het 
maatschappelijke, want die twee muziekgenres zijn uit het maatschappelijk leven verdwenen.  
Blue note twee jaar geleden bijvoorbeeld. Joost Zwegers ging naar chet baker, op radio 1.  
Ze kozen dingen die voor het grote publiek interessant zijn, maar die er niets van weten . 
Maar dat het Blue Note festival de meest gigantisch muzikanten had, daar wordt dan 
absoluut niets over gezegd. Dat was het enigste wat ze erover konden zeggen; Joost Zwegers 
kwam kijken.  
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Op Middelheim zonden ze ook fragmenten uit en daar zat Joost Zwegers weer te zeveren over 
die mens. Die mens kent niets van jazz.  
Kris Defoort ken ik redelijk goed. Een heel interessante muzikant. Ik heb de indruk dat, als 
die een nieuw project heeft, dat dat redelijk goed in de media komt. Maar je merkt ook, Kris 
Defoort is en beetje een introvert type, dat die zijn boel niet goed uitleggen en verkopen. In 
het interview verstonden ze niets van elkaar buiten het elkaar aan spreken .  
Dat is het media landschap. Je merkt dat ook bij Klara. Voor de hervorming was dat  
onderverdeeld in heel veel thematische programma‟s . Je kon naar een type luistern en er 
alles over te weren komen, maar nu maken ze er één pot van om zoveel mogelijk publiek aan 
de radio te kluisteren. Met radio 1 gaat dat ook die richting op met de hervorming. Ze hebben 
de 5 gespecialiseerde programma‟s rond jazz, maandag singer songwriter, woensdag klassiek, 
donderdag folk. Dat willen ze afschaffen. 
 
Bedankt voor het interview 
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Van Herck Kurt 

Docent(cons Antwerpen) / Muzikant 

Zaterdag 3/3/07  

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld specifiek over het 
conservatorium Brussel. Maar ook algemeen over jazzonderwijs en de periode 
van jazz in België behandelt.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vandaag is jazzonderwijs alomtegenwoordig in ons land. Welke rol heeft dit 
jazzonderwijs volgens u gespeeld?  
Daar komen mensen uit voort die op een heel korte periode iets kunnen bereiken. Maar er 
zijn veel mensen die zonder het jazzonderwijs of scholen meer kunnen presteren. Binnen de 
groep die er studeren is het startpercentage enorm klein. Als ik eerlijk mag zijn, we zijn met 
te veel conservatoria in een te klein land. Als we met minder zouden zijn, zou het niveau naar 
boven kunnen. Nu is het voor meer dan 80% een bezigheidstherapie. Zoiets van: ik weet niet 
wat ik ga studeren. Het is een heel speciale soort onderwijs. Wat de overheid en de 
hogeschool vergeten, is dat het uit een ondergrond komt. Het is zelfstudie. Je zoekt dat zelf 
uit. Je gaat bij mensen te rade en het wordt een manier van leven en zo verder. In een school 
wordt dat nu gerecupereerd met regeltjes en wordt het eng. Terwijl dat de muziek voor de 
openheid staat. Zoiets in een instelling plaatsen en officialiseren loopt erg moeizaam. 
 
Waarom zijn jazzafdelingen dan nuttig? Kan de jazzwereld niet zonder? Is het 
dan om pure economische redenen? 
Dat zit er voor een groot stuk wel tussen. Jazzmuzikanten worden maatschappelijk gezien 
niet gerespecteerd. Tenzij het over Toots Thielemans gaat, maar al die soldaten daartussen 
worden wel eens vergeten.  
 
Er zijn toch heel veel docenten die eigenlijk puur uit noodzaak en niet uit 
overtuiging gaan lesgeven? 
Hoe je het draait of keert, dat botst inderdaad. Het is een afdeling voor de docenten. Op die 
manier is het goed voor de muziek. Diegene die iets wil meepikken kunnen dat op een vrij 
goedkope manier. Of dat nu zo slecht is weet ik dan weer niet. Bologna is de richting waar we 
nu naartoe gaan. Zoals in alle geledingen van de maatschappij kijkt iedereen door hetzelfde 
gaatje en wordt dit altijd maar kleiner en kleiner. Er komen meer regeltjes enz. Binnen een 
paar jaar gaat het zo hard clashen dat het terug gesplitst wordt vermoed ik. Ik merk dat zelf  
ook. Ze hebben mij gevraagd voor de hogeschool. Voordien leefde ik elke maand in schulden. 
Ik kon mijn huur niet betalen, amper eten. Of je moet kiezen voor de commercie, maar dan 
moet je je ziel verkopen. Sinds ik les geef heb ik financieel geen problemen meer terwijl ik 
daar nog echt wordt uitgebuit. 80% van de docenten, niet alleen in de jazz maar ook in de 
klassieke muziek worden uitgebuit. Er is geen geld voor muziekonderwijs. Het kost te veel 
geld. Individuele lessen zijn natuurlijk heel duur.  
 
Is er dan geen verbetering? Zoals bijvoorbeeld de groei van belangstelling voor 
het muziekgenre in het algemeen. 
Nee, het wordt alleen maar erger. Vorige week was er nog een vergadering. Het is echt heel 
fout gegaan toen het conservatorium is geïntegreerd in de hogeschool. Die koepel krijgt een 
budget en dan verdelen ze autonoom naar waar dat geld gaat. Die muziek is maar 1/6 of zo … 
Er zijn andere mensen die, door academisering, met universiteiten gaan samenwerken. Het 
eerste dat ze vergeten zijn de lonen. Die schakelen ze niet gelijk. Je wordt altijd 
stiefmoederlijk behandeld. Ik heb ook zoiets van; ik geef nu les, maar als dat nog lang gaat 
duren, geef ik er de brui aan. Ik dacht dat ik de maatschappij een gunst deed door mijn 
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kennis te delen, want daar is het toch om te doen, maar dat wordt niet gerespecteerd. Mensen 
daarboven zijn bezig met kadertjes en tabellen, maar weten hoegenaamd niet wat de muziek 
is, betekent.  
 
Ik las in de krant dat er meer subsidies zouden komen voor de jazzsector. Is dat 
dan geen verbetering.  
Ja, ze zouden moeten komen, omdat ze nu zien dat het populairder wordt. Maar alle 
subsidies gaan voor 99% naar klassieke muziek, beeldende kunst en film. Als muzikant zit je 
in een heel rare positie. Je bent altijd de laagste schakel. Als er een festival wordt 
georganiseerd worden terreinen afgehuurd. Ook de tent, de stoelen, de brouwer wordt 
betaald. Als laatste komen dan de artiesten. En die vragen ze of ze niet voor wat minder 
willen spelen, want er schiet niet veel geld meer over. 
 
Dat is inderdaad vreemd. De muzikant is immers de essentie van het optreden.  
Inderdaad en dat is ook zo in een school. De administratie wint het van de creativiteit. Die 
regelen uw papieren. We moeten les geven in een systeem dat gewoon niet meer normaal is 
in deze tijd.  En ik vrees vooral dat het op alle geledingen is. Er zijn altijd schakels van 
mensen die incompetent zijn. Het zijn er niet veel, maar de schakel van een ketting is maar zo 
sterk als de zwakste schakel. Wij zijn daarbovenop nog individualisten. We hebben niets 
anders gedaan dan vijftien jaar helemaal op ons eentje op onze kamer liggen oefenen en dan 
moet je ineens sociaal vaardig zijn en met papieren kunnen omgaan. We hebben daar echt 
geen kop voor. We verliezen aldus constant dat gevecht.  
 
Hoe ziet u hier dan een oplossing voor? 
Ik denk niet dat het nog tegen te houden is. Bijvoorbeeld die alarmerende vergadering vorige 
week: we gaan de conservatoria terug splitsen van de hogeschool, maar zonder de 
portefeuille. Dan is het vrijwilligerswerk voor ons. Je gelooft niet hoe absurd dat is.  
Ook die dialoog, nu moeten wij een onderzoek gaan doen. Ok, daar kan wel iets tof komen. 
Je zit in een maatschappij en het moet verkopen. De platenbusiness is sinds een aantal jaren 
ingestort. De nieuwe Jamie Cullum bijvoorbeeld, die verkoopt nog wel. Maar dat heeft niets 
meer met jazz te maken.  
 
Ik vind het zelf ook vreemd waarom dat juist die enkele personen er worden 
uitgehaald. 
Maar dat stoort ook niemand. Als echt jazzmuzikant heeft hij wel verdienste, maar dat gaat 
naar mijn gevoel toch niet zo diep. Het is niet meer gewenst in de maatschappij, in de media . 
Wil je succes hebben, dan moet je een project hebben.  
 
Of een opvallende,dynamische persoonlijkheid als Jef Neve. 
Ja, dat heeft er ook mee te maken. Hoe dat hij met journalisten omgaat. Dat heb je nu wel en 
daar kan ik hen geen ongelijk in geven. Het is waar dat ze hun PR beter verzorgen. Maar dat 
is het nu net. Het probleem is dat iedereen vedette wil zijn. Het is wel de organisator die zegt, 
ik heb ze daar geboekt en een paar jaar later is het van, ik heb ze ontdekt. De journalist juist 
hetzelfde. Iedereen wilt zo zijn ego op boosten. En je moet dat dan bevestigen naar die 
mensen toe. Als je dat dan niet doet, is het moeilijk.  De meeste van mijn generatie zijn meer 
van het principe: ik speel en ik schrijf onafhankelijk. 
 
Is de kwaliteit van de jazzmuziek verbeterd met het ontstaan van jazzonderwijs? 
Ja, zeker in Nederland. Maar dat ga je pas binnen een aantal jaren zien. Niet iedereen is de 
beste jazzmuzikant en komt op grote podia. Maar er zijn er wel genoeg die in het theater 
komen of in de blues of met computer bezig zijn. Ik denk ongetwijfeld dat het niveau daar ook 
hoger is. Mensen kunnen veel beter lezen, begrijpen de muziek sneller. Dus ik denk het wel.  
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De vraag wordt dikwijls alleen maar bekeken vanuit een technisch standpunt. Kunnen ze dit 
of dat? Maar de muziek zou eigenlijk veel vlotter moeten gaan. Dat vergeten ze op school. 
Misschien is dat wel goed.  
 
Om het kaf van het koren te onderscheiden? 
Het is soms jammer dat mensen die minder fotogeniek of sociaal vaardig zijn, maar beter 
spelen minder de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ik denk dat de maatschappij daar toch 
iets voorzichtiger mee mag zijn.  
 
Maar de belangstelling voor de jazzmuziek blijft in het algemeen wel groeien en 
er komen ook meer speelgelegenheden enz. Ook het onderwijs kent meer en 
meer succes. Beïnvloeden ze elkaar? 
Ja, ik weet in ieder geval hoe ik als twintiger was. Ik ging naar concerten, hetgeen een unicum 
was. Het was pas veel later dat je kon spreken van een publiek. De scholen creëren toch ook 
een jonger publiek. Er is een betere afspiegeling. Dus ik denk dat het mekaar wel positief 
beïnvloed. Wat de speelgelegenheden betreft, ik denk niet dat het zoveel beter is geworden. 
Dat is wat ze laten uitschijnen met de Jazz Labseries etc, maar dat is echt zand in eigen ogen 
strooien bij hun en de rest van de wereld. Het idee is wel positief, maar de resultaten zijn echt 
heel slecht. Je krijgt een maffia, een paar incompetente mensen die dan hun hobby 
uitbreiden en dan beslissen tot ze ineens een gevestigde waarde zijn die dan zegt: “jij bent 
goed en jij bent niet goed” . Ik vind dat ver gaan. Als organisator heb je normaal één stem, 
bijvoorbeeld bij de Opatuur in Gent mag geen drummer binnen. Dat weet je, maar als die nu 
te veel macht heeft, mag in heel Gent geen drummer meer binnen. Dat is absurd.  
 
Maar er moet wel organisatie zijn. 
Ja, maar de organisaties zijn heel amateuristisch. Als ze pretenderen iets te doen, moeten ze 
het echt professioneel aanpakken. Ze zijn niet selectief, als er een frank bij komt gaat het 
altijd over macht. Er zijn er weinig die overeind blijven.  
Ook bij andere gelegenheden, culturele centra bijvoorbeeld. Als je vergelijkt met een iets 
groter land als Frankrijk zie je dat een CD daar makkelijk 15000 exemplaren haalt. Hier in 
België spreekt men bij wijze van spreken al van een succes als een CD 500 keer over de 
toonbank gaat. Het land is groter, maar het gaat een beetje verder. Er is ook een betere 
journalistiek.  
 
Is dat dan niet gewoon het grootste nadeel dat we een klein land zijn? 
Alles heeft zijn voor en nadelen. Er zijn hier ongelooflijk veel goede muzikanten. Het is alleen 
de entourage er rond: platenbusiness, management, dat bestaat hier niet. Je kunt niet in 
Frankrijk gaan spelen zonder een management. In Europa zijn de grenzen van gewapend 
beton. Ik kan u er over vertellen, maar dat zijn zo‟n grote maatschappelijk zaken. Het 
individu, de muzikant, gaat daar niets aan doen. Met hoeveel zijn we in de jazz, met 
200/400? Dat stelt niets voor. 
 
Het is toch wel opvallend dat wij zo veel goede muzikanten hebben in ons kleine 
landje.   
Ze zijn er overal wel. Over heel de wereld. Parijs heeft ook heel goede scholen. Dat is een 
voorbeeld van een school, het Conservatoir superieure. Daar hebben ze heel veel middelen, 
heel veel geld en daar zijn een paar docenten die alles geven. Die doen projecten enz. Dat is 
ongelooflijk. Laat de mensen het zelf doen in plaats van te zeggen; als je je diploma wil, dan 
moet je dat en dat.. . 
 
Er moet toch een basis gegeven worden.  
De basis moet er zijn, maar die moet er op een bepaalde leeftijd komen. Daarna moet je niets 
anders meer doen buiten spelen.  
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Wat weet u nog over de reacties bij de klassieke muzikanten tijdens het ontstaan 
van de jazzafdelingen?  
In het begin werd een beetje angstig, sceptisch gereageerd. Maar dat is wel bijgedraaid. Ze 
hebben ook wel gezien dat het met klassiek naast mekaar kan bestaan. Beetje bij beetje 
beginnen ze ook te beseffen dat improviseren niet zomaar „iets‟ spelen is. Daar komt echt wel 
wat meer bij te kijken. Dat we elkaar beter leren kennen en je wat meer respect hebt voor 
elkaar. Dat is een positieve weg hoor, want we komen van ver.  
 
De waardering van jazz vanuit klassieke hoek, dat is vandaag geen probleem 
meer? 
Nee, eigenlijk niet, er zijn er nog altijd die zeggen dat het geen muziek is, maar het is een 
minderheid. Iedereen heeft recht op zijn mening. 
 
Hoe werd in de jazzwereld zelf gereageerd op de scholen? 
Heel individualistisch. De ene heeft er bijvoorbeeld een job door en vindt dat goed.  
 
Het ontstaan van jazzafdelingen in de kunsthumaniora en academies lijkt me 
ook niet te onderschatten.  
Nu wordt het product van die muziekscholen geïnjecteerd, dus hopelijk wordt binnen een 
aantal jaren die vooropleiding veel beter. Je zit in muziekacademies te werken met jongeren 
die nu ook al de goede informatie krijgen. Vroeger had je meer de klassiekers; “ik zal dat wel 
is snel geven”. Pijnlijk soms. We zullen de resultaten binnen tien, vijftien jaar zien. Daar ben 
ik wel positief over. Het is natuurlijk moeilijk om iets op te starten.  
 
Naar mijn aanvoelen is die begeleiding of onderwijs toch wel belangrijk. Jazz 
leren is niet gemakkelijk. 
Maar jazz kan je ook jezelf aanleren. Dan is het toch altijd iets dat je zelf geleerd hebt uit 
ervaring. Iets dat je meegemaakt hebt. Oplossingen die je gevonden hebt. Als ik dat en dat 
doe is het goed. Als je zelf iets kan ontdekken gaat de ervaring ook veel dieper. Als je les krijgt 
en het lukt je, ga je gelukkig naar huis, maar kom je altijd een stap te laat. Er komt toch altijd 
een moment dat je op je eigen benen komt te staan en dan moet je die zelf kunnen zetten. Dat 
wordt niet geleerd in een school. Dat is iets heel moeilijk. Het wordt soms te gemakkelijk, 
waardoor de drive niet overeind blijft.  
 
Voor jongeren is het vaak aanvaardbaarder dat die jazzafdelingen er zijn in de conservatoria. 
Ik weet nog goed dat ik heb moeten vechten om te zeggen; nu blijf ik thuis en ga ik niet naar 
een conservatorium. Ik wou er niets mee te maken hebben. Ik ging er wel privé-lessen volgen. 
Maar ja, dat is dan heel onzeker voor de ouders. Dat zie ik nu ook met ouders en hun 
kinderen. Nu ze na zoveel jaren kunnen les geven, hebben ze een zekerheid.  
 
Je kunt er niet onderuit. 
Nee, maar als je zo begint en je bent niet bereid om even af te zien... In de V.S. is het nog veel 
moeilijker. Als je daar naar een school gaat, kost het vijf miljoen voor een half jaar. Dus 
iedereen gaat jobs doen. Bijvoorbeeld Mark Turner. Eén van de bekendste saxofonisten ter 
wereld nu. Die studeerde, ging s‟nachts afwassen en tappen en sliep dan 2u. Er zijn mensen 
die echt toegewijd zijn. Wat het hun ook kost van moeite en geld speelt geen rol. Ik ga ervoor. 
Dan moet je toch al sterk in je schoenen staan. Je moet het ook fysiek aankunnen. Dat is toch 
wel indrukwekkend.  
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Dat zijn dan ook wel meestal de beste muzikanten. 
Ja, die weten waarom ze het doen. Dat kan je niet leren in een school. De liefde, de echtheid 
waarmee dat je het doet. Je hebt er genoeg die het doen om vrouwen te versieren. Dat oude 
fabeltje bestaat nog altijd. Het stomste eerst. Je zit met een hele hoop mensen met 
verschillende motivaties. Dus je kunt de leraars niet afrekenen op wat er uit komt. Want dat 
is nog een misverstand. Het is niet de leraar, maar het is de leerling die het zelf moet doen. 
Ik denk dat een school vooral een soort legitimatie is. Maar uiteindelijk moet je gewoon rustig 
kunnen werken, alleen. Voor een groot deel toch. 
 
Bedankt voor het interview  
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Vann Erwin 

Muzikant/ Docent(cons Antwerpen)  

Woensdag 14/03/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld over jazz in België tijdens de 
periode waarin het jazzonderwijs zich situeert. Alsook over het onderwerp 
jazzonderwijs en het belang hiervan voor de jazzmuziek.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Er wordt gesproken over een heropleving van jazz in ons land vanaf de periode 
van de jaren ’80. Hoe hebt u dit ervaren?  
Persoonlijk heb ik niet echt de indruk dat het echt vooruit of achteruit is gegaan. Ik voel 
bijvoorbeeld niet dat er meer clubs zijn of algemeen meer plaatsen zijn waar je kunt spelen.  
Ik voel zeker niet dat de mogelijkheden naar de muzikanten toe, in clubs enz, vooruit zijn 
gegaan. Zeker en vast niet in evenredigheid met het leven enz. Als ik een heel algemene 
indruk mag geven, uit mijn ervaring dan, heb ik niet de indruk dat het echt vooruit is gegaan. 
Daarentegen kan je misschien wel merken dat op plaatsen zoals de Munt, er wel meer 
belangstelling is naar jazz toe. Dat is dan eerder door een bepaalde persoonlijkheid die er 
echt achter heeft gezeten, zoals Fabricio Cassol of Kris Defoort, die ook met de klassieke 
wereld een link hebben en niet noodzakelijk vanuit de jazzwereld alleen. Het komt ook niet 
vanuit de Munt zelf dat er ineens een belangstelling komt naar de jazzwereld toe.  
 
Is er nu bijvoorbeeld geen jonger publiek dan vroeger? 
Dat zou kunnen, maar ik denk dat het ook weer een bepaalde indruk is vanuit een bepaalde 
invalshoek. Ik had al interesse toen ik een jaar of 8 was. Wat dus vrij jong is. 
 
Ik begrijp dat mensen uit muzikantenfamilies vroeger beginnen, omdat ze 
vroeger in contact komen. Maar meer in het algemeen 
Ik kom niet vanuit een muzikantenfamilie. Misschien is dat ook een apart geval, dat weet ik 
niet. Als ik terug denk, in de jaren ‟80 was ik stages aan het doen enz. Daar zaten toen ook 
mensen bij zoals Stéphane Galland, die waren vanuit de jaren ‟40 of zoiets.  
Is het publiek echt verjongd? Ik denk dat er door de conservatoria op een of andere manier 
meer over gesproken wordt. Vroeger waren er geen conservatoria en waren er natuurlijk 
mensen die naar buiten toe kwamen en ook mensen die zich er echt in beten op één of andere 
manier. Die zeiden; we moeten absoluut spelen, we willen absoluut spelen. Ik merk nu in de 
conservatoria dat je echt van alles hebt in het leerlingenkorps. Je hebt mensen die echt 
uitblinken, dat zijn er weinig, en je hebt het merendeel, de echte middelmaat. Dit laatste deel 
zijn misschien mensen die je vroeger niet zoveel zag. Dat is de indruk die ik er van heb.  
 
De eerste mogelijkheden tot jazzonderwijs waren privé-initiatieven. De Jazz-
Studio kwam en workshops werden uitgebreid. Ik heb gehoord dat dit op vraag 
was van u en nog enkele andere muzikanten.  
Bij mij was die interesse er al heel vroeg, op een gegeven moment wou ik dat doen in een 
school of zoiets, maar die waren er niet echt. Dan ben ik maar naar de academie geweest en 
ben ik eerst klassiek gaan volgen en daarna heb ik kunsthumaniora gedaan. Toen was er ook 
geen jazzafdeling. Dan ben ik parallel met de kunsthumaniora zomerse jazzstages in Dworp 
gaan doen. Dan hadden ze ook de Halewynstichting. Die hadden toen zondagse workshops 
waar ik ook naartoe ging, want één keer per jaar, per week is een beetje magertjes. Dus 
stelden ze die zondagen voor, dan ben ik daar ook naartoe gegaan. Misschien is van daaruit  
de eerste Jazz-Studio gegroeid. Toen waren we met 25 of zoiets. De vraag was er natuurlijk. 
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Als je een passie hebt en je probeert te zoeken naar waar je die informatie kunt krijgen en er 
bestaat niets buiten de jazzstages en die zondagen, dan zoek je naar meer. De enige andere 
mogelijkheid in die tijd waren seminaries in luik, maar dat waren maar seminaries. Daar hing 
helemaal geen diploma aan vast of zoiets, nog geen gestructureerde lessen enz.  
Aan de ander kant dat moet ik ook zeggen, toen de jazzstudio uiteindelijk begonnen was, heb 
ik een heleboel lessen niet gevolgd. Omdat je dan merkt dat je al die theorie krijgt enz. en ik 
wou er absoluut een paar zaken uit, een soort module. 
 
Maar er zijn toch genoeg muzikanten die het ook op hun eentje hebben gedaan. 
Ja, ik nam gewoon de saxofoonlessen en samenspel lessen. Dat was het. De theorie ging 
vanzelf. Dat voel ik nu nog. In die tijd was er Frank Vaganée, Kurt (van Herck), Erik 
Vermeulen. Die generatie. Als ik nu zie, in gelijk welk conservatorium, het doet er niet toe, 
heb je nog maar een paar heel sterke mensen die dikwijls gewoon in de structuur passen, die 
goed presteren. Of ze presteren goed in één vak, en niet goed in een ander vak. Ik heb dus nog 
altijd de indruk dat het niet echt in één keer veel verbeterd is. Dat er ineens veel meer 
muzikanten zijn. Je hebt veel meer middelmaat.  
 
Dus u vindt niet dat de kwaliteit van de jazzmuziek verbeterd is met het 
jazzonderwijs?  
Ik weet het niet, niet noodzakelijk, het probleem is, hetgeen ik nu merk, dat er zijn die, of er 
nu een conservatorium was geweest of niet, toch muziek hadden gedaan. Op één of andere 
manier. Je krijgt heel veel mensen die het noodzakelijk willen. Ze denken; goh ja, jazz, dat is 
relax, daar moet je misschien niet te veel voor doen en ik speel al een beetje gitaar.  
Ik heb zelfs nu nog mensen binnen gekregen op de opendeurdag die vragen of je er kan van 
leven uiteindelijk. Mijn idee is gewoon om les te geven. Voor mij is dat heel moeilijk om zo te 
denken. Ik heb nooit zo gedacht. Kan ik er van leven? Of ik graag les zou willen geven? Dat is 
niet mijn hoofdbezigheid. Die mensen kunnen wel redelijk hun plan trekken met muziek enz, 
ze weten er desnoods veel van af, maar als je dan de nationale markt bekijkt, dan hebben ze 
niet echt veel kans. Als ik het dan een beetje verder mag trekken, dan is dat ook allemaal niet 
erg. Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zijn eigen ding ontwikkeld. Of je nu een hele 
goede muzikant wilt zijn of niet. Als je een middelmatige muzikant bent en er toch plezier aan 
beleeft, dat is dat het belangrijkste. Als het conservatorium dat kan bijbrengen aan bepaalde 
mensen, of mensen die gewoon willen les geven, waarom niet.  
 
Voelt u een verandering in houding bij de jazzmuzikanten? In die zin dat ze 
misschien eerder artistiek was en nu meer professioneel? Dat het ook meer 
vakmanschap wordt en een voorbereiding op verschillende stijlen. Of dat 
muzikanten zich beter kunnen ‘verkopen’  
Verkopen dat weet ik niet, hoe dat ze hun muziek beter aan de man moeten krijgen. Daar 
zouden ze een les voor moeten creëren. Ik ben er ook niet van overtuigd, in mijn geval. Ik heb 
in minimum tien jaar van alles en nog wat gedaan. Studio‟s gedaan voor publiciteit, bandjes 
van dixieland tot funk,… . Maar persoonlijk dan weer. Op een gegeven moment voel je dat er 
bepaalde dingen je niet liggen. Dat is een karaktertrek. Je hebt mensen die graag van alles 
doen en die er ook goed in zijn. Allerlei instrumenten en stijlen kunnen spelen, en dat goed 
doen. Je hebt er andere die dat niet zo goed kunnen, meer persoonlijkheid ,… . 
 
Is het niet goed dat je toch een ‘bredere’ opleiding krijgt in het conservatorium 
om beter voorbereid te zijn op de muzikantenwereld? 
Eén ding is duidelijk, je moet gewoon creatief zijn. In de zin van; je moet gewoon constant bij 
kneden. Ik heb dat ook gedaan door gewoon meer beginnen te schrijven. Ik doe nu ook veel 
filmmuziek, muziek voor hedendaagse dans,.. . En ik speel minder. Ik speel met mijn eigen 
groep en mijn eigen dingen enz. Maar gelukkig, tot nu toe, alles wat arrangementen betreft, 
composities voor film,... laten de mensen mij nog sterk met rust. Ze zeggen niet dat het zo of 
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zo moet zijn. Dat is misschien door de jaren, dat mensen weten dat ik een bepaald ding doe 
en dat ze daardoor naar mij toekomen.  
Ik hoor wat je zegt. En het zou eigenlijk zo moeten zijn. Ik kan mij dat best voorstellen dat je 
dat bij kunt brengen. Dat er stevigere muzikanten op de markt komen die van alles kunnen 
doen en die beter aan hun kost kunnen komen, maar als ik dan zie wat er in het 
conservatorium zit. Dan zie ik dat niet. Dat is nog een beetje het idealistische van wat een 
conservatorium te bieden zou hebben. Ik zie dat niet. Als ik het mag karikaturiseren dan ben 
ik zelfs niet zover af van echte anekdotes die ik meegemaakt heb. Dan willen mensen soms 
gewoon vragen op een papier met multiple choice antwoorden. Het is bijna zo gebeurd in een 
bepaalde les dat ze zeggen, je bereidt het niet genoeg voor, je zegt ons niet genoeg wat we 
moeten kennen. Maar er heeft mij nooit iemand gezegd wat ik moest kennen. Ik kan dat wel 
door mijn ervaring op papier zetten, maar ik geloof daar niet echt in. Dat de dingen zo 
gemakkelijk naar je toe komen. Dat bestaat niet. Dat bestaat nu wel met Internet. Dan kan je 
al ontzettend veel informatie krijgen. Ook in het conservatorium krijg je veel informatie, 
maar ik denk niet dat het je je daarom een beetje muzikant voelt. Er is iets anders dat ook 
noodzakelijk is. Die passie. Dat creatief denken. Vooral in de jazzwereld.  
 
School is dan wel goed om de basisstructuur te geven.  
Niet alleen. De basisstructuur zou gewoon zijn dat ze elke dag gewoon naar de les komen. Je 
hebt dan een hele reeks mensen die op scène staan of in het beroep staan waar je feedback 
van kan krijgen hoe ze iets moeten doen. Ik heb zelf liever dat de mensen naar mij toekomen. 
Dat ze bepaalde dingen proberen of uitzoeken waardoor er een dialoog kan ontstaan. Maar 
als ze naar de les komen en wachten tot ik hen zeg wat ze moeten doen, zelfs als ik hun zeg 
wat ze moeten uitzoeken, en ze komen na een paasvakantie terug zonder iets te hebben 
gedaan. Dan weet ik ook niet wat ik moet doen.  
 
Dan zitten die niet op hun plaats? 
Dat denk ik. Of ze denken ze, ik heb jazz nu gehoord,  na die vijf jaar zal ik wel beginnen 
werken. Dat lukt niet als je nooit werkt. Ik denk dat mensen die in de academies gaan 
lesgeven mensen zijn die middelmatige muzikant zijn en heel veel over theorie weten en ook 
wel redelijk kunnen spelen. Die toch zeker iets kunnen overbrengen, natuurlijk. Ik heb daar 
ook geen oordeel over. Het is gewoon iets dat ik zie. Maar als ik mensen op het 
conservatorium tegenkom, mijn leerlingen dan, probeer ik dat toch op één of andere manier 
aan te wakkeren. Ik heb zo een ensemble gehad in Antwerpen. Ik geef les ensemble in 
Antwerpen. In het begin van het jaar vraag ik; waar komt iedereen vandaan, waar luister je 
naar en wat zou je willen doen. Er zijn er die daar amper een antwoord op konden geven. Ik 
weet het eigenlijk niet goed. Is er een plaat die je goed vindt? Nee niet echt. Dan is het echt 
heel moeilijk om ergens aan te beginnen. Dus heb ik gewoon lp‟s en mijn pick-up 
meegebracht en we zijn beginnen luisteren naar platen. Dat vonden ze fantastisch eigenlijk. 
Ondanks dat, zijn die lessen heel goed verlopen. 
 
Het is ook moeilijk om zulke creatieve muziek aan te leren.  
Elke leerkracht is anders. Vooral in dat onderwijs. In het klassieke is er niet ontzettend veel 
plaats voor interpretatie. Het is er wel, maar er zijn heel sterke normen. Bach op een andere 
manier geeft kritiek. In jazz is dat niet. Dan zoek je juist naar een persoonlijke manier om te 
spelen. Dat doe ik in ieder geval. Dat probeer ik ook bij mensen aan te wakkeren. Ik denk dat 
het belangrijk is dat er instanties bestaan waar dat kan gebeuren. Waar die uitwisseling kan 
gebeuren. Zeker.  
 
Het is ook belangrijk dat je er contacten kan leggen.  
Ja, en met mensen samen spelen. Als je uit een klein dorpje komt om dan in Brussel te 
belanden waar je, mensen uit het buitenland kan tegenkomen. Dat is heel belangrijk denk ik. 
Persoonlijk hou ik van een soort soepele, organische manier van les geven. Je kunt wel 
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zeggen dat ze dagelijks of wekelijks naar de les moeten komen en dan ook iets gedaan 
hebben. Dat is ook goed, maar heel dikwijls is het dat ook niet. Ik begrijp het zelf ook. Ik heb 
ook periodes waarin ik niet veel doe. Andere periodes dan weer wel. Dat gaat op en af. 
Creativiteit is er ook niet constant. Dan zou ik me kunnen inbeelden dat je zegt: Werk een 
paar weken aan dat en dan kom je terug of je belt me wanneer je me nodig hebt. Ik weet dat 
het allemaal niet zo simpel is om er dan diploma‟s aan te geven. 
 
Ik spreek over idealen. De ideale student zoekt mij op wanneer hij mij nodig heeft. De tijd om 
samen wekelijks of maandelijks te praten. Ideaal is een soort aangepast onderwijs voor elke 
persoon. Dat is bijna privé-onderwijs. Of dat dit subsidieerbaar is, of dat er dan effectief 
leerlingen zouden komen, weet ik niet.  
 
In Jazz-Studio niet soepeler? Minder leerlingen en dus meer tijd voor elke 
persoon? 
In Antwerpen zitten ongeveer 60 leerlingen, in de Jazz-Studio 200. Het niveau is anders. Er 
worden andere dingen van verwacht. Minder werk in het onderwijs? Ja, ik vind het een beetje 
bizar om een gesloten cirkel te maken. Dat je onderwijs geeft om onderwijzers te maken die 
dan onderwijs geven. Dat is bizar, maar ik klaag er ook niet over. Ik merk ook wel, ik voel me 
redelijk vrij in de manier van les geven. En in de onderwerpen die ik geef, vooral in 
Antwerpen, drie onderwerpen: ensemble, improvisatie en compositie (2 optievakken) mag ik 
echt doen wat ik wil. Ze zeggen je wel dat je absoluut zoveel mogelijk standaards moet spelen 
op een bepaalde manier, anders gaat dat niet. 
 
Dat het niet gemakkelijk is om zulke creatieve muziek ‘aan te leren’ is duidelijk. 
Hoe geeft u het vak ‘improvisatie’? 
Er wordt heel veel gefilosofeerd. Over wat dat juist is, en als je samenspeelt, wat er juist 
gebeurd op gebied van auditieve dingen. Hoe je reageert of niet onmiddellijk reageert. Dan 
zeggen we wat je zo of zo moet doen en waarom dat het dan niet klinkt. Er wordt veel over 
gediscussieerd. We spelen dan ook heel veel vrije dingen om te kijken wat de natuurlijke 
expressie is van bepaalde mensen en dan proberen we dat gevoel misschien terug te brengen 
in een structuur die misschien meer vast ligt in akkoorden enz. Omdat gevoel dan toch te 
behouden op een of andere manier.  
 
Dit gevoel voor jazz of improvisatie. Wat met het publiek die in de jazz en lichte 
muziek komt voor de pop? 
Maar ik merk toch dat de meeste docenten uit de jazzwereld komen (90%).Dat is misschien 
nog iets dat zou kunnen veranderen. Het zou duidelijker worden als mensen uit de popwereld 
les komen geven in het conservatorium. 
 
Ik kijk helemaal niet neer op de popmuziek. Dat is echt persoonlijk. Ik kan me ook niet 
inbeelden dat mensen uit klassieke muziek neerkijken op barok. Dat is een beetje dom. 
Mensen die pop spelen, zijn oorspronkelijk ook allemaal mensen die autodidact zijn. Die 
thuis in hun kelder muziek spelen en dat dan over brengen. Dat is ok. Dan kan het zijn dat 
een proces versneld wordt en dat je effectief aan meer informatie geraakt. Voor iemand die 
dat zou willen studeren. Ik weet ook niet wat het ideale eigenlijk is. Ik denk dat het een heel 
persoonlijk ding is. Ik weet in ieder geval dat het belangrijk is in deze wereld om een diploma 
te hebben. Dat blijkt zo te zijn. Ik heb dat ook ondervonden omdat ik er geen had eigenlijk. 
Dat heb ik allemaal moeten regelen. Dat heeft jaren aangesleept. Ik gaf al jaren les enz. , maar 
uiteindelijk moet dat allemaal toch geregeld worden. Dat moet gelijk gesteld worden, dossiers 
moeten gemaakt worden,... Dat is dus een belangrijk ding. Ik zeg ook tegen de mensen die het 
moeilijk hebben om in die structuur te zitten dat ze het best toch af werken op één of andere 
manier.  
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Je kunt het ook op je eentje proberen, maar school is eigenlijk gewoon de 
gemakkelijke weg.  
Ja. Het is moeilijker om die motivatie te houden als je elke dag in contact komt met die 
leerlingen. Je hebt docenten die zeggen, het komt wel in orde, maar dat is natuurlijk wel een 
gemakkelijker manier van werken. Zoiets wil niet zeggen dat je niets meer moet doen.  
Ik merk dikwijls in de geest van mensen dat het zo is, maar dat verandert eigenlijk helemaal 
niets. Die informatie is er wel.  
 
Maar als je jaren thuis oefent, kom je toch ook niet snel vooruit? 
Dat is niet de realiteit. Je zit niet altijd alleen. Ik heb wel 1 jaar geoefend tijdens de Jazz-
Studio. Dan ging ik wekelijks naar de les en zat ik thuis 8 tot 10u te studeren. Dan ging ik „s 
avonds jammen of wat dingen uitproberen. Dan discussieer je toch nog met mensen. Die 
stage in de zomer, ik heb er misschien twee gedaan, daar houdt je contact met mensen. Het is 
nog altijd het ideale om de dingen zelf te ondervinden. Ik heb de indruk dat je dat sterker 
maakt. Maar aan de andere kant zou het wel kunnen dat je juist een beetje structuur nodig 
hebt om dat toch te kunnen doen. Ik denk dat het heel persoonlijk is. Ik vind het goed dat de 
conservatoria er zijn, zeker en vast, al is het maar voor 10% excellente muzikanten die er 
uitkomen. Vorig jaar is iemand afgestudeerd die is buitengekomen in Brussel met 20/20 op 
zijn eindexamen. Dat was ongelooflijk. Je ziet die creativiteit en dat was gewoon fantastisch. 
Zo zijn er nog altijd mensen. Ik vind het toch goed dat ze dat door het conservatorium 
kunnen doen, want misschien was het veel moeilijker geweest zonder. Omdat het ingekaderd 
wordt, al is het maar op gebied van statuut. Gedurende vijf jaar heb je dan een 
studentenstatuut en daar hangen heel veel voordelen aan vast.  
 
Wat zijn de verschillen of gelijkenissen met een klassieke muziekopleiding? 
Die zijn er nog altijd wel. Ik merk dat overkoepelende organen de jazzwereld eigenlijk niet zo 
goed kennen. Dat zijn dikwijls mensen die uit het klassieke milieu komen, of die zeggen dat 
jazz nog niet zo lang bestaat, die dat een beetje kalkeren op hetgeen dat bestaat in de 
klassieke muziek. Hoe moet een opleiding er uit zien, dan kijken ze eerst wat ze al hebben 
natuurlijk. Je moet dat kennen, dat, dat,… . 
 
In het DKO wordt ook drie jaar klassiek als basis gegeven. Vindt u dat een goede 
basis? 
Ja, maar waarom zou dat zo zijn? Moet je absoluut een klassieke basis hebben om jazz te 
gaan doen? Als je kijkt in de jazzwereld zijn er niet zoveel mensen die dat niet hebben gedaan 
en die misschien technisch niet zo onderlegd zijn, maar is dat dan ook nodig?  
 
Het lijkt me wel iets moeilijk voor de doorstroming. 
Ja, ook omdat de kinderen daar niet mee bezig zijn. Er zit daar geen verband in. Ik krijg zelf 
volwassenen die in de middelbare graad zijn gestopt of die uit de klassieke richting kwamen. 
Daar moet ik gewoon alles veranderen. De manier van denken, hoe je iets leest en hoe je dat 
eigenlijk niet helemaal leest enz. .Dat is veel werk. 
 
Wat zou er ideaal zijn; de twee, klassiek en jazz, gescheiden? 
Ik denk dat het wel nog tot daar zal moeten geraken. Dat je tenminste mensen hebt die jazz 
gestudeerd hebben, die daar in les geven. Je benadert de dingen toch anders. Uiteindelijk 
moest je vroeger op het conservatorium ook klassieke notenleer volgen. Dat is nu gesplitst.  
 
Misschien doen ze het uit angst om studenten uit de klassiek niet kwijt te 
geraken? 
Zou kunnen. 
 



 160 

Onderwijs bestaat hier toch nog niet zo lang ten opzichte van wat in Amerika en 
Nederland gebeurd. 
Ja en ik denk dat het daar redelijk identiek is aan wat er nu hier gebeurd. Ik ken een paar 
mensen die daar studeren en ik weet dat de concurrentie daar dikwijls moeilijker is. Als ik 
bijvoorbeeld de mensen die hier naar het conservatorium gaan daar zou plaatsen, het zou 
snel gedaan zijn. Het niveau, de manier van werken, die lachen er niet mee. Dat is ook omdat 
je dan in zo‟n grote stad zit. Je hebt dan een merendeel dat echt heel goed speelt waardoor jij 
ook meer gaat werken natuurlijk. Dat is normaal. 
 
In de school rond Wynton Marsalis (Lincoln Center), hij wil vooral de traditie 
bewaren, wordt het bijna uitsluitend auditief imiteren van de ‘groten’? Niet dat 
dit ‘imiteren’ zo gemakkelijk is, maar wat vindt u hier van?  
Ik kan het ook wel ergens begrijpen. Ik zie dat ook wel aankomen. Je moet muzikanten 
hebben die zich specialiseren in bebop, dixie ,fusion jazz. Je gaat dat krijgen. Zeker en vast 
omdat je dat nu ook in de klassieke wereld hebt. Mensen die zich specialiseren in barok, oude 
muziek en hedendaagse. Als je barok studeert, gaan ze ook zeggen hoe dat je dat exact moet 
spelen. Maar we zijn al eeuwen verder. Met de jazz is dat allemaal heel vers. Het is nog maar  
100 jaar oud. Ik heb het zelf een beetje moeilijk om het zo te bekijken en de zin er van in te 
zien, want voor mij is jazz, (en dat is heel breed) een beetje rebels zou ik het niet willen 
noemen, maar het zit er toch een beetje in. Als je kijkt naar al de verschillende stijlen, dat is 
naar de maatschappij toe altijd iets „rebelachtig‟ geweest. Popmuziek ook in zeker zin. Om dat 
dan ineens met regeltjes vast te leggen.. dat vind ik bizar. Maar ja, de wereld verandert, dat is 
niet tegen te houden, er gebeuren veel andere dingen die diezelfde spirit hebben. Als je de 
hele dj- wereld bekijkt, heeft die op gebied van spirit meer iets van jazz. Mensen leven meer 
in een bepaalde context. Dat daar alleen van leven. Die hebben desnoods een dagjob en gaan 
„s avonds alleen maar spelen. Dat is wat de jazzmuzikanten deden. Zelfs muzikanten in de 
bebopperiode die op muziek speelden om de mensen te doen dansen en dan om 2 u „s nachts 
ergens naar een club gingen om hun eigen muziek te spelen. Dat zie je meer bij zo‟n 
muzikanten dan bij de muzikanten dan van het conservatorium. Ik hou ervan, van die spirit.  
Als je echt wilt overleven, of misschien niet overleven, want dat kan je op verschillende 
manieren. Als je iets bij wilt brengen, dan moet je heel creatief bezig zijn en soepel blijven. 
Niet zomaar de dingen aanvaarden uit een boek, van de leraars, je moet constant individueel 
bezig zijn denk ik. Ik kan fout zijn.  
  
Het is ook wel de tijd waarin vermengingen of cross-overs bijna de norm zijn. 
Ja, en dat gaat muzikaal. Maar als ik nu zie wat er op het conservatorium wordt bekeken als 
jazz, dan is dat de bebopperiode. De jaren 40‟50‟ begin „60 . Eind jaren ‟60 is al free jazz, 
maar dat wordt niet onderwezen. Ik doe wel zo dingen, maar dat is nog niet echt helemaal 
aanvaard als een goede basis om jazz te leren. Dat is bebop, omdat het complex is. Zoiets 
hangt misschien ook dichter bij klassiek dan echt aan jazz.  
Als je nu zegt dat er iemand alleen maar hier en daar een noot zou spelen op een examen, 
gaat hij er dan door zijn? Nee, want ze willen toch dat er een bepaalde kunde wordt getoond.  
 
Over die bebop, dan zijn we niet echt hedendaags bezig. Dat komt van de jaren ‟50.  
Misschien is dat ook normaal. Wat er nu aan de gang is, kan je nog niet echt vatten. Je kunt 
er nog niet echt boeken over schrijven. Ik denk dat het wel kan. Naar het ministerie toe hoor 
ik ook dat, als je leerlingen aanneemt, dat die er ook moeten doorgeraken. Als je nu zegt, ik 
neem 100 leerlingen aan en er geraken er maar tien door, dan is er iets fout. Dan zijn de 
leerlingen niet fout, maar dan gaan ze geen geld meer geven. Dan gaat het niveau van het 
conservatorium naar beneden, want iedereen moet er door geraken om toch gesubsidieerd te 
blijven. Het is een hele business. Heel bizar, ik kan moeilijk zo denken. Maar die vraag wordt 
echt regelmatig op tafel gelegd. Als je iemand aanneemt, moet die er ook door geraken. Dus 
moet je de toelatingsexamens verstrengen, maar het probleem is dat er dan bijna niemand 
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meer binnen geraakt. Dan gaat de school ook dicht. Dan neem je meer mensen aan die er dan 
ook moeten doorgeraken, waarop de worden de lessen aangepast. 
 
Vreemd, want je moet u diploma toch waardig zijn 
Ja natuurlijk. Gisteren heb ik nog een technisch saxofoonexamen meegemaakt dat echt slecht 
was van iemand die zijn laatste jaar bachelor doet. Die is dus al drie jaar bezig en gaat altijd 
maar door om toch maar leerlingen te hebben. Ik weet ook niet wat je moet doen. Je kunt de 
mensen ook niet forceren. Je kunt niet blijven zeggen dat ze meer moeten werken.  
Waarschijnlijk wordt ook gedacht, dat in de context van het conservatorium het niet nodig is. 
Het idee van we geraken er toch wel door. Je hebt maar enkele uitschieters.  
 
Dan kiezen ze toch niet echt voor de muziek? 
Bij het merendeel is dat zo, denk ik. Er is maar 10% die in de vakantie al hun geld geven om  
naar NY te vliegen en er concerten gaan zien en er eventueel stage doen. Ik weet niet wat je 
gaat vinden, wat je conclusie gaat zijn van heel het onderzoek.  
 
Zie je niet dat bijvoorbeeld de kwaliteit verbeterd is van de muziek? 
Dat weet ik niet. Misschien kan je dat wel zeggen. Als ik het landschap vandaag bekijk, zijn er 
heel veel creatieve mensen bezig. Dat zie ik wel. 
 
Ja, maar dat is altijd zo geweest.  
Onlangs speelde ik in Parijs en zei er iemand; België is een fantastisch jazzland. Ik zeg; wij 
denken dat het in Parijs ook zo is. Er wordt ook veel gepraat. Ik kan niet denken als een 
leraar, iemand die les wil geven, ik kan zo niet denken. Ik kan me ook niet inbeelden dat 
iemand dat beroep als een beroep bekijkt. Ik heb er wel mijn kost mee verdiend. Soms is het 
nog altijd moeilijk. Dat gaat echt op en af natuurlijk. Het is veel beter als vroeger, maar ik 
vind het ook gewoon leuk om er mee bezig te zijn. Punt. Ik vind het leuk om met klanken 
bezig te zijn, te reizen, mensen tegen te komen. Heel het beroep spreekt me aan. Dat 
onregelmatige leven en die risicofactor dat je niet weet dat je binnen 6 maanden nog werk 
gaat hebben, dat stuwt me ook. Dat is ook mijn karakter. 
 
Het is wel positief dat veel docenten, zoals u, met grote namen les geven.  
Ja, maar ik denk dat dit op lange termijn gaat veranderen. Ik geef al sinds „88 les zonder 
diploma en dit is gewoon omdat je veel speelt. Ze denken dat je het dan wel kan. De eerste 
drie jaar was dat moeilijk omdat ik niet goed wist van hoe en wat. Hoe ik dat moest 
overbrengen. Nu niet meer.  
 
Ik kan mij voorstellen dat veel mensen voor Jef Neve, die nu toch bij het grote 
publiek bekend is, naar de Kunsthumaniora gaan om piano te studeren.  
Ja natuurlijk en ik vind dat goed. Beter dat dan iemand die zijn meestergraad heeft gehaald 
en onmiddellijk les gaat geven op een conservatorium. Op zich kan dat, maar die heeft veel 
minder ervaring. Dat moet zo blijven en dat zal ook wel zo blijven, denk ik. Als je kijkt naar 
het conservatorium in de klassieke wereld zie je dat er wereldnamen les geven. Dat moet zo 
blijven en zal zo blijven.  
 
Misschien daarom dat er dan ook zo veel goed muzikanten in België rondlopen. 
Het uitwisselen van muzikanten met en zonder ervaring.   
Dat zal er iets mee te maken hebben. Ik hoop dat het er iets mee te maken heeft. Dat die 
passie toch aangestoken wordt. We zijn nu een festival aan het organiseren met als thema de 
fakkel door te geven aan de jongeren. Een reeks grote namen die jongeren uitnodigen om met 
een project mee te werken. Twee weken aan een stuk, elke avond. Tof idee.  
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Richard Rousselet heeft mij ontzettend veel geholpen. Ik heb daar ontzettend veel van 
geleerd. Ook van Felix Simtaine, bigband, waar ik bij heb gespeeld. Ik was toen een gast van 
21 of zoiets en heb er ontzettend veel van geleerd.  
 
Richard Rousselet geeft graag les en dan heb je de muzikanten die het puur uit noodzaak 
doen. Maar dat kan ook niet blijven duren. Alleen puur uit noodzaak. Er zijn er zeker zo, 
maar ik weet niet dat de leerlingen er veel van meekrijgen en of ze op lange termijn kunnen 
lesgeven. Persoonlijk gaat het op en af bij mij. Ik doe het graag, ik praat graag over vanalles 
en nog wat en ik leg graag uit over hoe ik er zelf toe gekomen ben. Ik denk ook graag na, 
samen met de leerlingen, over vanalles en nog wat. Maar er zijn ook momenten, en dat is 
vooral als ik op tournee ben geweest of heel veel met muziek bezig geweest voor film, dan ga 
ik naar daar en dan moet je dat allemaal uitleggen. Dan denk ik, ik heb geen zin om het uit te 
leggen. Doe het gewoon, ga naar huis en werk. Dan komt het wel zelf naar boven, omdat je 
dan zelf hebt gewerkt. Ik kan het niet anders uitleggen. Dan voel ik ook dat daardoor mijn 
eigen niveau naar boven gaat. Zoiets zeg ik hen dan ook. Je moet het gewoon doen. 
Dat is niet gemakkelijk, ik ben daar een uur aan bezig geweest? .  
 
Maar ik denk als een docent als u zegt, je moet het gewoon doen, dat het al wel 
veel helpt. Niet?  
Ja, bij bepaalde mensen. Zoiets heb ik zelf gehad met John Rocco, die hier in het 
conservatorium van Brussel ook lesgeeft. Dat was in den Haag. Het is een Amerikaan die al 
lang in België lesgeeft. Dat is zo een beetje de vader van de saxofoon docenten in België. Die 
zei op de Jazz-Studio (in de drie maanden dat ik daar naartoe ging) als ik uw leeftijd was, dan 
studeerde ik gewoon heel de tijd thuis. Dat heeft mij echt naar Maarten (Weyler) doen lopen 
in die tijd. Ik zei dan wel dat ik niet al die lessen ging volgen. Ik volgde ensemble les en 
daarna heb ik er twee jaar arrangement bij gedaan. De rest heb ik thuis geleerd. Ik wilde het 
echt uitdiepen. Het is niet dat als je jazz leest en leert en desnoods begrijpt, dat je het dan 
hebt. Je moet er gewoon uren en uren en uren mee bezig zijn. Dan voel je dat er iets gebeurt. 
Je raakt op een ander niveau. Dan kun je dat ook loslaten op een gegeven moment en kan je 
gewoon met muziek bezig zijn. Zo kan je naar een niveau toe gaan, maar er kruipt zo 
ontzettend veel tijd in. Het is moeilijk om mensen dat te doen snappen. Want als je dan 
examen of test hebt en er geraken er tien op twintig door, dan vinden ze dat al goed. Maar ik 
heb nooit zo gedacht. 
 
Het is toch positief dat docenten die voornamelijk autodidactisch jazz hebben 
geleerd leraars zo denken, doen , uit eigen ervaring 
Ik denk dat het percentage er altijd zal blijven. Of dat percentage zal misschien verminderen, 
maar als je dan het aantal muzikanten zou tellen, dan zou er nog altijd een even groot aantal 
muzikanten zijn. Je zal misschien mensen hebben die conservatorium doen, maar er is echt 
geen werk. Als je België bekijkt, zijn wel overal wat clubs en kan je hier en daar gaan spelen 
en misschien eens 100 euro verdienen. Je kan er wel mee rondkomen, maar ik weet niet of 
dat het ideaal is. Het ideale is reizen, tournees doen, misschien beroemd worden, ik weet niet. 
En dan dat kleine aantal. Als ik nu Jef Neve bekijk, dan zie je wel dat het iemand gedreven is, 
iemand die ook met die businesskant heel sterk bezig is. Iets wat ik zelf nooit heb gehad. 
Zoiets doe ik nu wel een beetje, omdat ik vind dat het goed is geweest nu. Ik ben er 20 jaar 
mee bezig en ik zie ook, al mijn platen, ik moet die absoluut verkopen, ik ben er mee bezig. 
Een management- of marketingboek ga ik niet kopen. Ik ga meer kijken op het internet hoe 
zoiets gebeurd en desnoods bel ik met iemand die er mee bezig en het wel goed doet. Als je in 
gelijk wel domein kijkt welke mensen er uit springen, dat zijn allemaal mensen die er ook op 
één of andere manier uitblinken. Die apart gaan staan. Om terug op de scholen te komen. Er 
zullen altijd wel docenten zijn die zo denken, die autodidact zijn, die het zelf doen en op de 
internationale scène staan. Zoiets zal altijd zo zijn. Misschien heb je voor de theoretische 
vakken meer mensen die gewoon uit de conservatoria komen en les geven, maar er is niets 
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aan te doen. Je kunt alleen maar uit ervaring spreken en als je die ervaring niet hebt, dan is 
het een beetje moeilijk om dat over te brengen.  
 
Tot slot, in het algemeen. Vindt u het ontstaan van jazzonderwijs in ons land een 
positieve evolutie? 
Ja. Het levert meer mensen die open zijn in het algemeen. 
Aan de andere kant, als ik de advocaat van de duivel mag spelen, toen ik begon heb ik hier op 
het flageyplein gespeeld bij de radio-bigband. Nu zijn die er niet meer, die twee bigbands, die 
bestaan niet meer. Die zijn opgedoekt. Als je nu naar radio 1 luistert, al die jazzprogramma‟s 
worden allemaal opgedoekt. Ze zien dat ze niet ontzettend veel luisteraars krijgen en daar is 
niets aan te doen. Alles draait om geld. Het gaat alleen maar daarover, omdat ze het anders 
ook niet draaiende kunnen houden. Dus alles wat geld kost, gaan ze eruit werken.  
Die evolutie zie ik op tv ook. Je krijgt meer en meer zaken zoals Star Academy, Idool, dat 
soort muziek.  
 
En hulp van de overheid, dat is er nu toch wel. 
Ze zien in dat het deel uit maakt van de cultuur. Ze geven gelukkig subsidies aan het BJO, wat 
redelijk toegankelijk is en Octurn, wat geen gemakkelijke muziek maakt en toch 
gestructureerde subsidies krijgt. Zoiets vindt ik heel goed. Daar is zeker geld voor en dat was 
vroeger niet. 
 
Vandaag heb je toch bijna in elke stad van Vlaanderen, een jazzfestival. 
Dat noem ik eigenlijk geen jazzfestivals meer, maar jazzhappenings. Dan heb je effectief die 
mensen die juist uit het conservatorium zijn, die spelen er allemaal. Niet echt internationale 
dingen. Als je op internationaal vlak kijkt, ten opzichte van de festivals die je hier hebt, zijn er 
echt heel weinig. Er zijn hier een stuk of 4 /5 jaarlijks, want „Jazz Middelheim‟, dat een van de 
belangrijkste festivals was, is nu om de twee jaar. „Blue note‟, met heel veel commerciële 
groepen om mensen te trekken. Jazz à Liège, dat in een oud stoffig congresgebouw wordt 
gedaan. Daar komt wel een beetje volk naartoe, ook niet zo veel. Gaume, Audi jazzfestival, dat 
over heel het land verspreid is. Dat zijn er een stuk of vijf waar je internationale sterren krijgt. 
Als je dan ziet dat er in Frankrijk in de zomer een 250 tal zijn, denk ik dat er nog veel werk is. 
 
België is ook gewoon kleiner. 
Maar vier  ten opzichte van 250 zijn er toch wel veel minder. Ik weet ook niet waarom het 
daar werkt en hier niet! Sowieso kun je jazz niet bekijken op nationaal vlak alleen. Om ook 
creatief bezig te zijn, moeten die grenzen doorbroken worden. Dat heeft iemand als Jef Neve 
wel goed begrepen natuurlijk. Dat is duidelijk. Je moet gewoon naar Parijs, gelukkig kortbij. 
Gemakkelijk om naar daar te gaan, te ontmoeten en gewoon internationale projecten op te 
zetten. Dan zijn er ook ineens veel meer subsidies, met Europa enz. Als je in je groep drie 
landen samen brengt, krijg je subsidies van Europa. Er is wel geld, maar ik denk dat het echt 
nog niet zo is op een conservatorium. Subsidies en hoe je er aan geraakt en de hele business 
enzovoort, als je een plaat opneemt, hoe verkoop je het. Ik ben er geen specialist in. 
Misschien binnen tien jaar. 
 
Daar zijn toch andere organisaties voor die daarbij kunnen helpen.  
Ja, maar het probleem van de labels hier is dat ze vooral mikken op kwaliteit en ook vooral op 
kwantiteit. Veel verschillende artiesten die ze naar het buitenland kunnen brengen en waar ze 
toch geld van kunnen binnen krijgen. Aan de andere kant zijn er labels zoals de werf, igloo, … 
maar die zitten er niet echt achter, want beide labels zijn allebei gesubsidieerd, dus ze hebben 
dat niet echt nodig om toch echt te kunnen voortgaan. En als ik dan denk aan een manager, 
marketingdirecteur,.. aangezien mijn platen niet zo veel verkopen, aangezien ik niet zoveel 
speel krijg je veel mensen die dat zien zitten, met veel energie, maar die hebben geen enkele 
ervaring. Degene die er aan beginnen zijn tot hiertoe altijd al rampzalig geweest. Dan doe ik 
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het beter zelf, omdat het echt mijn ding is en ik er echt emotioneel met verbonden ben. Ik ben 
ook zoals in de muziek op dat gebied toch wel tot in de puntjes. Een beetje een maniak.  
 
Als er dan een plaat wordt gekocht zal het eerder van grote namen zijn, 
Amerikaanse muzikanten.  
Als ik in Antwerpen twee uur in een platenzaak ging luisteren bracht ik misschien één plaat 
mee en ik kocht niet altijd iets. Nu kan je van alles vinden. De laatste tijd ben ik er echt mee 
bezig en heb ik een heleboel sites waar je je muziek zelf kunt verkopen. Een site met uw 
mp3‟s. Die verkopen onmiddellijk en de site neemt misschien 10% van de verkoop, amper 
iets. Die dingen bestaan. Ik probeer te zien hoe je dat moet regelen. Als je cd‟s hier wil 
verkopen, loopt dat druppelsgewijs omdat het gewoon te duur is. Eigenlijk moet ik er 15 euro 
voor vragen om zelf een beetje uit de kosten te geraken. Misschien kan ik geld verdienen om 
een andere plaat te maken, maar het is gewoon te duur. Er staan ook vooral een heleboel 
stukken op en je wilt meestal alleen maar één stuk. Ik heb daar helemaal niets op tegen, je 
moet gewoon meegaan.  
 
Wat die speelgelegenheden enz betreft. In een nota over ondersteuning en 
stimulering van de jazz scene in Vlaanderen en Brussel van Simon Korteweg las 
ik dat de kernbeoefening van jazz voor de jaren ’80 in Wallonië lag en nu meer 
in Vlaanderen. Hoe ervaart u dit?  
Ja, misschien leeft het nu wel wat meer in Vlaanderen. Ik weet ook niet waarom er toen in 
Luik een grote kern van goede muzikanten was. Toeval? Ik heb er zelf gespeeld.  
Bobby Jaspar, René Thomas met Miles. Dat was echt zo. Er was veel in Luik. Waarschijnlijk 
is dat door organisatorische talenten en ervaring nu ook in Vlaanderen meer.   
Iedereen komt naar Brussel. Dat is de enige manier om aan informatie te geraken.  
 
Bedankt voor het interview 
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Van Oost Hans 

Docent conservatorium Gent (jazzgitaar, jazzcombo) DKO/muzikant 

Woensdag 06/06/07 

   
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld over jazz in België in de 
periode waarin het jazzonderwijs zich situeert. Alsook over het onderwerp 
jazzonderwijs en het belang hiervan voor de jazzmuziek.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Vandaag is jazzonderwijs alomtegenwoordig in ons land. Welke rol heeft dit 
jazzonderwijs volgens u gespeeld? Is de kwaliteit van de jazzmuzikanten 
verbeterd?  
De kwaliteit... dat denk ik niet. Je hebt veel meer goede muzikanten nu dan vroeger, maar het 
niveau op zich is er altijd wel geweest. In de jaren „80 had je pas de eerste workshops en pas 
veel later Jazzafdelingen in conservatoria. Daarvoor had je weekend workshops en de zomer 
cursussen inde Halewynstichting. Maar mensen zoals Frank Vaganée , Kurt Van Herck, Dré 
Pallemaerts, Erik Vermeulen. Die zijn allemaal van begin jaren ‟80 dat is altijd een hoog 
niveau geweest. Zeker niet minder dan wat er nu uit de conservatoria komt, het verschil is dat 
er nu veel meer zijn.  
  
Onderdrukt een formele opleiding niet de creativiteit en het ontwikkelen van 
een muzikale persoonlijkheid? 
Als je persoonlijkheid onderdrukt wordt door een school dan zal het wel geen al te sterke 
persoonlijkheid zijn dus daar kan ik er niet mee akkoord gaan. Ik denk dat de meeste 
leerkrachten wel rekening houden met de persoonlijke voorkeur van de leerlingen. De meeste 
mensen kiezen voor een bepaald conservatorium omdat ze een bepaalde leraar willen.  
  
Het onderwijs kan een student misschien sneller op weg helpen? 
Iedereen is op zoek naar een bepaalde soort stijl, een manier van spelen en ik denk dat het 
conservatorium alleen maar dat zoekproces kan versnellen.  
  
Kan je zeggen dat jazz een goede basis is voor alle soorten stijlen? 
Nee dat geloof ik niet.  
  
Ook niet voor lichte muziek? 
Zeker niet op gebied van gitaar. Iemand die alleen met jazz bezig is geweest, kan niet zomaar 
mee in een blues of  funkgroep.  
  
Heeft jazz dan niet veel muzikale parameters die goed zijn voor je algemene 
muzikale ontwikkeling, niet? 
Dat klopt. 
  
Ziet u een verschil tussen de generatie niet gevormde muzikanten en de wel 
gevormde? 
Op muzikaal gebied niet direct maar qua mentaliteit wel. De levenshouding, de manier van 
doen van mensen uit een conservatorium wordt toch sterk door dat conservatorium 
beïnvloed. 
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Andere docenten ondervinden dat veel studenten voor de richting jazz kiezen 
simpelweg omdat het er is. Hoe ervaart u dit? 
Ik heb niet die ervaring in de conservatoria maar zie dat wel in de Jazz-Studio. Er bieden zich 
veel mensen aan die geen besef hebben van het niveau. Ze kunnen maar een beetje gitaar 
spelen en zijn dan toch verontwaardigd zijn dat ze niet binnen geraken  
Wat ik nog ondervind is dat er redelijk wat mensen zijn die niet specifiek jazzmuzikant willen 
worden, maar die jazzopleiding willen volgen omdat ze denken dat ze dan alle stijlen kunnen 
spelen. En dat die opleiding hen daarbij zal helpen. Dat vind ik een misvatting.  
  
Komt dat ook niet doordat sommige leerkrachten erop hameren dat studenten 
vanuit de jazz moeten vertrekken? 
Ja, maar ik denk dat ze zij die dat zeggen, met alle respect, zelf geen andere stijlen spelen.  
  
Nog iets dat opvalt bij docenten is dat sommige studenten echt beginnen met de 
gedachte om er hun beroep van maken. Erwin vindt dat bijvoorbeeld een 
vreemde gedachte? Hoe bent u begonnen? 
Ik ben ook niet gestart met de bedoeling ooit professioneel muzikant te worden. Ik ben ermee 
begonnen omdat ik het gewoon graag wou doen. Dat was alles. Dat is zeker een verschil met 
vroeger. De jonge mensen van nu zijn veel meer gefocust, ze weten wat ze willen. 
  
Vindt u dat positief?  
Ja, zeker. Jef Neve bijvoorbeeld heeft dat duidelijk beseft en dat komt uiteindelijk de hele 
Belgische jazzwereld ten goede. Hij is niet de enige en hij is zeker ook niet de beste, maar ik 
ben blij dat het gebeurt. Het werd tijd dat er een keer een jazzmuzikant in de aandacht kwam.  
  
Het is geweten dat er in de Belgische jazzwereld veel kwaliteitsvolle muzikanten 
zijn maar dat er niet veel naar buiten komen. 
Dat is waar, er komen zeer weinig naar buiten. Ken je Robin Verheyen? dat is ook iemand die 
veel bekendheid geniet, zelfs meer dan Erwin Vann al vind ik Erwin nog iets beter.  
  
Waarom denkt u dat Jef Neve aandacht krijgt? Omdat Jazz terug meer in the 
picture staat? Of zijn er andere redenen? 
Ik denk niet dat het noodzakelijk met de muziek te maken heeft. Ik denk dat het meer zijn 
houding, vlotheid en persoonlijkheid is. Je hebt zo nog een paar pianisten: Bart Van 
Caenegem, Ewout Pierreux.  Dat is het verschil met de oudere generatie, bijvoorbeeld met 
Erik Vermeulen, Ron Van Rossum die allemaal begin jaren ‟80 begonnen zijn. Hoe ze er mee 
naar buiten moesten komen, media aandacht: daar zijn zij nooit mee bezig geweest. Dat was 
ook de tijdsgeest. Nu is dat anders. Nochtans zijn zij, zeker Erik Vermeulen, nog veel straffer 
dan Jef Neve, al vind die ook wel goed natuurlijk.  
Ik denk dat sommige muzikanten het ook liever zo houden. Het rebelse karakter van jazz. 
  
Dat wil ik graag geloven. Maar het lijkt me niet gemakkelijk om te overleven op 
die manier. 
Dat is waar.  
  
Even terug naar de scholen. U haalde daarnet al aan dat er nu meer media 
aandacht is voor Jazz. Komt dat ook door de scholen? Heeft de overheid hier 
ook mee voor gezorgd? 
De scholen denk ik wel, maar de overheid? Er is alleszins toch meer aandacht op tv en radio. 
Als je het vergelijkt met pop of zelfs klassieke muziek is het toch allemaal minimaal. Er is 
bijvoorbeeld geen enkel programma dat live jazz brengt op de Belgische tv.Terwijl je voor 
klassiek toch nog de Koningin Elisabethwedstrijd hebt. Op de radio bestaan er nog enkele 
programma‟s, Marc Van den hoof en Rob leurentop (radio 1) doen elk nog iets. 
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Is er een evolutie merkbaar in het jazzonderricht van begin tot nu? 
De organisatie is steeds beter. In het begin had je enkel de Jazz-Studio, een privé-school. Dat 
waren mensen die zelf nooit pedagogie gestuurd hadden en die zelf nooit of heel weinig les 
gevolgd hadden. Nu is dat aan het veranderen. Wie afstudeert volgt ook een leraren 
opleiding. De jongere mensen die nu les geven hebben misschien nog weinig ervaring, maar 
wel de juiste pedagogische kennis dus dat lijkt me wel een vooruitgang.  
  
Was men enthousiast vanuit de jazzwereld? 
Zeker over de Jazz-Studio in het begin. De Jazzstudio was vroeger van dezelfde organisatie 
als de zomercursus maar op een bepaald moment is dat gesplitst. Al de beste muzikanten 
hebben die jazzcursus indertijd gevolgd. 
  
Was er ook een vraag naar een opleiding vanuit de jazzwereld zelf? 
Zeker. Iedereen die op de Jazz-studio zat had al die zomercursus gevolgd en diegene die er les 
gaven ook. Daarvoor konden de jazzmuzikanten enkel klassiek volgen.  
  
Juul Anthonissen vertelde me dat, toen hij begon met zijn workshops (en het 
idee van jazzonderwijs in het algemeen), de jazzmuzikanten er zeer negatief op 
reageerden. Ze vonden dat je jazz enkel kon leren door ernaar te luisteren.  
Dat was zo misschien in de jaren ‟70. Maarten Weyler is begonnen met die zomercursus denk 
ik. Hij is naar Amerika gaan studeren aan de Berklee school of music , in Boston, en toen hij 
terug kwam heeft hij dat idee gehad voor die zomercursus. Daar is dan de Jazz- Studio uit 
voort gekomen. Door de mensen van mijn generatie werd daar zeer positief op gereageerd. 
Hij nodigde ook heel veel Amerikaanse topmuzikanten uit, wat voor ons een unieke kans was 
om er les van te krijgen.  
  
Zijn de conservatoria er zo laat mee begonnen omdat er veel negatieve reactie 
was vanuit de Klassieke wereld? 
Dat denk ik wel. Hier in de hoogpoort had je een officieuze jazzafdeling en in Brussel ook in 
het Franstalige conservatorium. Dat waren dan zogezegd optievakken voor de klassieken 
maar daar kon eigenlijk iedereen les volgen. Alleen kreeg je er geen diploma van. In 
Antwerpen en Brussel zijn ze dan ongeveer gelijktijdig begonnen met een volwaardige 
jazzafdeling in het conservatorium. Stéphan de Beveren in Antwerpen en in Brussel Peter 
Hertmans. In Leuven was het  Bert Joris denk ik. In Nederland was men al veel vroeger met 
Jazz onderwijs begonnen. Stéphan de Beveren heeft in Nederland, in Den Haag gestuurd. Hij 
heeft eigenlijk het Nederlandse systeem naar hier in Antwerpen overgebracht.  
  
Tot slot, het ontstaan van jazzonderwijs is een positieve evolutie? 
Zeker en vast. Maar De mensen die in pop willen verder gaan blijven wel op hun honger 
zitten. Dat is een probleem. Misschien moeten we (wat we in gent gaan proberen volgend 
jaar) de mensen vanaf het vierde jaar de keuze geven: pop of jazz.. Die mensen kunnen 
voorlopig nergens terecht. 
  
Ja steeds meer en wordt ook snel groter. Ik ben er al lang mee aan het worstelen, jazzmuziek 
publiek. Maar langs de andere kant. Het klinkt veel beter in café dan op een festivalpodium, 
de muziek is daar niet voor gemaakt. Het is veel toffer in een club. Ook de internationaal 
bekende namen, als je die in een kleiner zaal ziet, dan heb je het gevoel dat ze voor u aan het 
spelen zijn, maar dat is iets heel anders dan dat je ze in een massa ziet. De meeste wilden 
behouden 
 
Bedankt voor het interview 
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Maarten Weyler 

Coördinator Conservatorium Gent/ docent Gent 

Maandag 5/02/07 

 
In dit interview had ik graag enkele vragen gesteld specifiek over het 
Conservatorium Gent. Meer specifiek over de ontstaansgeschiedenis van 
jazzafdelingen in het algemeen Ook algemeen over jazzonderwijs en de periode 
waarin dit ontstaan zich situeert.  
 

 
Hoe ziet de ontstaansgeschiedenis van het jazzonderwijs in België er uit? Ik 
weet dat u mee in stond voor de eerste cursussen in Dworp. Ik heb vernomen 
dat u mee aan het begin stond van jazzonderwijs in het algemeen in ons land. 
De geschiedenis van het jazzonderwijs in ons land gaat zelfs terug tot vóór Dworp. Ten eerste 
was er Juul Anthonissen, die naam zal u zeker iets zeggen. Hij gaf gastlezingen op de 
cursussen die wij normaal organiseerden, klassieke muziekcursussen overal in het Vlaamse 
land. Eerst gaf hij cursussen met de Lodewijk de Raedstichting en daarna vroeg hij aan ons of 
wij dat wilden organiseren, dat is nog een voortvloeisel van Jazz Bilzen. De eerste keer was in 
Diegem (‟69 of 70), met buitenlandse lesgevers. Deze cursussen waren eigenlijk al 
weekcursussen en werden ook op verschillende ander plaatsen, in Houthulst, Heist- op den 
berg enz... gehouden. En dan zijn we terecht gekomen in Dworp. Maar vanaf dan waren het 
geen workshops meer, dat zijn eigenlijk altijd vaste zomercursussen geweest. 
 
Wie bevond zich dan onder de eerste docenten? 
Dat waren Belgische muzikanten en Amerikanen. De contactpersoon hiervoor is bij ons ook 
nog altijd Juul Anthonissen. Vroeger gaf hij die gastlessen en dan vroeg hij of we die 
cursussen verder wilden uitwerken, ook omdat we een organisatie waren die vertrouwd was 
met zomercursussen muziek en de organisatie ervan.  
O.a. Nathan Davis, die eigenlijk een belangrijke figuur is geweest voor Jazz in Amerika, die 
verbonden is aan de universiteit van Kansas. En als je nu kijkt naar Amerika, dan is veel 
onderzoek naar bv. Charlie Parker via Nathan Davis gebeurd. Dan waren er ook nog 
Belgische muzikanten, Roger Van Haverbeke, Slide Hampton trombonist. En later zijn er nog 
andere muzikanten geweest. Onze contactpersoon is altijd Juul geweest. Omdat hij een 
combinatie maakt met de club de Hnita en het langskomen van die muzikanten en deze dan 
eigenlijk workshops aanbood. Wat nog altijd bestaat als je kijkt naar Blue note, die hebben 
ook workshops want veel van die muzikanten willen overdag ook nog eens geld verdienen en 
dan geven ze les. 
 
Wat met Luik, daar bestond toch al een jazzseminarie?  
De directeur van het conservatorium van Luik Pierre Boulez...?, die zijn zoon was 
geïnteresseerd in jazz en is een jazzrichting begonnen. Dat is eigenlijk een heel belangrijke 
jazzrichting, nog meer naar vrije improvisatie toe eigenlijk , want je hebt in jazz die 
verschillende stijlen. Luik was meer vrije improvisatie, daar zat o.a. Dennis Luxion als 
lesgever en daar ging Kurt Van Herck ook wel les bij volgen. En dan liet ik op vraag van Kurt 
die Dennis ook naar Antwerpen komen. Kurt is geen echte leerling van de jazzstudio maar 
volgde wel als vrije leerling enkele vakken.  
Erwin Vann was wel een leerling die volledig ingeschreven was. Hoe het afgelopen is in Luik 
weet ik niet. Dat is dan ineens gestopt, waarschijnlijk omdat hij dat niet meer zag zitten om 
het verder te organiseren. Pierre Vaiana, Serge lasange, en iemand die nu in Perpignon les 
geeft die komen er uit voort.  
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Steve Houben?  
Ik weet niet of hij er iets meet te maken heeft, maar dat is wel de Waalse kant zeker?  
Verviers zelfs. 
 
Hoe werd op de workshops gereageerd? 
Zeer enthousiast, het is heel snel één van onze grootste cursussen geworden, maar er was 
toen nog geen onderwijs, dus dat was het beste alternatief dat er bestond. Er waren wel een 
paar lesgevers, vooral Nathan Davis en Slide Hampton die eigenlijk goede muzikanten maar 
ook goede docenten waren, maar dat is eigenlijk niet altijd het geval geweest. Juul had ook 
goede muzikanten die hij uitnodigde maar die eigenlijk niet zo‟n goede lesgevers waren. Dat 
is nogal moeilijk geweest. Maar er was hier nergens iets, die muziek, onderwijs werd hier niet 
georganiseerd in de conservatoria, dus .. . Het is zelfs zo in die tijd hadden wij reguliere 
inschrijvingen met tien man. En dan begonnen we met die cursus en dan stond er ineens 
honderd man. En dan moesten we dat op 1 morgen organiseren, dus dat was niet meer te 
doen. Nu is dat allemaal geprofessionaliseerd. 
 
Toen reactie van Juul Anthonissen. 
Ja dat zal altijd wel zo zijn. Vergelijk dat met de situatie in Amerika, er bestonden wel al 
opleidingen voor de tweede wereldoorlog maar dan meer in privé en na de tweede 
wereldoorlog zijn er opleidingen gekomen ook omdat de jazzmuzikanten dat zelf mochten 
eisen via de GI Bill of rights. Waardoor dat als je voor het Amerikaanse leger hebt gediend en 
je hebt uw studies moeten onderbreken mocht je je studies verder zetten, welke dat je ook 
wou . En dus veel van die mensen die uit bigbands kwamen, die geen opleiding hebben 
gehad, die hebben zo een opleiding genoten. Maar dan spreken we over de jaren „‟5O. 
Nederland is dan gevolgd in de jaren ‟80. Bij ons is het pas in de jaren ‟90 allemaal op gang 
gekomen en in al die andere landen heb je ervoor al voorbereidingen en bij ons was dat nogal 
moeilijk. 
 
Ik vind een artikel terug in het tijdschrift l’Actualité waar men in ’48 al sprak 
over een idee om een jazzafdeling in de conservatoria op te richten. 
Dat was wat er eigenlijk in die tijd al. Je bent al namen tegengekomen van buitenlandse 
universiteiten, colleges of music en daarbij hoort Berklee. Berklee is eigenlijk een school 
opgericht in de jaren ‟20, maar het initiatief is van een zekere meneer Schillinger die een 
methode heeft ontwikkeld en die werkte dus ook d.m.v. correspondentie-cursussen. Mijn 
grootvader zaliger die met de Halewynstichting is begonnen die werkte nog met 
correspondentie. Die gaven in de tijd dus les, omdat de mensen niet zo mobiel waren zoals 
nu, les met brieven en dan moesten die oefeningen terug opsturen en dat zie je hier eigenlijk, 
par correspondance. Ik heb onlangs gesproken met Jaques Van Poll, misschien heb je die ook 
al gesproken, dat is die Nederlander die jaren in België woont en die vertelt zelf van een vak 
piano in Rotterdam in 1960 al. Maar dat is wel heel plezant maar ze moeten het ook 
voortgezet hebben. Maar ook voor mijn jazzstudio weet ik nog heel goed dat er iemand was 
die een opnamestudio had in Antwerpen en die een volledig project klaar had om een 
opleiding te beginnen maar dan struikelde omdat hij geen fondsen vond enz... Er zijn heel 
veel initiatieven geweest. Dus als dat initiatief er in ‟48 al was en dat is pas rond ‟88 
doorgebroken... 40 jaar dat is wel pijnlijk. 
 
Ik heb ook opgevangen dat jazz al eerder als optievak bestond in de 
conservatoria? 
Geen idee. Weet ik niet. Maar op zo‟n scholen wordt er te weinig gearchiveerd dus daar kan je 
niets van terugvinden.  
 
Is de kwaliteit van jazz verbeterd met de opleidingen? 
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Sowieso, waar vroeger de muzikanten doorbraken als ze midden hun dertiger jaar waren, heb 
je nu jonge gasten van 16, 17 jaar op een veel hoger niveau staan. We zien dat ook op de 
jazzcursussen, maar ze je ziet dat ook in de muziekacademie waar er kinderen van 14, 15 zijn 
die eigenlijk een heel degelijk niveau halen. En dat is logisch want dat is de top van de ijsberg, 
want er zijn zoveel mensen die jazz doen. Het enige nadeel is dat er toch nog niet alles is 
doorgedrongen.  
 
Website van steden en gemeenten die muziekacademies organiseren. En dan zie je in de 
provincie Antwerpen enorm veel muziekacademies die jazz aanbieden. West- en Oost- 
Vlaanderen is een ramp op dat gebied. Wat ik gewaar word, nu ik in Gent zit, is dat in Gent de 
poel om uit vissen veel kleiner is of het gemiddelde niveau lager is. Dus daar zitten er nog wel 
problemen, maar in ieder geval is het allemaal wel verbeterd.  
Maar of dat die mensen ook allemaal werk vinden in die sector... misschien wel als lesgever, 
maar niet als uitvoerder, musicus en eigenlijk aan al die conservatoria tot dit jaar leiden die 
opleidingen tot uitvoerende musici. En dat is in klassiek ook. 90 % komt terecht in het 
onderwijs. En ik vind dat niet eerlijk dat je mensen zegt, we zijn u aan het opleiden voor 
muzikant, maar eigenlijk ga je maar leraar worden. Vanaf volgend jaar in Gent verandert dat 
bv. Dan beginnen wij met een educational master in de jazz, dan mag je kiezen voor 
docerende musicus of uitvoerende musicus.  
 
De kritiek bestaat immers dat onderwijs de creativiteit zou onderdrukken.  
Ja, volledig juist. Het volgende is het probleem. Als jij een onderwijs doet dan moet je 
proberen te objectiveren want je wilt die mensen een punt geven en je wilt die mensen, en 
punten eigenlijk in balans houden. De die is beter dan die, want die kan beter dat en dat. Dat 
is een probleem want de creativiteit kan niet zo gemakkelijk beoordeeld worden. Terwijl dat 
jazz een creatieve muziek in se is. Dat is het belangrijkste. Wat merk je nu dat de canon die 
gehanteerd wordt meestal bebop muziek is. En dus overal in de conservatoria wordt een 
muziekstijl geëist? In de jaren ‟40-‟50 als ideaal waar dat als basis moet gelden, maar ik vind 
dat in het algemeen in de conservatoria de studenten te weinig vrij worden gelaten in de 
muziekgenres. Mijn idee erover is, dat nu met de nieuwe structuur in de bachelors toch nog 
redelijk strikt zorgen dat ze de basis hebben. Door de masteropleiding worden ze ook  
vrijgelaten in de muziekgenres die ze kiezen.  
Ten tweede het heet „jazz en lichte muziek‟, die lichte muziek komt niet aan bod en velen 
vinden alleen dat jazz, en dan nog een deel van jazz het belangrijkste, is je zou dat ook 
kunnen terug brengen naar de klassieke muziek. Als je ziet naar Vlaanderen, klassieke 
muziek is allemaal 19de eeuw. Dat zijn dus ook maar segmenten en dat is gevaarlijk, dat 
moeten we ons continue in vraag stellen. Want heel veel van die gasten komen naar de 
jazzstudio omdat ze op Bluenote die en die hebben gezien, maar die muziek krijgen ze 
eigenlijk niet aangeboden tijdens 5 jaar opleiding en daarvoor moet er regelmatig  is 
gewisseld worden? 
 
Situatie in het algemeen, in Gent? 
Nee in Gent probeer ik er juist tegen te vechten. Maar ik word het gewaar dat het in alle 
conservatoria zo is, elk conservatorium heeft zo zijn eigenheid, maar ik denk dat de meeste 
wel kiezen voor klassieke jazz, en dan moet je niet denken aan New Orleans maar aan de 
bebop hard bop. Dat is wel ideaal, de manier waarop daar gesoleerd wordt is echt het beste 
fundament, maar het mag er niet stoppen. Er moet meer vrijheid komen. 
 
Coördinatoren van leuven zeggen dat ze proberen zo breed mogelijk te gaan 
(Peter Hertmans). 
Ja, die beweren van niet natuurlijk, maar als je luistert naar hun commentaar en als je ziet 
wie er doorkomt, van het moment dat er ook maar iets te poppy is, wordt die afgestraft of 
moet hij naar een andere richting gaan. Bij ons ook, het heet jazz en lichte muziek en die 
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lichte muziek kwam vroeger nooit in aanmerking. Je zegt het zelf bij uw onderzoek, jazz maar 
concreet heet het lichte muziek en die komt eigenlijk veel te veel aan bod. Dus vroeger gingen 
jazzmuzikanten naar het conservatorium en volgden dan klassiek omdat dat het enigste was 
dat ze konden volgen van muziek? Denk aan Bert Joris die klassiek volgde en die optrad 
onder de naam Bert Young, dat mocht niet anders vloog hij buiten. Nu wat krijg je, heel veel 
jongens die pop willen doen komen in de jazzrichting tegen hun goesting, maar dat is dan 
toch het dichtste bij wat ze kunnen studeren.  
 
Dus u ziet ze liever apart, jazz en lichte muziek? 
In Hasselt zijn ze bezig aan een pop- en rock afdeling, een aparte richting binnen de 
hogeschool. Maar bij mij is het zo, waar we in Gent naar toe aan het streven zijn binnen jazz 
omdat het toch wel intrinsiek het moeilijkste van de genres is, dat je vanaf 3e bachelor kan, 
kiezen omdat je dan zeker bent dat ze ook die basis hebben. Want als je eerlijk bent... als je 
kijkt naar de geschiedenis van de jazz en pop dan zijn er heel veel muzikanten in de pop die 
eigenlijk van de jazz zijn gekomen zijn die er eigenlijk niet echt aan de bak kwamen, maar die 
daar wel hun creativiteit helemaal hebben kunnen vrijwaren, die ze dan ook in de pop 
kunnen gebruiken. Je weet 1 van de verschillen is , en als je nu een definitie wilt maken van 
wat is jazz dan is dat dat soleren en improviseren, dus het creatief zijn. Zowel tijdens de 
begeleiding als tijdens het stuk en elke keer moet dat zogezegd opnieuw fris uitgevoerd 
worden. In pop is dat meer vastgelegd maar natuurlijk als je vernieuwend wilt zijn in 
muziekgenres, dan moet je nogal creatief kunnen zijn en dat halen mensen vaak uit de jazz.  
 
Is jazz een goede basis om andere stijlen aan te leren? 
Ik denk het wel, omdat muziektheoretisch gezien die muziek nogal ver gaat. En dan het 
creatieve wat ik juist heb gezegd. En jazz is wel een muziek die heel veel heeft opgeslorpt, 
heeft leren absorberen om creatief te kunnen blijven. Denk maar aan de jaren ‟70, ‟80 met 
fusion, rockjazz en cross-over waar muzikanten eigenlijk van alle stijlen hebben proberen 
genieten. Kijk ook naar de muzikanten bv. motown Diana Ross, veel van die muzikanten 
hadden ook met Monk en Parker gespeeld dus dat heeft altijd bestaan. Denk zelf aan het 
begin van de jazz, Paul Witeman. Eén van de eerste bigbands in ‟20, Gershwin, Rapsody blue 
is de eerste keer door Whitemand gespeeld. Je hebt regelmatig die periodes dat ze heel dicht 
bij elkaar liggen, waar je geen verschil ziet tussen de muziek, want pop is sowieso populair. 
En dat is een discours waar we niet aan willen meedoen, en dan komt dat weer dichter en 
gaat uiteen.  
 
Zit jazz dan in een commerciële fase, dicht tegen pop? 
Waarschijnlijk wel. Big band is een duidelijke periode in de jazz. Maar je hebt bigbands die 
heel creatief blijven zoals Duke Ellington en Count basie en je hebt bigbands die eigenlijk te 
populair worden zoals Glenn Miller. Dat is ook de meest populaire periode van jazz eigenlijk 
wanneer iedereen graag jazz hoort en dan is er weer een reactie bebop, dan cool ,.. . Een 
terugkomende beweging, dialectiek.  
 
Ziet u een verschil tussen gevormde en niet-gevormde muzikanten? 
Dat kan ik niet weten, ik weet niet wie gevormd is of niet. Ik denk eigenlijk dat het zo zou 
moeten blijven dat er mensen zijn die doorstromen niet vanuit het onderwijs. Ik hoop dat dat 
zal blijven.  
 
Niet-gevormde muzikanten bedoelt u daar enkel workshops mee? 
Karel van Deun is het laatste voorbeeld dat ik heb gehad, aan het conservatorium van 
Antwerpen docent voor compositie, die een hele interessante gitarist, componist was. Maar je 
weet het niet altijd. Denk aan Ornette Coleman, dat is ook een waar ze niets van wisten waar 
die vandaan kwam en dat geeft direct ook vraagtekens. Dat zijn meestal ook de interessante 
figuren omdat de andere altijd via de canon volgen. Ze hebben bebop geleerd en je zal dat wel 
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in hun spelen bijhoren enz... Maar ik denk dat het minder wordt sowieso. Waarom? ... omdat 
het veel sneller gaat nu, het is logisch als dat onderwijs goed georganiseerd is dan kan je 
iemand in vier-vijf jaar tot een goede muzikant opleiden. Maar als autodidact duurt dat tien -  
vijftien jaar, is dat veel moeilijker.  
 
Een gemakkelijkere weg dus via onderwijs? 
Ja natuurlijk. Stel u voor dat u informatica moet leren, je doet dat op uw eentje of je krijgt er 
lessen over, ... dat gaat gewoon veel sneller.   
 
Is er andere houding van leerlingen nu?  
Ja, ik merk dat al aan de motivatiegesprekken, ik heb een lijst die ze moeten invullen en een 
onderdeel is jazzdrummers opnoemen als ze drum spelen, muziekinstrumenten, geschiedenis 
van de jazz, er zijn er veel die er geen enkele idee van hebben, die niet écht met de muziek 
bezig zijn. Maar die willen muziek studeren en niet meer die klassieke muziek. Het is zelfs zo, 
en dat vind ik moeilijk, die in de klassieke muziek spelen om in een orkest te geraken , of om 
leraar te worden, maar als die buitenkomen, mp3‟s afspelen met de raarste muziekgenres.  
Ik ben met mijn studenten laatste jaar ook gaan skiën en er was geen enkele die jazz oplegde. 
Die waren allemaal niet met die muziek bezig, dus die gebruiken dat als een educatief vehikel 
eigenlijk om met muziek bezig te kunnen zijn als beste alternatief tegen klassiek. Maar in 
klassiek zie je ook muzikanten, bv. in Gent waar ik van verschoot die ik op een podium zag 
staan met een coverband. En dat was duidelijk hetgeen waar ze plezier mee hadden, maar het 
andere is om les mee te geven.  
Ik denk ook niet dat jongvolwassenen mogen studeren wat ze willen. En dat ze dus voor thuis 
dan toch maar gaan doen.  
 
Ik mocht dat wel. 
Ik niet, maar het is ook een academische opleiding geworden. Dat verandert ook . Van 
hetzelfde niveau dat heb ik niet gezegd? 
 
Leerlingen willen nu van muziek hun beroep maken? Vroeger gold eerder een 
artistieke houding. 
Misschien bij de studenten wel. Ja maar de unployebility, de werkmogelijkheden als 
muzikanten sijn praktisch nihil en dat is iets dat dit jaar in een congres aan bod komt. Ik ga 
ook naar het EIAJ, dat ben je misschien ook al tegengekomen het international association of 
jazzeducators (zie website). Weet je wat ook interessant is, onderzoek in Amerika naar de 
kunsten, die hebben een overkoepelend orgaan en daar vind je ook veel cijfermateriaal. Dat 
vragen ze zich in Amerika af, de jazz is maar  3 % van de platenomzet, wat echt miniem is, het 
is nog veel, maar op Europese normen is dat miniem, ze vragen zich af hoe het mogelijk is dat 
jazzonderwijs echt boomt aan alle conservatoria in Amerika, in hogescholen.. Maar het is een 
van de weinige mogelijkheden waar je volledig creatief kunt zijn of je kan uiten naast andere 
kunstvormen en dat is iets dat waarschijnlijk ontbreekt aan de universiteiten en daarom dat 
er veel voor gekozen wordt, voor een soort vrijheidsideaal. 
En de vraag is dan , hoe komt dat er zoveel mensen voor kiezen, terwijl eigenlijk toch wel 
geweten is dat je er geen werk in vindt. En dat alleen maar de happy few zijn die er zullen 
doorgeraken. Hoe komt dat het toch nog zo is dat we studenten kunnen motiveren en dàt 
vind ik vooral een gewetenskwestie. Je krijgt ook ouders op de vloer die denken dat ze door 
hun kleine in te schrijven in een conservatorium die veel beroepsmogelijkheden heeft. Maar 
ik vind dat je van in het begin moet zeggen, maar hij zal wel leraar worden en misschien lukt 
het maar misschien ook niet. In Frankrijk is het op dat gebied al zo ver dat ze nu eisen 
(onderzoek is bezig) om te kunnen bewijzen of een hogere opleiding, bv conservatorium 
relevant is of niet, als daarvan 70% niet op dezelfde arbeidsmarkt terecht komt. Hetzelfde 
geldt voo kunstwetenschappen, waarvan natuurlijk de cultuurwetenschappen, de sector voor 
werkgelegenheden, wel stijgt. Maar ik heb archeologie gedaan. 1 van mijn medestudenten 
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werkt als archeoloog, moeten we onderwijs blijven organiseren om 1 iemand af te leveren , 
van de 35 die er zijn beroep van kan maken? Ik vind dat moeilijk, maar dat gaat allemaal veel 
te traag, ze spelen niet altijd in op de markt. Je wordt dat nu tegenwoordig ook gewaar, er 
zijn bepaalde knelpuntberoepen. Waarom? omdat er niemand naartoe wilt, of niemand 
wordt opgeleid. Het gaat allemaal veel te traag.  
 
Wat is de functie van de overheid volgens u? 
Het is de overheid die het organiseert, maar het is het conservatorium zelf die moet zien wat 
er gebeurt met zijn studenten en er is niet genoeg onderzoek vind ik. Als je kijkt naar het 
programma van de meeste conservatoria, voor jazz heb ik het al uitgelegd, maar voor klassiek 
die hebben dus nog altijd orkestledenopleiding in Vlaanderen. In Frankrijk is dat nog veel 
erger. Daar is 1 topconservatorium in Parijs, enkele regionale, en dat van Parijs leidt dus op 
voor die paar orkesten die er nog bestaan. Daar klopt het wel, maar hier, klopt het helemaal 
niet meer. Dat is wat ik u zei ze studeren voor opvoering, maar na het afstuderen a? Maar 
maak er een lerarenopleiding van, dat is de oplossing. 
 
Is er door de opkomst van die scholen meer media-aandacht voor jazz?  
Sowieso, je kan dat niet loskoppelen denk ik. Toen ik 13 was begon men met die 
jazzcursussen en ik sprak dan in mijn klas ik doe jazz en niemand die wist over welke 
muziekstijl het ging terwijl die eigenlijk al populair is geweest in WO II enz...  Nu is jazz, kijk 
naar het bluenotefestival 1 van de bekendste festivals van heel Vlaanderen terwijl het over 
jazz gaat. Ik denk dat iedereen, als je het woord jazz uitspreekt, weet wat jazz is, ze verstaan 
het allemaal.  
 
Want dat moet je eigenlijk ook in vraag stellen, waar haalt jazz de lef om aan het 
conservatoria als enige alternatief naast de klassiek muziek te staan. De klassieke muziek gaat 
in Europa over 1200 jaar muziekcultuur, die hebben dan eindelijk opleidingen gekregen en 
jazz bestaat nog geen 1OO jaar, en dan van die 1OO jaar komt er 20 jaar aan bod. En dan 
zeggen ze, dat het het enige alternatief naast klassieke muziek is, ik weet niet dat dat te 
verantwoorden valt.  
 
Omdat het de beste basis zou zijn.  
Ja en ook de arrogantie van de muzikanten die zich altijd elitair hebben gevoeld t.o.v. ander 
muziekgenres en die dankzij dat elitarisme toch hebben kunnen eisen dat er opleidingen 
kwamen. Als je ziet hoe dat het gelopen is, dat is dus eerst in Scandinavische landen in 
conservatoria in het programma opgenomen, en dan Nederland. Ik was ook naar een congres 
van Europese jazzscholen en ik had daar een gesprek met coördinator van Barcelona, 
Frankfurt, Manheim, Arhnem, enz. De voertaal was Nederlands, ondanks dat die van 
Barcelona, Duitsland er bij zat, en dat was omdat die allemaal in Nederland hadden 
gestudeerd en er Nederlands hadden geleerd. Je ziet wat een impact dat is als je als eerste er 
mee begint, en dan komen wij er bij en nu in Frankrijk. Als je ook kijkt naar de deelnemers in 
cursussen, nu beginnen de Romaanse landen zoals Spanje ook opleidingen te krijgen 
ondanks dat die al een ongelooflijke scène hebben, Je kent toch alle trompettisten enz. Maar 
opleidingen waren er voordien nog niet 
 
Wat is volgens u de meest efficiënte manier om jazz aan te leren? 
Moeilijke vraag momenteel. Ten eerste voor klassieke muziek bestaat het al 150 jaar. Dus is 
men er ongeveer over eens hoe het gedoceerd moet worden, alhoewel ik daarjuist heb gezegd 
dat het toch niet allemaal goed ineen zit. Voor jazz, je zal dat ook zien aan de leraars die les 
geven, zeker in Antwerpen, dat zijn allemaal mensen die vanuit de jazzstudio komen. Dus 
hebben die eigenlijk niet veel ervaring opgedaan, behalve van mensen die van nul zijn gestart. 
Dus het is heel moeilijk om te zeggen dat is ideaal, dat is het meest efficiënte, want we zijn dat 
eigenlijk nog altijd aan het bijscholen, aan het ontwikkelen.  
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Maar binnenin die beweging, dat was het begin van mijn gedachten, heb je dan nog is in de 
conservatoria, de verandering van de bama structuur en de academiesering. Je weet in 
Nederland hebben ze gekozen voor professionele bachelors voor muziek van 4 jaar. Bij ons 
voor bachelor en master met een academische poot en dat is weer ook iets dat moeilijk is. 
Academies voor jazz, in Amerika bestaat dat al een beetje, maar hier bestaat dat helemaal 
niet en je moet dat dan nog academisch gaan maken dus het is nog altijd een strijd. Het 
meest ideale, wat ik doe in Gent is deels ook afgeleid van wat er in de jazzstudio gebeurt. Daar 
moest ik wel wat voor vechten om dat de meeste conservatoria eigenlijk de jazzafdeling 
hebben gevormd naar analogie met wat ze in het klassiek hebben gedaan. Dus in al die 
conservatoria zie je ook nog altijd het groot ensemble, dat is in big band spelen. Natuurlijk 
want dan konden ze in hun curriculum voor groot orkest, de tegenpoot voor jazz steken. In 
groot ensemble in Gent is het zo belachelijk dat ze een soort groot orkest voor gitaristen 
hebben, want die gitaar (historisch is pas in de jaren ‟60 klassiek gitaar opgekomen) werd 
dan pas toegelaten aan de conservatoria. Daar voor werd het niet gedoceerd, maar was het 
wel een populair instrument.  
En dan heeft men naar analogie met die grote ensembles, want je moet in je curriculum 
zoveel studiepunten hebben, dus we hebben ook grote ensembles met gitaar terwijl dat niet 
echt bestaat, dus men heeft dat altijd willen omvormen. En dus nu in Gent ben ik, veel dingen 
die ik in Antwerpen heb gedaan met de jazzstudio terug aan het herinstellen. Maar ook 
regelmatig volg ik congressen en leer ik daar nieuwe dingen en probeer ik dat toe te passen . 
En zo hoor je wat efficiënt is, het enige wat je niet mag denken is dat het in orde is want dan 
verlies je het, en dus één van die zaken die zeker in het oog moeten blijven gehouden worden 
is ten eerste je moet u afvragen bij een levend muziekgenre zoals jazz of dat die docenten ook 
altijd benoemd moeten worden. Wij hebben in Gent gastprofessoren. Wat merk je na een tijd 
als die twintig jaar in dienst zijn dan blijven die de muziek die twintig jaar geleden voor hen 
hip was geven, wat niet meer van belang is voor de studenten nu. En dus zou je eigenlijk toch 
docenten oftewel met gastcolleges moeten stimuleren.  
 
Is podiumervaring gewenst voor de leerkrachten? 
Dat is een visie die moeilijk ligt in conservatoria. We hebben de goede muzikanten want die 
trekken volk, maar die goede muzikanten zijn daarom geen goede leraars. Ik weet dat er 
mensen zijn die in het onderwijs staan die eigenlijk geen planning, methodiek, didactiek 
hebben. Dus ik vind dat die podiumervaring moeten hebben, liefst internationaal maar als je 
kan kiezen tussen iemand die goed op podium is, maar echt geen les kan geven... Ik heb het 
verteld in jazzcursussen hebben wij ook zo‟n dingen meegemaakt, waar je de beste pianist 
vraagt en dat blijkt dan een ramp te zijn. Het kan evengoed ook goed zijn . We hebben eens 
John Lewis gehad van de modern jazz kwartet die was fantastisch als lesgever. We hebben 
eens Kenny Drew gehad die een fantastisch muzikant is maar een ramp als lesgever. Als dat 
voor een week is is dat geen wereldramp maar als zo iemand in een conservatorium zit en 
benoemd wordt en  je moet die les blijven laten geven. In Nederland heb je zo‟n paar gevallen 
gehad, dat kan niet eigenlijk. En we hebben toch als school een verantwoordelijkheid naar de 
ouders en de studenten die studeren, en we hebben het al over werkmogelijkheden gehad. 
Maar als er dus mensen zitten die niet op de goede manier opleiden dan gaat dat ook in een 
vicieuze cirkel want die hun studenten leiden dan later ook op want ze komen toch in het 
onderwijs terecht, op een slechte manier. Dus podiumervaring, graag.  
Maar ik heb nu bv. in Gent een jonge drummer die veelt speelt, maar dat is wel moeilijk, want 
regelmatig is die er ook niet, hij doet zijn uiterste best, maar die zit nog in een twistmoment. 
Ga ik voltijds muzikant worden? Als dat goed marcheert, hij speelt bij Jef Nevetrio, dan moet 
die ook doen al die dingen doen. De ervaring die hij er mee opdoet kan hij ook aan de 
leerlingen doorspelen , maar dan zit je met een dubbele situatie. Iemand die veertig is en 
kinderen heeft, gaat niet nog zomaar een wereldtournee doen.  
 
Grote namen betekent dat automatisch veel volk? 
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Mijn idee is dat als het een grote naam is en die geeft goed les, is dat, perfect maar als het een 
grote naam is die niet goed genoeg les geven dan vind ik dat een ramp. Want dan moet ik het 
proberen goedmaken en die studenten eigenlijk blijven stimuleren, van ga maar naar die 
leraar , hij is chaotisch maar … Ik vind niet dat het kan. 
 
Welke zijn de verschillen en/of gelijkenissen met een klassieke 
muziekopleiding? 
Er zijn gelijkenissen omdat ik daarjuist heb gezegd dat het ene afgeleid is van het ander. Maar 
eigenlijk vind ik het wel essentieel verschillend want in de klassieke muziek blijft het 
reproductief, in hedendaagse klassieke muziek komt wel improvisatie aan te pas. En bij ons 
moet het altijd innoverend zijn. En dan is het moeilijk om altijd naar dezelfde stijl en 
nummers te gaan.  
 
Is jazz moeilijker aan te leren dan klassiek? 
Nee, ik moet eerlijk zeggen toen ik in Gent begon, was het niveau van het studeren van de 
studenten van jazz, veel te laag vergeleken met klassiek. Nu ben ik dat naar omhoog aan het 
brengen. Voor klassiek daar moeten ze voor eindexamen 1,5 muziek reproduceren, maar ze 
moeten dat wel vanbuiten aan 1 stuk doorspelen. In de jazz waren er mannen die na twintig 
minuten kwamen zeggen dat het gedaan is. En er waren in gent,  ik weet niet hoe dit in 
andere opleidingen was, echt geen duidelijk prerogatieven van wat er gekend moest zijn. Dat 
kan je niet maken. Dat is vijf jaar onderwijs, dus die wisten niet wat er elk jaar van 
niveauverandering moest plaatsvinden. Dan ben je niet aan het opleiden. 
 
Doorstroming van studenten en hun invloed, 
Dat is probleem van volgend jaar. Ik heb daarjuist gesproken dat Oost- en West Vlaanderen 
veel te weinig academies heeft waar jazz wordt gegeven. Er is een inhaalbeweging bezig, ik 
krijg dus telefoons van directeur van Brugge die volgend jaar met jazz wil beginnen. Vermits 
dat het conservatorium van gent eigenlijk het enige is in de geburen van Oost- en West-
Vlaanderen is het zelfs momenteel zo dat er studenten zijn van mij van het eerste jaar die al 
les geven in het DKO. Die  bij ons eigenlijk nog niet voldoende hebben bewezen dat ze een 
goede muzikant worden, maar die worden al ingeschakeld in het onderwijs zonder dat die 
vooropleidingen hebben gehad voor onderwijs. Dat is heel gevaarlijk. Want die zijn bij ons 
dan nog niet echt de sterkste, en lessen zijn (nog)niet zo goed. Dus ik plan voor volgend jaar 
eigenlijk een samenkomst met de directeurs van det DKO om er ergens een stop op te zetten, 
of om die jongens wat beter te ondersteunen. Dat we die jongens extra ondersteunen in hun 
lesgeven want ze hebben dat nog niet gezien. Maar dat we dat toch helpen, anders blijft dat 
een probleem. En dus ook in Oost- en West-Vlaanderen wordt er ook wel nog wat geklaagd 
over de slechte studenten die wij in Gent hebben afgeleverd en die nu in het onderwijs zitten. 
Dus ik heb u daarjuist gezegd dat het  in Gent eigenlijk niet duidelijk was wat de 
niveauvereisten waren en wat krijg je nu, die studenten die staan in het onderwijs en die 
hebben ook geen niveau voor die studenten. Dus dat geeft problemen. 
 
DKO, middelbare graad? 
Niet echt op hoogte, omdat ik uit een ander systeem kom. Maar ik volg dat de laatste tijd wel 
op door jury te zijn. De laatste tijd controleer ik en zie ik ook wat er gebeurt o.a. in 
Roesselaere. Ze mogen pas van die middelbare graad, en je wordt dus ook gewaar dat er geen 
duidelijke leerplannen zijn. Jazz is improvisatie.  
Vermits dat er in DKO‟s heel vaak met partituren wordt gewerkt waar alles opstaat zoals het 
in de klassiek is, en dat is niet juist vind ik. Ik had onlangs voor in Roessealere waar ik 
iemand zijn examen moest beoordelen, hij was dus een walking aan het spelen, een baslijn, 
en ik kon dat niet weten aan de partituurvorm, want ik kon die niet zien of dat die ze zelf aan 
het construeren was of dat hij die uitgeschreven had. En er is een gigantisch verschil als dat 
een jongen is van 16 en die kan zijn baslijn maken aan de basis van akkoorden, of die leest 
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wat er staat wat hij eigenlijk in de jaren ervoor ook gedaan heeft. Soms is het niet zo duidelijk 
hoe het gaat evolueren.  
 
Misschien is dat wel goed voor zij die in academie zitten als hobby?  
Nee, dat vind ik niet juist. Dat is niet de realiteit. We zitten hier met een muziekgenre dat 
eigenlijk vooral gebaseerd is op leadsheets , dus de partituren met alleen de akkoorden 
erboven die zijn we alweer aan het uitschrijven en dan kom je weer in het reproductieve van 
de klassieke muziek waar we ons altijd van af hebben gezet. Ik kan dat aannemen dat het een 
hulpmiddel is. Er zijn een paar methodes die heel goed zijn. Welk boek heb jij gehad? 
 
Ik heb nooit een boek gehad? 
Dat is toch ook al niet juist. Die docenten volgen dat niet op. Er zijn schitterende handboeken 
momenteel. Mendoza doet het nu wel. Dat is ook de slimme van alle mannen. Je moet 
eigenlijk heel veel zelf ernaast toepassen. Maar deze exploring jazz piano is een fantastische 
handleiding. Maar hier ook, er zijn in 2007, een 5-tal heel goede boeken verschenen en dan 
word je gewaar dat al die docenten, omdat ze ook niet academisch zijn opgevoed, niet op zoek 
gaan. Die zoeken hun eigen methode. Die kan goed werken, maar die komen dan met 
fotokopieën. Het niveau van vandaag is dat tien keer moeilijker is. En daar geraak je als 
student van gefrustreerd. En zo kan dat onderwijs dus wel veel efficiënter gebeuren. Dat ben 
ik dus nu aan het doen. Ik ben de eerste die cursussen schrijft in die richting. De enige die een 
syllabus heeft gemaakt voor combo met niveaus. En dan zie ik dat er nog leraars zijn die er 
niet mee werken.  
 
Er zijn verschillen in les geven. 
Ja, maar dat mag geen excuus meer zijn. Die zeggen allemaal, we hebben het zelf geleerd, 
maar opgraven hebben ze ook ooit zelf gedaan, maar de manier waarop ze nu opgraven is wel 
wetenschappelijker dan 15O jaar geleden. En we moeten leren van onze fouten als we jazz 
professioneel willen maken en als we dat willen blijven erkennen als muziekgenre dan moet 
dat beter georganiseerd worden. Dus ook in dat DKO, de leerplannen die bestaan zijn nog 
niet genoeg. Dan heet dat niet meer „lead sheet‟ maar „sheet‟ music. En dat is niet de realiteit, 
want wat is er zo plezant als je in een groep speelt dat er geen partituren zijn en dat je 
daarmee vrij kan zijn. Het heeft ook zijn nadelen. Jij bent nu pianist, maar als ik u alleen 
maar akkoorden geef, dat is ook niet juist,want dan kan je met u akkoorden alleen niet 
spelen, want dan is er een melodie waar uw begeleiding een relatie mee moet hebben. Komt 
er een solo dan is uw relatie helemaal anders met de muziek en die vrijheid moet blijven 
bestaan. 
 
Ik wist niet dat die boeken bestonden. 
Ik vind het schrijnend dat al die leraars niet weten dat die boeken bestaan. Stel, je doet 
kunstwetenschappen, musicologie. Dat is met Maes, die schrijft zelf ook boeken, maar daar 
ben je toch van op de hoogte dat die eigenlijk wel weten wat er momenteel gebeurt in de 
muziek. Die volgen congressen enz.  
 
In geval van klassieke muziek wel. 
Dat is ook wel waar. Bij mij werd er nog gezegd dat jazz gelijk is met voetbal, daar komt volk 
naartoe terwijl er eigenlijk niet veel volk naartoe komt, dat is wel waar wat je zegt. Maar dat is 
bij ons ook die van de klassiek, die weten dus ook niets van muziek en die schreven vroeger 
de leerplannen en de vereisten uit. Dat liep dus ook allemaal spaak. Dus we moeten zorgen 
dat het een alternatief blijft, dat moet blijven bestaan als aparte richting. Omdat er een ander 
type van muziek wordt aangeboden dan in het reproductieve van klassiek. En als we dan weer 
alles van partituur gaan doen ... 
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De reden is ook dat er veel docenten lesgeven die zelf geen opleiding hebben gehad. Ik bedoel 
die uit de klassiek komen. En dan is het gemakkelijk, die pakken deze boek en die kunnen dat 
aanleren. Die doen alleen maar de oefeningen die er instaan.  
 
Hij legt alles uit per les. Oefeningen, geschiedenis ... 
Heel veel leraars zeggen, ik kan dat zelf. Natuurlijk, maar je moet het gewoon als een leidraad 
gebruiken. Ik geef zelf al jaren les, en met deze ben ik me twee uur per dag rot aan het 
amuseren. Dat is een teken dat het wel heel goed is opgebouwd. Het is plezant. 
 
In een artikel op de website van het muziekcentrum wordt de jazzbeoefening in 
Wallonië aangehaald. 
Logisch, dat is objectiviteit. Hebben die zich enige notie van wat er zich in Wallonië afspeelt, 
voor ons is dat buitenland. Muziekcentrum is volledig gesubsidieerd door het ministerie van 
cultuur dan zouden ze nogal gek zijn om te zeggen dat het kernpunt in Wallonië ligt.  
Maar vroeger in „8O was Wallonië wel beter gestructureerd. Je had les lundis d‟hortense, 
waar ook Vlamingen tussen zaten. Die zijn in Brussel gaan wonen zoals Peter Hertmans om 
te profiteren van die organisatie, die hadden clubs optredens in heel Wallonië. Dan bij ons 
zijn er jazzfestivals gekomen, de clubs, .. vermits dat wij vier conservatoria hebben en zij 
maar 1 . Ja die zoeken speelgelegenheid. Is op dat gebied van jazz een kentering in Wallonië? 
Maar daar zou je eigenlijk statistieken van moeten nakijken. En wat hebben we van 
statistieken,  
 
U verwijst naar Les lundis d’hortense? 
Maar het zijn geen objectieve criteria, laat ons dat academiseren, laat ons dat onderzoeken. Ik 
vind dat je dan toch wel met cijfermateriaal moet komen. Heel gevaarlijk is, ik ben geen 
Belgenliefhebber, maar er wordt bij ons toch wel gemanipuleerd tussen Vlaanderen en 
Wallonië. Vanmorgen kwam er iemand van het conservatorium van Bergen/Mons naar de 
opendeurdag in Gent. Ik zei tegen mijn collega dat Mons alleen maar is opgericht omdat 
Gent, tot jaren „5O Franstalig was en dan is dat Nederlandstalig geworden en dan hebben ze 
in Wallonië Mons gecreëerd, want je moest zoveel conservatoria in Vlaanderen als in 
Wallonië hebben. Zo gebeurt dat in ons land. Dat was een heel heisa want in Gent had je een 
Vlaamse universiteit, na WO I en het conservatorium waar ook aan muziek werd gedaan, 
maar geen muziekwetenschap, want later was dat Franstalig gebleven. Dat kan je je niet 
voorstellen, dat het 4O jaar geleden „bon ton‟ was om in een conservatorium Frans te 
spreken.  
 
Wat bestaat er vandaag nog in Wallonië wat jazzonderwijs betreft?  
Luik bestaat niet meer, enkel in Brussel is een Franstalige opleiding. Voor zover ik weet, ik 
heb er weinig zicht op. Ben je al naar het MIM geweest? Het je daar die catalogussen van jazz 
gevonden, want er stonden wel enkele artikels over „Jazz à Liège‟. 
Ik geef in Gent onderzoeksmethodiek, vermits wij in Gent geacademiseerd zijn, dus ik geef 
dan de onderzoekscentra in België op, Jaques Pelzer, René Thomasstraat en daar is dat 
gelegen. Ik denk dat je daar een paar vragen beantwoord kunt krijgen. Zij kunnen exact 
zeggen wie en wat al jaren gestopt zijn enz.Daar juist sprak ik van Lyon, maar eigenlijk geldt 
Parijs als topconservatorium. Dat is ook de reden waarom er ook bij ons conservatoria zijn in 
Mechelen, Oostende, Brugge, enLeuven, dat zijn regionale conservatoria, en de top had je in 
Brussel. Dat is op dezelfde leest gestoeld als in Frankrijk.  
 
 
Bedankt voor het interview 

 
 


