
konden im
proviseren als noten 

lezen – twee werelden die in 
die tijd nog een waterscheiding 
vorm

den.      
Intussen groeide de jazzcol-

lectie van Andriessen uit tot 
een rijkgeschakeerde m

enge-
ling van bekende m

uzikan-
ten (M

iles D
avis, G

il Evans, 
Jelly Roll M

orton en H
orace 

Silver) en m
inder voor de hand 

liggende artiesten zoals W
est 

C
oast-saxofonist D

ave Pell. 
O

p de voor hem
 karakteris-

tieke wijze pikte Andriessen 
eruit wat hem

 aanstond, zoals 
C

harlie Parkers ‘onspeelbare’ 
bebop-licks, die belandden 
in Facing D

eath (1990) voor 
strijkkwartet.

O
p 1 juli 2021 stierf Louis 

Andriessen, 82 jaar oud.
Jacqueline O

skam
p

Een heel andere rol speelde 
zijn vader, die had besloten dat 
zijn zoon hem

 zou opvolgen 
bij frisdrankenfabriek Adora. 
W

ellicht de reden dat Ad van 
‘t Veer tot een even krachtig 
als koppig karakter uitgroeide? 
H

et gaf hem
 de energie 

M
iddelburg tot een brandpunt 

van de internationale m
oderne 

m
uziek om

 te vorm
en. D

e 
concerten m

et eigentijdse 
m

uziek die hij in de jaren zes-
tig organiseerde, transform

eer-

Jazz tot en m
et Dave Pell

PO
STU
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M

 LO
U
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N

D
R

IESSEN (19
3

9
-2

0
21)

PO
STU

U
M
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D V

A
N ’T V

EER (19
41-2

0
21)

  O
ok al verwijst geen 
ander stuk zo expli-
ciet naar Louis 

Andriessens jazzliefde als O
n 

Jim
m

y Yancey uit 1973, in een 
substantieel deel van zijn oeu-
vre is die invloed – in de vorm

 
van ritm

iek en (big band-)
instrum

entatie – aanwezig. 
Zijn veertien jaar oudere broer 
Jurriaan, die eind jaren veer-
tig in de Verenigde Staten werd 
onthaald als een grote m

uzi-
kale belofte, bracht bij terug-
keer in N

ederland in 1951 een 
stapel 78-toerenplaten m

ee, 

Leeuwenberg, die m
et een 

kroontjespen transcrip-
ties m

aakt van onder andere 
N

ights At The Turntable van 
G

erry M
ulligan en C

het Baker 
– stukken die ze sam

en op 
piano spelen. O

p het conser-
vatorium

 raakte Andriessen 
bevriend m

et im
provisator 

M
isha M

engelberg, die hem
 

op nieuwe sporen zet. In de 
jaren zeventig dook W

illem
 

Breuker op in Andriessens 
leven. Breuker hielp hem

 bij 
de sam

enstelling van orkest D
e 

Volharding: m
usici die zowel 

Van Xenakis  
tot Breuker

  H
et was aan de vastbera-
denheid van zijn m

oe-
der te danken dat de 

jonge Ad een piano kreeg om
 

zijn m
uzikale talenten te ont-

wikkelen, want in het streng 
gereform

eerde gezin waarin hij 
opgroeide was die aanschaf een 
buitensporige uitgave, m

em
o-

reerde zijn jongere broer Leo 
bij het afscheid van Ad van 
’t Veer, die op 21 juni 2021 in 
M

iddelburg op tachtigjarige 
leeftijd overleed. 

den in 1976 tot het Festival 
N

ieuwe M
uziek, m

et als m
id-

delpunt het Xenakis Ensem
ble, 

dat Van ’t Veer m
et pianist 

G
eoffrey M

adge en com
ponist 

Iannis Xenakis in 1981 in het 
leven riep. 

N
iet alleen Xenakis, m

aar 
ook eigenzinnige pioniers 
als John C

age en M
orton 

Feldm
an wist hij te verleiden 

om
 m

et enige regelm
aat naar 

Zeeland te reizen. Feldm
an 

droeg in 1987 het stuk Piano, 
Violin, Viola, Cello aan hem

 
op. Een speciale band had Van 
’t Veer m

et W
illem

 Breuker, 
die hij ‘een groot inspirator en 
vernieuwer’ noem

de.  
Spraakm

akend was de door 
Van ’t Veer in 1977 geïnitieerde 
en door leden van het W

illem
 

Breuker Kollektief uitgevoerde 
Zeeland Suite van Leo C

uypers, 
die werd gespeeld op tien loca-
ties in het Zeeuwse landschap 
en door een tv-registratie lan-
delijke bekendheid kreeg. Een 
verwante productie in 1988 was 
D

e Borneose Brij van M
isha 

M
engelberg door de Instant 

C
om

posers Pool en harm
o-

nieorkest O
ns G

enoegen uit 
V

lissingen.  
H

et geloof is altijd een 
belangrijke onderstroom

 
gebleven in het leven van Ad 
van ’t Veer. Volgens de vrijzin-
nig predikante M

arga H
aas 

ervoer hij in de Koorkerk, waar 
zijn geliefden afscheid van hem

 
nam

en, vrijheid en ruim
te – 

oftewel G
od.  

Jacqueline O
skam

p
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waar de jonge Louis adem
loos 

naar luisterde. 
H

et betekende zijn kennis-
m

aking m
et de m

uziek van 
G

eorge G
ershwin, Leonard 

Bernstein, Stan K
enton en 

Bob G
raettinger en tevens 

het startschot voor een ont-
dekkingstocht door de jazz, 
die Andriessen aanvankelijk 
aflegde m

et zijn even oude neef 
W

im
 W

ittem
an. Sam

en zaten 
de twee pubers eindeloos te 
‘stom

pen’ op de piano, im
pro-

viserend en boogiewoogies 
naspelend, zoals hun favoriete 
plaat 8 To The Bar van Pete 
Johnson en Albert Am

m
ons 

(Victor, 1941). Ze voerden 
diepgravende discussies welke 
plaat aan te schaffen en m

id-
dagenlang luisterden ze naar 
nieuwe uitgaven in de H

aagse 
platenzaken C

am
inada en het 

U
ltrafoonhuis. 
Via W

im
 wordt hij m

aat-
jes m

et (de latere pianist 
en jazzkenner) Boudewijn 


