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aanvang 11.30 uur
vermoedelijk einde 21.30 uur
alle concerten Blauwe Zaal en Rode Zaal

teksten programmaboekje Didier Wijnants, Ran Blake
coördinatie programmaboekje deSingel
gelieve uw GSM uit te schakelen!

ism. New Think, Radio 1, Focus Knack, 
Concertvereniging Conservatorium Antwerpen

 Cd’s
Bij elk concert worden cd’s te koop aangeboden door
’t KLAverVIER, Kasteeldreef 6, Schilde, 03 384 29 70 
www.tklavervier.be

Foyer deSingel
U kunt vanaf 12.00 uur doorlopend warme gerechten en broodjes bestellen 

Hotel Corinthia (Desguinlei 94, achterzijde torengebouw ING)
• Restaurant HUGO’s at Corinthia 
 open van 18.30 tot 22.30 uur
• Gozo-bar 
 open van 10 uur tot 1 uur, uitgebreide snacks tot 23 uur
 deSingelaanbod: tweede drankje gratis bij afgifte van uw 
 toegangsticket van deSingel voor diezelfde dag 



11.30 uur . Rode Zaal

Michiel Braam piano & Studenten Conservatorium Antwerpen
‘Monk-shop‘

14.00 uur . Blauwe Zaal

Roswell Rudd/Duck Baker Duo
Duck Baker gitaar . Roswell Rudd trombone

15.30 uur . Rode Zaal

Monk’s Casino
part I
Alexander Von Schlippenbach piano
Axel Dörner trompet . Rudi Mahall basklarinet
Jan Roder contrabas . Uli Jennessen slagwerk

17.00 uur . Blauwe Zaal

Ran Blake solo
Ran Blake piano

18.15 uur . Rode Zaal

Monk’s Casino
part II

20.00 uur . Blauwe Zaal

Johnny Griffin Quartet
Johnny Griffin tenorsaxofoon
Hervé Sellin piano . Riccardo del Fra contrabas
Jean-Pierre Arnaud slagwerk



Thelonious Monk

Freud speelt geen piano

Was het een vorm van schizofrenie waaraan hij leed? Wie zal het 

zeggen? Er bestaan verschillende theorieën over de geestelijke 

conditie van Thelonious Monk, maar er is geen enkel medisch 

rapport bekend met een sluitende conclusie. Hij was alleszins 

zijn leven lang een hele rare vogel en daarom verwonderde 

het eigenlijk niemand dat hij de laatste tien jaar van zijn leven 

nauwelijks nog sprak en helemaal geen contact meer had met 

de buitenwereld. Ook voordien was Monk ontmoeten altijd een 

beetje speciaal, zegt men. Je praatte niet met Monk, je wisselde 

hooguit wat woorden uit, vriendelijk maar ook een beetje 

doelloos. Hij was een reus van een vent, een zachtaardige man 

en een ontroerend genie. Een verbijsterend genie, zo apart en 

enigmatisch dat de verleiding groot is om zijn kunst aan zijn 

mentale stoornis toe te schrijven. Maar Freud speelt geen piano, 

laat staan dat hij zich bezighoudt met de verrukkelijke werking 

van dissonante klanken en struikelende ritmes.

Het kan natuurlijk zijn dat een blinde beter hoort en een dove 

beter ziet, maar dat maakt van een gek geen genie. Toch zijn 

we vandaag nog altijd druk bezig met het ontsluieren van de 

muziek van Monk. Een eerlijk en welgemeend dankjewel moet 

richting Nellie Smith gaan. Zij was vanaf 1947 de echtgenote van 

Monk en de moeder van hun perfect normale zoon en dochter. 

Zij stond altijd aan zijn zijde, ze was zijn onvoorwaardelijke steun 

en toeverlaat (een gevoel dat doorschemert in de titel van één 

van Monks pakkendste composities: ‘Crepuscule With Nellie’). 

Nellie was er bijvoorbeeld bij toen Thelonious op het label van de 

leeuw en de wolf (het Blue Note van Alfred Lion en Francis Wolff) 

officieel de titel ‘Genius Of Modern Music’ opgespeld kreeg. 

Die genereuze titel was toen nog zonder meer voorbarig, maar 

achteraf bekeken was het een onwaarschijnlijk schot in de roos.

Van een echt succes kon je toen nog niet spreken. Monk had 

monk

de duizelingwekkende mandarijn beveelt

afbraak van het porseleinen paleis

wulpse slaven slopen terwijl hij

in zijn jaden grot zich hinnikend inspint

Lucebert

Uit 'Verzamelde gedichten', De Bezige Bij, Amsterdam, 2004.



enkele jaren voordien samen met Charlie Parker en Dizzy Gillespie 

de fundamenten van de moderne jazz gelegd tijdens nachtelijke 

sessies in de obscure Harlemse club Minton’s Playhouse. Later 

verhuisde de bebop van Harlem naar 52nd Street en werd ze 

stilaan door een breder publiek aanvaard en zelfs bejubeld. Het 

leek logisch dat Monk na die aanvaarding van de avant-garde zijn 

deel van het publieke succes zou krijgen, maar dat pakte anders 

uit. De verkoop van zijn Blue Note-platen bleef uit en in 1952 

stond hij alweer op straat, als een te vroeg ontgonnen genie. 

Voeg daarbij dat heel wat jazzcritici Monk op de korrel namen 

en beweerden dat hij eigenlijk niet eens behoorlijk kon spelen. 

In kranten en tijdschriften verschenen recensies waarin soms heel 

denigrerend gedaan werd over Monks schijnbaar onhandige 

en kreupele manier van spelen. De toonaangevende criticus 

Leonard Feather was één van hen, in zijn boek ‘Inside Bebop’ 

portretteerde hij Monk bijna als een charlatan. Feather heeft die 

woorden later nooit ingeslikt, alleen een klein beetje gemilderd, 

en dat typeert niet alleen de criticus, maar het toont ook aan dat 

de echte erkenning van Monks genie (als componist én pianist) 

een werk van heel lange adem geweest is.

Monk was in 1951 ook nog eens zo onhandig om zijn vergunning 

als optredend muzikant kwijt te spelen omdat hij zogenaamd in 

het bezit was van drugs. Verschillende bronnen zeggen echter 

dat hij zijn vriend en collega Bud Powell tegen de politie wilde 

beschermen en daarom lijdzaam de loze beschuldigingen van de 

racistische politie slikte. Het zette hem drie maanden achter de 

tralies en meerdere jaren kon hij nauwelijks optreden.

Het is een klein wonder dat hij nadien opnieuw boven water 

is gekomen, anders was hij even obscuur gebleven als een 

Herbie Nichols, een figuur die nu alleen bij insiders een 

belletje doet rinkelen. Maar mede dankzij de liefdevolle steun 

van hardwerkende Nellie gebruikte Monk zijn periode van 

afwezigheid op de podia om te componeren. Toen zijn al die 

parels ontstaan. Magisch materiaal, onder meer composities zoals 

‘Brilliant Corners’ waar zelfs een grote naam als Sonny Rollins zijn 

tanden zou op stukbijten. Hij maakte ook wel plaatopnamen, 

eerst enkele voor het slordig gerunde Prestige, nadien voor het 

stabielere Riverside. En toen is zijn ster beginnen te groeien. 

Riverside-producer Orrin Keepnews liet hem eerst twee opnamen 

met vertrouwd materiaal opnemen (een plaat met Ellington-

klassiekers en eentje met standards) al was het maar om het 

gerucht te counteren dat Monk niet gewoon zou kunnen spelen. 

Pas daarna vond Keepnews de tijd rijp voor het eigen werk. Toen 

Monk in de jaren zestig voor Columbia begon op te nemen werd 

hij uiteindelijk echt wel succesvol. In 1963 zou hij op de cover van 

Time Magazine staan, maar de moord op president Kennedy stak 

daar toen een stokje voor. Uiteindelijk viel de eer hem in 1964 te 

beurt, erg zeldzaam voor een jazzmuzikant.

Het is een tijdje bon ton geweest om te beweren dat de Monk 

van de jaren zestig niet meer zo interessant was als in zijn jonge 

jaren. Een dwaling. Kijk naar de beelden in de documentaire 

‘Masters of Jazz’ of de magistrale film ‘Straight, No Chaser’ van 

Charlotte Zwerin. Je ziet er Monk spelen met vingers als E.T., met 

hamertjes aan het uiteinde. Beweren dat hij percussief speelde is 

een understatement. Hij danste met die vingers over de toetsen, 

een volwaardige choreografie zoals het nadien alleen nog door 

Cecil Taylor geëvenaard zou worden. Duizelingwekkend mooi 

is dat. Zowel ritmisch als harmonisch gebeurde er bij Monk iets 

fenomenaals. Geoff Dyer omschreef dat als volgt: “Hij speelde 

elke noot alsof hij stomverbaasd was over de voorafgaande, 

alsof hij elke keer dat zijn vingers de toetsen aanraakten, een 

fout corrigeerde en die aanraking op haar beurt een fout werd 

die moest worden gecorrigeerd, en op die manier eindigde de 

melodie nooit precies zoals de bedoeling was.”

Toch heeft het jaren geduurd vooraleer de jazzwereld Monk 

ingehaald heeft. Hij behoort tot die zeldzame categorie 

van muzikanten die pas twintig of dertig jaar na de feiten 

echt begrepen worden. Tijdens zijn leven had hij weinig 

echte volgelingen. De eerste echte Monk-studenten waren 

sopraansaxofonist Steve Lacy en trombonist Roswell Rudd die 

zich al in de jaren zestig intensief met zijn werk bezighielden. 

Anderen volgden in de jaren zeventig, zoals Barry Harris, Muhal 



Richard Abrams, Mal Waldron, Anthony Davis en Ran Blake. In 

Europa had je onder anderen Misha Mengelberg en Alexander 

Von Schlippenbach.

Thelonious Monk stierf in New York op 17 februari 1982. Nog 

maar enkele maanden voordien had er een groots huldeconcert 

plaatsgevonden in New York met onder anderen Waldron, 

Harris, Abrams en Davis. De opnamen van dat concert werden 

later op plaat uitgebracht en ze markeren een keerpunt in 

de belangstelling voor Monk. Werd hij voordien beschouwd 

als een eigenzinnige rare snuiter zonder speciale boodschap 

voor de toekomst van de jazz, dan keerde het tij nadien. In 

de jaren tachtig zou zijn muziek langzamerhand door jonge 

musici opgepikt worden, al werd ze vaak nog simplistisch 

geïnterpreteerd. Maar we schrijven nu 2006 en stilaan zijn er wat 

meer muzikanten die deze muziek ernstig hebben bestudeerd en 

ze van binnenuit kennen en begrijpen.

Didier Wijnants

Een eerdere versie van dit artikel verscheen op 24 maart in De Morgen 
in de reeks First Class Jazz.
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Thelonious Monk

dit is een straat in parijs

met een arabier in de zon

die langzaam slenterend werkloos

loopt te zijn een 1951-noordafrikaan

ting ting ting in de bleke zon

zonder geluid

dit onder water uitgesproken

vonnis ting ting ting

ternauwernood de oppervlakte rakend

en met een strofe in de franse taal:

je donnerais ma vie toute entière

pour un petit rire confus et obscène

herinnert aan de dierentuinapen

met mondbekken harige benen

en ronde gladde achterhanden

die gretig alle kleuren grijpen wit en zwart

ting ting ting

Simon Vinkenoog

Uit 'Eerste gedichten 49-64', De Bezige Bij, Amsterdam, 1966.
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thelonious monk

kregen de muren oren voor u merel monk

de rode keel van de vuurtoren

de karavaan van uw bandietenhanden

in de ivoren reinheid van de dood

de zachte sneeuwwaan doorstaan

aan een zingende sarcofaag

dit donkere konvooi cocaïne

piano membranen en ventielen

gij heet zwarte bach

en ik zeg edelachtbaar

bij uw dood zullen de sterren zinken

Adriaan De Roover

Uit 'Gedichten 1953-1998', Demian, Antwerpen, 1998.

The Monk 

Wie zoals ik ooit Monk 

op een concert dik drie 

kwartier geen nóót zag 

spelen maar al die tijd 

in trance gelijk een me- 

dicijnman rond de Stein- 

way dansen en onder toe- 

nemend gemor van een op- 

eengepakt gehoor plots 

als een speer op het i- 

voor af duiken en na nog 

één tel wachten met één 

accoord die hele drie 

kwartier goedmaken 

  doet 

er verstandig aan van ‘t 

leven - althans op muzi- 

kaal gebied - niet al te 

veel meer te verlangen 

en op z’n blote knieën 

god te danken dat hij

The Monk bij die gele-

genheid heel hartelijk 

heeft horen lachen 

Jules Deelder 

Uit 'Vrijwel alle gedichten', De Bezige Bij, Amsterdam, 2004.



johnny griffin (ten. sax)

wolken in ijlkoorts

schreeuwen de arenden

hun paarse extase

over de dwarrelende derwisj

die in duizend duizelingen

zijn evenwicht betast

in zijn ademrijk zingt

het delirische bloedbad

het razendsnelle rekenen

om te overleven

in de wankelklanken

van een fallisch geslepen geluk

Adriaan De Roover

Uit 'Gedichten 1953-1998', Demian, Antwerpen, 1998.

Jo
hn

ny
 G

rif
fin

, L
on

de
n,

 1
96

2 
©

 V
al

 W
ilm

er
 



Commentaar van Ran Blake bij zijn programma

Monkscape
Zwart/Noir

Dedicated to Elias Gistelinck

Starring: 
Nellie Smith Monk, Jackie Bonneau, TS Monk, Barbara Monk, 
Pannonica Koenigswarter de Rothschild, Steve Lacy, Abbey Lincoln

Supporting cast:
Dan Carlinski
Joe Termini

This is an imaginary film inspired by the teaching of Gunther Schuller, 
mentorship of Dorothy Wallace, the hélène films of Claude Chabrol 
(Le Boucher, La Rupture, This Man Must Die), the Mabuse trilogy by 
Fritz Lang, and memories of the Monk family in New York - 1960-
1967.  I would also like to acknowledge Ken Schaphorst, chair of the 
Jazz Department at the New England Conservatory and his topic of 
course on Monk. He was able to concretize specific elements of the 
Monk style. This was very meaningful to me, but it also allowed me to 
f lashback to my own memories and fantasies of the Monk mystique. 

The sequence of scenes may vary, but each performance will include 
specific characters that help design the plot as a whole. This will be the 
first performance of the suite.  

Memories include Thelonious strolling on San Juan hill, the fire at the 
Monk apartment which took place early winter 1961 or 1962 during 
a terrible blizzard, the Candid recording session of Abbey Lincoln’s 
straight ahead album where her lyrics and performance of Blue Monk 
were recorded with Thelonious in the audience, conversation with 
Ahmed Abdul Malik during intermission at the Five Spot, Steve Lacy’s 
lifelong appreciation of Monk’s music, conversations with Thelonious 

at Lenny’s at the Turnpike (in a Boston suburb), Nellie at her frozen 
vegetable stand on Broadway, Barbara Belgrave preparing food for Nica, 
her cat family, Jeanne Lee and her mother with Jackie and Skippy at 
Bristow Avenue, listening to a Monk LP with the Lannoy family in 
Nieuwpoort, and the marvelous dedication of a special little street in 
the lower 60s in New York, engineered by Barbara and later her brother 
Toot. 

Obviously the chief inspiration is Thelonious Monk, but this 
performance is particularly dedicated to the memory of Elias Gistelinck, 
who not only served as jazz director of BRT in Brussel, but who spread 
the word of jazz, big band combo, and contemporary European music 
throughout Western Europe. He served as an inspiration for so many of 
us.  



Set 1 - the family cottage 

T.S
Barbara

Nellie, Thelonious, Jackie  --- Viewpoints

Entrance:  Nica *

Claude Chabrol: interpretation San Juan Hill Blues, family, Blues for 
Monk
Hallucination/Nightmare

Hornin’ In

Friday the 13th

Short Life of Barbara Monk

5 Standards
Just a Gigolo  ( Julius Brammer, Irving Caesar and Leonello Casucci)
April in Paris (Vernon Duke)
And the Band Played On (Charles Ward)
I Should Care (P. Weston)

* Pannonica -- Pannonica refers to the Baroness Pannonica 
Koenigswarter de Rothschild. She was the inspiration for many New 
York and European musicians, including Gigi Gryce, Horace Silver, 
and Thelonious Sphere Monk. Ran had the honor to wait on her for 
several months at the Jazz Gallery that used to be on St. Mark's Place. 
She is responsible for the beautiful photo that appears on ‘The Short 
Life of Barbara Monk’ album. More than 40 cats lived in her house 
in Weehawaken. Ran has vivid memories of many of Nica's friends 
such as her beautiful butcher, Barbara Belgrave, editor of Jazz Hot. She 
served as culinary consultant to many delightful creatures who lived on 
Kingswood Avenue. 



Michiel Braam
Vrijheid, flexibiliteit en een aversie tegen verveling, dat zijn de 
pijlers waarop de muziek van de Nederlandse pianist, componist 
en bandleader Michiel Braam berusten. Belangrijke invloeden 
zijn pianisten Cecil Taylor, Thelonious Monk en Lenny Tristano, 
die vanuit een positie buiten de mainstream bijdragen aan de 
jazz traditie. Als componist en bandleader streeft hij ernaar zijn 
open speelstijl toe te passen op grotere ensembles, constant op 
zoek naar grotere muzikale vrijheid. Braam neemt je mee op een 
verrassende en wilde reis, maar zorgt er voor dat je niet verloren 
loopt. De muzikanten zijn gelijkwaardig: bassist en drummer 
hebben evenveel invloed op de richting van de improvisaties als 
de pianist. Naast zijn werk met bands als Bik Bent Braam, Bentje 
Braam en Trio BraamdeJoodeVatcher, sextet All Ears en anderen, 
coördineert Michiel Braam de jazzafdeling van de kunstacademie 
van Arnhem. Nu werkt hij samen met studenten van het Antwerpse 
conservatorium in een workshop rond Monk. Als opener van de 
Monk Happening speelt hij solo en met de leden van de Monkshop.

Conservatorium Antwerpen - afdeling Jazz
In 1993 werd naast de klassieke richting een opleiding Jazz & Lichte 
Muziek opgericht aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te 
Antwerpen. Deze beoogt in de eerste plaats een artistieke vorming 
die als voornaamste doelstelling heeft uitvoerende musici op hoog 
niveau  af te leveren. De studenten worden intensief voorbereid 
op de verschillende aspecten van een professionele muziekcarrière. 
Het accent wordt vooral gelegd op solistisch werk en op ensemble- 
en begeleidingsspel. Deze praktijkgerichte benadering wordt 
ondersteund door een aantal jazztheoretische vakken (Algemene 
Muziekleer, Analyse, Harmonie, Arrangement, Compositie, 
Jazzgeschiedenis, …) en algemeen vormende opleidingsonderdelen. 
Studentenconcerten en muzikale projecten doorheen het jaar, zowel 
binnen als buiten het Conservatorium, geven studenten de kans om 
de nodige praktijk- en speelervaring op te bouwen. De optie Jazz 
en Lichte Muziek is onderverdeeld in twee cycli. In de kandidatuur 
(1ste cyclus) wordt uitgaande van de jazzmuziek een basis gelegd, 
onder meer inzake theorie, repertoirekennis, jazzharmonie 
en -analyse, improvisatie, stijlkennis, instrumentbeheersing en 
samenspel. In de meestergraad (2de cyclus) wordt  gewerkt aan 
de verruiming van repertoire- en stijlkennis, het uitdiepen van de 
improvisatie zowel op melodisch, harmonisch als ritmisch vlak, een 
verfijning van de instrumentbeheersing en verdere ontwikkeling 
van het samenspel. 

Studenten Jazzafdeling Conservatorium Antwerpen
piano 
 Alexander Schoenaerts                  
contrabas
 Hannes d'Hoine                         
drums
 Diederik Van Remoortere                
1ste alto
 Lander Van Den Noortgate                
2de alto
 Viktor Perdieus                         
 Joachim Thijs                           
1ste tenor
 Ruben Valle                             
2de tenor
 Els Smedts                              
bariton
 Vincent Brijs                         
1ste trompet
 Glenn Magerman                          
2de trompet
 Sam Joris                               



Ran Blake
Een cultfiguur omgeven door dezelfde mysterieuze sfeer kenmerkend 
voor de klassieke film noir die hem sterk inspireert, Ran Blake, de 
pianist/componist/leraar die meer dan veertig jaar lang als één van 
de onnavolgbare exponenten van de geïmproviseerde muziek wordt 
erkend. Naast zijn nalatenschap als baanbrekend leraar aan het New 
England Conservatorium in Boston van meer dan drie decades, staat Blake 
vooral bekend voor zijn muzikale combinaties van spontane scenario’s 
à la cinéma vérité met diverse muzikale invloeden waaronder gospel, 
Motown, klassieke jazz, hedendaags klassiek en etnische muziek van 
over heel de wereld. Zijn unieke benadering, waarbij hij zowel in staat 
is om bekende muziek volledig opnieuw te heruitvinden als nieuwe 
originele composities te creëren die buiten elke categorie vallen, heeft 
hem gestadig een plaats tussen de meest veerkrachtige en rechtlijnige 
vertolkers binnen de jazzgeschiedenis opgeleverd. Hij is de gedroomde 
pianist om op deze Monk Happening solo te gaan.

Johnny Griffin Quartet
Als één van de meest ontzagwekkende improvisatoren van de fifties 
post-bebop, kreeg Johnny Griffin heel wat bijnamen. Little Giant 
refereert aan zijn grote muzikale invloed ten opzichte van zijn kleine 
gestalte, het veelgebruikte ‘Fastest Gun in the West’ verwijst volgens 
de tenorsaxofonist zelf naar zijn capaciteit om verschroeiende tempo’s 
te spelen. John Arnold Griffin III is echter ook een consistent solist, 
een beslagen jazzmuzikant die elk materiaal meester is met hulp van 
een ritmesectie. Sinds hij naar Europa kwam in 1962 op de leeftijd 
van vierendertig jaar liet hij duizenden luisteraars in Parijs, Londen, 
Kopenhagen en alle centra waar jazz geapprecieerd wordt, genieten 
van zachte relaxatie, saxofoontechniek en diepe emotionele intensiteit. 
Als afsluiter van de Monk Happening in deSingel wordt hij vergezeld 
door Hervé Sellin op piano, Riccardo del Fra op contrabas en Jean-Pierre 
Arnaud op slagwerk.

Roswell Rudd
De meest toegejuichte trombonist van de free jazz, Roswell Rudd, 
evolueerde rechtstreeks van hekkensluiter in een Dixieland band 
tot medeoprichter van het ultra avant-garde New York Art Quartet, 
met slechts enkele stops onderweg. In zijn handen transformeert de 
trombone van een noten spelende machine tot een soort menselijke 
synthesizer. Begin jaren zestig speelde Rudd nog in een band met 
soprano saxofonist Steve Lacy en drummer Dennis Charles met een 
repertoire dat uitsluitend uit Thelonius Monk-melodieën bestond. In 
2000 kwamen Rudd en Lacy opnieuw samen voor de opname Monk’s 
Dream voor Verve (samen met bassist Jean-Jacques Avenel en drummer 
John Betsch en vokalist Irene Aebi). Op de Monk Happening speelt hij 
samen met zielsgenoot Duck Baker.

Duck Baker
Duck Baker neemt een unieke plaats in onder de jazzgitaristen omdat 
zijn repertoire de hele jazzgeschiedenis van ragtime over swing tot 
moderne meesters als Thelonious Monk en Herbie Nichols tot vrije 
improvisatie omvat. Zijn toewijding aan de Amerikaanse muziek omvat 
ook meer traditionele vormen als blues, gospel en muziek van Schots-
Ierse afkomst. Sedert 1980 zijn de solo-opnames van Baker toegespitst 
op eigen composities met invloeden met grote jazzpianisten/
componisten als Monk, Nichols, Randy Weston en anderen. Zijn duo 
met trombonist Roswell Rudd is een moment om naar uit te kijken 
tijdens de Monk Happening.

Monk’s Casino
In de jaren 1996-97 kwamen de Berlijnse jazzpianist en bandleader 
Alexander von Schlippenbach, trompettist Axel Dörner, basklarinettist 
Rudi Mahall, contrabassist Jan Roder en drummer Uli Jennessen op de 
idee het volledige oeuvre van Thelonious Monk (zeventig composities) 
te bewerken tot een vorm die live uitvoerbaar was. Naast de stukken 
die hen reeds bekend waren, was het notenmateriaal dat hen ter 
beschikking stond vrij avontuurlijk. Bijeengehamsterde fotokopieën 
van manuscripten van diverse oorsprong - het ‘Thelonious Monk 
Fake Book’ bestond toen nog niet - maakten het uiteindelijk toch 
mogelijk om alles bij elkaar te krijgen. Omdat de composities centraal 
staan, wordt bij bepaalde stukken afgezien van improvisatie. Bij 
de arrangementen hebben de muzikanten zich echter wel enkele 
vrijheden toegestaan. Monk’s Casino is geen encyclopedisch opzet, 
maar een bewerking van het totale werk van Thelonious Monk voor 
live uitvoering op één avond. Daarbij gaat het er vaak snel en soms 
ook turbulent aan toe. Op de Monk Happening spelen zij twee sets 
van een uur in de Rode Zaal: beschouw dit vooral niet als pauzes.



Hoe van de trap te vallen

Een solo van Monk. Als iemand die van de trap valt. Plotseling.

Eerst loopt hij nog gewoon, een, twee, drie, vier; tree voor tree. 

Dan verstapt hij zich.Een tree te weinig, een tree te veel, een 

denkbeeldige tree. De perfecte balans tussen zijn zich voorwaarts 

bewegende lichaam en de zwaartekracht, met de trap als een 

harmonica-achtig intermediair, in één klap verstoord. Een hand 

wappert wanhopig grijpend in de lucht, met de andere probeert 

bij weer vat op de leuning te krijgen. Hij kantelt half. Ho, dit gaat 

veel te snel.

Als we de gebeurtenis in slow motion afdraaien zien we pas welk 

een fraaie dans hier ten beste wordt gegeven. Hoe het lichaam 

al zijn behendigheid in de strijd werpt om zich niet te hoeven 

onderwerpen aan de vernederende zwaartekracht. Pas nu zien 

we dat wat het lichaam doet geen vallen is, maar een dans die 

maar één doel heeft: niet behulp van de trap het oorspronkelijke 

evenwicht te hervinden voordat het lichaam beneden is.

We hounden onze adem in. Zal het hem lukken of gaat hij 

alsnog onderuit? Het lichaam spartelt en springt, bedient zich 

van schijnbaar ongecoördineerde grijp- en graaibewegingen 

van de handen, struikelende knie- en enkelgewrichten die - nog 

een tree - onderaan de trap, op een mat waarop 'Welkom' staat 

geschreven, samenkomen in een triomfantelijke heroprichting 

die een abrupt einde aan de wilde dans maakt. Dan loopt de man 

met een zichzelf beschermende glimlach rond de lippen de deur 

door, de straat op.

J. Bernlef

Uit 'Hoe van de trap te vallen. Jazzverhalen', Querido, Amsterdam, 2006.




