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VAN GELDER QUARTET
Bezetting:
Ben van Gelder (altsaxofoon),
Gideon van Gelder (piano),
Zack Lober (contrabas),
Martijn Vink (drums).

Datum en plaats:
25 september 2022,
Kerkje van Ferwerd,
Feerwerd.

De gebroeders Van Gelder opende de
allereerste concertreeks van Stichting
Jazz in Feerwerd. Nu vijf jaar later luisterden ze feestelijk het eerste lustrum
op.
Pianist Gideon van Gelder opende met
Monks ‘Crepuscule with Nellie’ en zette
met dit eerste nummer meteen de toon.
Interessant was dat er niet echt een solo
werd gespeeld. Het kwartet hield zich bij
de melodielijn, die in het geval van Monk
al rijk genoeg is.
Het Van Gelder Quartet bestond naast de
mannen Van Gelder uit de fenomenale
bassist Zack Lober en meesterdrummer
Martijn Vink.
De van oorsprong Canadese Lober mocht
in ‘UPNDOWN’ compleet uitpakken. Een
interessant stuk dat van de hand van de
bassist zelf was.
De jongens Van Gelder eerden hun ouders Sem en Jacqueline ieder afzonderlijk met een nummer. De oude Van Gelder genoot zichtbaar van de uitvoering
van het aan hem opgedragen ‘26-2’ van
Coltrane. ‘Gideon’s Lullaby’ was bedoeld
voor moeder. Menigeen in de zaal probeerde zich vervolgens het huishouden
Van Gelder voor te stellen.
De heren Van Gelder zijn in de loop van
de jaren gegroeid. Hun muziek is intiemer geworden met meer diepgang. Het
was dan ook niet verrassend dat zij zich
naast hun eigen materiaal voornamelijk
wijdden aan werk van misschien wel de
grootste aller tijden: pianist-componist
Thelonius Monk. Na afloop beantwoordde
Ben van Gelder de vraag ‘waarom Monk’
met de alleszeggende uitspraak: ‘Tijdloos!’
De toegift was -en hoe kon het ook anders- het meest tijdloze stuk van Monk:
‘Round midnight’.
Dat de concertreeks in Feerwerd, gestart
door Herman Meurs en Hans Bierma
(welbekend onder de ZJFT-fietsers van
de schuur van Hans), nog maar lang
mag bestaan. We kijken uit naar nog
vele concerten in de middeleeuwse kerk
van dit Groningse dorp!
Bart Hollebrandse
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Gideon (links) en Ben van Gelder. (Foto: Willem Schwertmann)

Vlnr: Ben van Gelder, Gideon van Gelder, Zack Lober, Martijn
Vink. (Foto: Willem Schwertmann)

Ben van Gelder en Zack Lober. (Foto: Willem Schwertmann)
Resterend programma Jazz in Feerwerd 2022:
20 november: Martin Fondse, Kika Sprangers, Jörg Brinkmann,
featuring Claudio Puntin; 18 december Laurens Blinxma, Joris
Teepe, Steve Altenberg: ‘Gems’; de concerten vinden plaats op
zondagmiddag om 15.00 uur. (https://www.jazzinfeerwerd.nl)
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