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Joe Jackson duikt gretig en diep
in zijn omvangrijke oeuvre

POP
Joe Jackson, Four Decade Tour
Oosterpoort, Groningen
HHHHH

Precies veertig jaar na ‘Look Sharp!’
bracht Joe Jackson in januari zijn
20ste album ‘Fool’ uit. Het is de aan-
leiding voor de Four Decade Tour,
waarin alle kanten van zijn veelzij-
dige talent aan bod komen. In de
Oosterpoort in Groningen rijgt de
Britse singer-songwriter pop, soul,
ska, punk, jazz, salsa en meer aan
elkaar tot een imposant carrière -
overzicht vol bewuste muzikale
contrasten.
Hij laat de stemmige concertopener
‘Alchemy’ overgaan in het energieke
‘One More Time’, en keert bijna
twee uur later na de punkklassieker
‘Got The Time’ weer terug naar ‘Al-
chemy’. Het lachende en huilende
theatermasker op het drumvel ver-
raden de dynamiek die Jackson en
zijn band vanavond willen over-
brengen. 
Bassist van het eerste uur Graham
Maby, gitarist Teddy Kumpel en
drummer Doug Yowell krijgen stuk
voor stuk de ruimte zonder dat er
teveel wordt gesoleerd. Jackson zelf
levert sprankelend pianospel met
vaak een latin jazz-tintje.

Messcherpe stem 
Zijn 64-jarige leeftijd is hem wel
aan te zien, maar niet aan te horen.
Dat nog steeds messcherpe stemge-
luid kan zowel cynisch als ontwape-
nend klinken en heeft altijd een uit-
gesproken karakter.
Als geschoolde muzikant viel Joe
Jackson op in de tijd van punk en
new wave. Zijn kennis van jazz ver-
werkte hij handig in popmuziek en
door ‘Night And Day’ uit 1982
 ervoer hij tijdelijk mainstream suc-
ces, maar dat was niks voor de wat
schuchtere Jackson. Hij opereert
 eigenlijk al veertig jaar vanuit de

luwte, maar heeft hondstrouwe
fans: in april staan er nog vijf Neder-
landse optredens op de rol en die
zijn net als de Oosterpoort uitver-
kocht.

Drumcomputer
Jackson heeft er een handje van om
zijn bekendste nummers live in
 afwijkende arrangementen te pre-
senteren, maar houdt zich van-
avond in. Trots toont hij de originele
drumcomputer waarmee ‘Steppin’
Out’ is gemaakt, om die vervolgens
ook te gebruiken. ‘Best oud, maar
hij doet het nog steeds, net als wij.’
De stemming zit er goed in, waar
ook het massaal meegezongen ‘Is
She Really Going Out With Him?’
aan meehelpt. ‘Real Men’ krijgt een
wat masculiene jazzrock-versie met
snerpend gitaarwerk van Kumpel

mee, dat had wel iets subtieler
 gekund. De enige cover is ‘King Of
The World’ van de Steely Dan, de
muzikanten die een paar jaar vóór
Joe Jackson natuurlijk de slimste
jongetjes in de popklas waren.
Jackson schakelt van melancholieke
ballads naar salsa en van ska naar
soul, het publiek volgt hem van-
avond moeiteloos. Hij was destijds
te eigenzinnig voor de sterrensta-
tus, maar bleef te goed om in de ver-
getelheid te raken. Zijn inzet en
goede humeur verraden dat hij pre-
cies is uitgekomen waar hij wilde.
John Denekamp

Joe Jackson in Oosterpoort.
FOTO NIELS KNELIS

Alles valt op
zijn plaats
voor Marsalis

JAZZ 
Branford Marsalis Quartet
live in TivoliVredenburg
HHHHH

Hij zit op een stoel achter zijn
bandleden, Branford Marsalis,
en vol aandacht luisterend,
wiegt de saxofonist mee op
het spel van pianist Joey Cal-
derazzo. In de grote zaal van
TivoliVredenburg is Calde-
razzo op dat moment de enige
die geluid maakt. Hij pakt de
zaal helemaal in met een solo
die harmonieus vernuftig is,
maar ook vol emotionele la-
ding zit. Zozeer dat wanneer
de pianist klaar is, het publiek
vergeet te klappen. Dan is het
Marsalis’ beurt. Kalm loopt de
Amerikaan naar voren, houdt
even in, loopt dan door. Zijn
solo begint. Feller dan Calde-
razzo, maar even briljant in de
harmonie en opnieuw verge-
ven van emotie.
Marsalis’ carrière verloopt
zeer constant. Zijn kwartet
kende in ruim twintig jaar
slechts één bezettingswisse-
ling. Ook constant is receptie
van zijn muziek. Terecht
wordt hij geprezen om zijn
haast encyclopedische kennis
van jazz, de nagenoeg per-
fecte toon en dito techniek.
Ook klinkt steeds dezelfde
kritiek, namelijk dat hoe ver-
bluffend knap het ook is wat
hij maakt, hij de luisteraar
maar zo zelden in het hart
raakt. 
Met zijn zojuist verschenen
album ‘The Secret Between
The Shadow And The Soul’ en
het Utrechtse concert maakt
Marsalis zonneklaar dat die
kritiek naar de vuilstort mag.
Live en op die geweldige plaat
vindt zijn groep eindelijk het
zo lang nagejaagde geheim
van de ontroering. Niet omdat
Marsalis zaken wezenlijk an-
ders aanpakt, maar omdat het
nu allemaal op zijn plaats valt.
Onder invloed van bassist Eric
Revis en de jonge drummer
Justin Faulkner is de muziek
de laatste jaren steeds onstui-
miger geworden. Er gaat zelfs
wel eens iets mis en nu mag
dat. 
Die combinatie van losheid en
passie is tezamen met uitgele-
zen eigen songs en wat ge-
leend werk het ideale recept
voor enerverende jazz. Daar-
door valt ook beter te genie-
ten van de virtuositeit. Nu de
diepgang er is, valt eens te
meer op hoe voortreffelijk dit
viertal speelt. En ja de toegift
was zoet, maar het soort zoet
dat de mond streelt na een
overheerlijk diner.
Mischa Andriessen

Als geschoolde
muzikant viel Jackson
op in de tijd van punk
en new wave

Hans Kesting en Maria Kraakman in
‘Vallende Man’. FOTO HENRI VERHOEF

Haast hallucinerend 
tussen de regels kijken

THEATER
Vallende man
Internationaal Theater Amsterdam
HHHHH

Het toneelbeeld is in tweeën
 gesplitst. Beneden is de vloer ver-
deeld in deels aan het zicht onttrok-
ken vertrekken. Tussen de spelers
loopt continu een cameraman.
 Boven zie je diens live opnames,
 details uit het interieur, maar ook
van lippen die elkaar net niet raken.
Tussendoor zijn eerder gemaakte
filmbeelden gemonteerd, zoals in
het begin die van een man in een
reusachtige stofwolk.

‘Vallende man’ door Internatio-
naal Theater Amsterdam is een
theaterbewerking van het gelijk -
namige boek van de Amerikaan 
Don DeLillo. 9/11 en de man die uit
de Twin Towers springt zijn inspira-
tiebronnen, maar daar draait het
niet om. Inzoomen op vaak verge-
ten slachtoffers van een ramp, de
overlevenden: dat is wat ‘Vallende
man’ doet. Ingaan op de werkelijk-
heid, die achter herdenkingen
schuil blijft. Dat is niet te vatten in
een anekdotisch verhaal.

Er is een rood lijntje: Keith (een
mimisch groots acterende Eelco
Smits) komt, aan de dood ontsnapt,
gewond en daas bij zijn ex, Lianne,
terecht. Essentieel is enkel dat die
aanslag effect heeft gehad op de
 zekerheden van tallozen, zoals 9/11
de Verenigde Staten in het hart
heeft geraakt,

Toegespitst op de verhouding
tussen Keith, Lianne en hun naaste
omgeving, geeft DeLillo dat veel-

omvattende thema vorm in een
 indirecte taal. De jonge Franse
 regisseur/bewerker Julien Gosselin
doet dat met die combinatie van
 toneel en film. En opzwepende
 muziek.

De combinatie van spel en de
 geprojecteerde beelden werkt bui-
tengewoon goed. Wat beneden
 gebeurt, zie je boven anders geka-
derd, in dubbelbeeld soms, vaak als
close-up en altijd in zwart-wit. Dat
geeft een extra dimensie, iets tus-
sen direct en tijdloos, tussen ratio
en emotie. Alsof je, zoals bij een
goed boek, kan zien wat tussen de
regels staat.

Na de pauze is er alleen nog film.
Dat die beelden haast hallucinerend
werken, komt doordat als vanzelf
ook het toneelbeeld in gedachten
blijft. Gosselin gaat verder dan Guy
Cassiers, de Vlaamse grootheid op
dit gebied. Het zwart-wit en het
liveoptreden van de cameraman
verlenen ‘Vallende man’ een bijzon-
dere, universele actualiteit.

Darlings killen is (nog) niet Gos-
selins sterkste kant, vooral in de
eerste helft kunnen wel wat scènes
missen, maar hoe sensibel en krach-
tig tegelijk is zijn enscenering. Door
het razend knap door elkaar monte-
ren en uitvergroten van scènes –
 bijvoorbeeld een racistische ruzie
over muziek – krijgen de contrasten
tussen alledaagse gebeurtenissen en
het gevoelsleven van de personages
een diepere betekenis.

Hanny Alkema

T/m 30 maart in Internationaal
 Theater Amsterdam. Info: www.ita.nl
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Regisseur/bewerker Julien Gosselin.
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