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VON SCHLIPPENBACH 
Bezetting:  
Alexander Von Schlippenbach (piano) 
+ Aki Takase (piano) 
Datum en plaats:  
22 februari 2023,  
Brouwerij Martinus,  
Groningen. 
 

 
 

 

 

 

 

Von Schlippenbach, de grondlegger van 

de Europese jazz, deed Groningen aan. 

Een paar jaar geleden haalde ik hem met 

de auto op in Leer. Een uurtje in de auto 

met een enigszins fragiel ogende man, 

die in de auto verre van fragiel bleek te 

zijn. De man die niet alleen de geschie-

denis kent, maar ook zijn eigen tekort-

komingen! Stelde me ‘honderden’ vragen 

toe hij zag dat de auto vol Archie Shepp- 

cd’s lag.  

Vergeet de nostalgie. Terug naar 2023 

en de Brouwerij in Groningen. Schlip-

penbach ziet er misschien nog fragieler 

uit dan toen. Maar eenmaal achter de 

piano, merkte je daar niets van. Hij be-

gon met een: “I am not going to an-

nounce the pieces. Just listen!”, waarna 

hij onmiddellijk zijn visitekaartje aflever-

de. Wat een schoonheid! Bach en Monk 

komen geïntegreerd voorbij en snelle, 

notenvreterige stukken passeren de 

revue! 

De intimiteit komt na de pauze: “Aki 

(zijn vrouw Aki Takase; red) thinks I 

play too fast. So now I am going to play 

‘slow pieces for Aki’. En toen kon je een 

speld horen vallen. Iedereen was stil: 

het leven in de Brouwerij kwam van de 

piano! 

Na deze ingetogen en intieme ode aan 

Takase, maakte de grootmeester plaats 

voor zijn ega, die hij als gast had mee-

genomen. Zij zette in hoog tempo een 

nummer in dat een mengsel van veel 

was en juist op het moment dat je denkt 

dat je het serieus kwijt bent, bracht 

Takase iedereen terug op hetzelfde punt.  

Want een oerwoud aan geluid werd ‘ge-

woon’ Monk’s Misertiosa. Warme myste-

rieuze klanken. Maar het hoogtepunt 

was niet toen Aki Takase achter de piano 

ging zitten. Het échte hoogtepunt was de 

quatre mains die beide pianisten deden. 

Dat leverde ongetwijfeld de mooiste 

samensmelting van Bach en Monk op! 

Bart Hollebrandse 

 
 

Von Schlippenbach en Takase. (Foto: Willem Schwertmann) 
 

 
 

Het hoogtepunt van de avond: Von Schlippenbach en Takase 
samen aan de piano. (Foto: Willem Schwertmann) 


