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Halsema’s woede
over Geert Wilders
In de achterban van GroenLinks
klinkt gemor: de koers zou te
dicht tegen die van D66 liggen.
Was het al niet door de nadruk op
vrijzinnigheid en rechtstatelijke
bescherming, dan wel door het
pleidooi voor versoepeling van het
ontslagrecht. Dit weekeinde bleek
weer eens dat Femke Halsema zich
er weinig van aantrekt. Op het
congres van haar partij verklaarde
ze zich tegen bescherming van de
eigen industrie en voorstander
van versobering van hypotheek-
renteaftrek, AOW en ‘a a n r e ch t s -
subsidie’. Alexander Pechtold
deed hetzelfde tijdens het D66-
congres, dat tegelijk plaatsvond.
Protectionisme, zo zei hij, is uit

den boze en als bewindslieden
graag vakantie in eigen land wil-
len vieren, moeten ze maar naar
de omgeving rond Pechtolds huis
in Wageningen komen, waar ze
niet zullen opvallen „met hun
doortrapfietsen, vouwwagens en
Kip -caravans”. Toch was er een
groot verschil. Terwijl opiniepei-
lers menen dat Pechtold de winst
vooral dankt aan zijn aanvallen op
Geert Wilders, besteedde hij in
zijn toespraak nauwelijks aan-
dacht aan de PVV-leider. Halsema
daarentegen maakte haar weerzin
tegen Wilders tot kern van haar
betoog. Mist de achterban bij haar
arbeidersolidariteit, ze geeft on-
versneden woede jegens Wilders –
„een politieke kwakzalver” – te-
rug: „Wilders wil de griep gene-
zen met aderlatingen en hartepijn
verminderen door het amputeren
van een arm.” (PvO)

Vlijtige blazer die altijd en overal aanwezig wil zijn
Benjamin Herman van de
band New Cool Collective
brengt muzikanten uit
diverse scenes bij elkaar en
zorgt voor kettingreacties
van creativiteit.

Saxofonist Benjamin Herman, gekleed in zwart en wit, in zijn Amsterdamse woning met wit geverfde vloer en zwarte fifties-meubels. Foto NRC Handelsblad, Vincent Mentzel

Saxofonist Benjamin Herman is een van de productiefste en veelzijdigste muzikanten van dit moment

Door Hester Carvalho
In zijn woning in Amsterdam
wijst saxofonist Benjamin Her-
man naar de cd-kast aan de wand.
„Op de bovenste plank staan de
cd’s waarop ik heb mee gespeeld.
Van Loïs Lane, Candy Dulfer, Pete
Philly & Perquisite, C-mon&Kyp-
ski...” Hij haalt zijn schouders op:
„Het zijn er ongeveer honderd.”
Daarnaast staan de cd’s die hij on-
der zijn eigen naam uitbracht: als
bandleider van New Cool Collecti-
ve, als vertolker van stukken van
Misha Mengelberg, als sound-
trackcomponist. „Een stuk of
twintig”, zegt hij.

Benjamin Herman (40) is een
van de productiefste Nederlandse
muzikanten van dit moment. Hij
is oprichter-saxofonist van de
soulvolle jazzband New Cool Col-
lective, speelt een tournee met Ju-
les Deelder, verzorgt links en
rechts gastoptredens, organiseert
jamsessies, en maakt cd’s waar hij
maar kan.

Benjamin Herman kom je tegen
in bijna elk genre van de Neder-
landse lichte muziek. Hij laat zijn
altsaxofoon, en soms tenor, even
makkelijk samengaan met ge-
stroomlijnde souljazz van zijn
New Cool Collective als met de
hiphop van Typhoon, de Sinatra-
covers van Hans Teeuwen, de jazz-
hop van Pete Philly & Perquisite,
de compromisloze improvisaties
van Misha Mengelberg en Han
Bennink, de softjazz van Wouter
Hamel, de rockabilly van The Rag-
time Wranglers of de popliedjes
van de Britse ster Paul Weller.

Het bijzondere is dat Herman
steeds mensen uit verschillende
scenes bij elkaar weet te brengen,
en zo kettingreacties van creativi-
teit veroorzaakt.

Voor zijn projecten en cd’s kreeg
hij onder meer de VPRO Boy Edgar
Prijs en Edisons voor de cd’s Cam-
pert, BIG en Heterogeneity. Hij werd
door Esquire uitgeroepen tot Best
Geklede Man van 2008.

Vandaag draagt Herman een
zwart pak en een wit overhemd.
Ook zijn woning, op één hoog in
een Amsterdamse winkelstraat, is
zwart-wit, met een wit geverfde
vloer en zwarte fifties- m e u b e l s.
Sinds zijn afstuderen aan het con-
servatorium, in 1991, was hij een
veelgevraagd sessie- en gastmuzi-
kant. Maar in 2003 nam Herman
een beslissing: hij zou stoppen
met ‘ja’ zeggen. „Vroeger, als ie-
mand belde of ik wilde meedoen
in een blazerssectie was er nooit
een reden om het niet te doen. En
zo schraapte ik weer wat huur bij
elkaar”, zegt hij. „Langzamerhand
begon ik te beseffen dat ik niet
leefde voor het plezier van ande-
ren. Ik wilde me toeleggen op din-
gen waarvoor ik zelf het initiatief
nam. Toen heb ik bewust de stap
gezet om te spelen met popmuzi-
kanten en hiphopjongens, en
mensen uit de improvisatiehoek,
in plaats van de zoveelste bebop-
cd op te nemen.

„Ik wil cd’s maken, want een cd

is een document, een tijdsbeeld.
Ze blijven bestaan. Dus of het is
met mijn eigen band, New Cool
Collective, of met anderen: ik moet
muziek maken die het waard is te
worden vastgelegd. Zodra ik wat
geld heb, boek ik een studio en no-
dig ik mensen uit een cd op te ne-
men.” Cd’s zijn belangrijk, al is die
markt geheel ingestort. Dankzij
die steeds nieuwe opnames kan hij
veel optreden, drie, vier keer per
week, in wisselend gezelschap. An-
ton Goudsmit, vriend, gitarist en

mede-oprichter van New Cool Col-
lective, noemt Herman ‘v l ij t i g ’.
„In zijn werk, en in het bouwen
aan zijn imago; dat van Andy War-
hol-achtige kunstenaar die altijd
overal aanwezig is. Maar ieder mo-
ment dat hij thuis niet aan de tele-
foon zit, is hij aan het oefenen, met
een bijna religieuze toewijding.
Hij weet precies wat hij wil met
zijn saxofoon, en is een ongeloof-
lijk stilist. Hij is een van de hardst
werkende mensen die ik ken.”

Benjamin Herman is de jongste
van zes kinderen. Hij werd in 1968

geboren in Londen, en verhuisde
in 1977 met het gezin naar Zaan-
dijk. Zijn vader, Sonny Herman,
was rabbijn en psychoanalyticus,
en zijn moeder, Aaltje Scheffer, gaf
Nederlands en zorgde voor de kin-
deren. Benjamin begon op zijn
achtste te drummen. „Hij kon als
kind driftig zijn”, vertelt moeder
Aaltje Scheffer. „Door het drum-
men ging dat beter.”

Toen Benjamin negen was ver-
ongelukte een van zijn twee zus-
jes. In interviews noemt hij die in-
grijpende gebeurtenis vaak een ex-
tra stimulans om ‘iets van het le-
ven te maken’. „Ja, toen het ge-
beurde hebben we daar op die ma-
nier met de kinderen over gespro-
ken”, zegt Scheffer. „Dat zij dub-
bel plezier uit het leven zouden
kunnen halen. Voor hun zus, om-
dat zij dat niet meer kon doen.”

Benjamin Herman kreeg op zijn
dertiende, ter gelegenheid van
zijn bar mitswa, zijn eerste saxo-
foon. Scheffer: „Vanaf dat moment
was saxofoon spelen het enige dat
hij nog wilde doen. Hij was er
voortdurend mee bezig, en ging al
snel met andere mensen meespe-
len, waar hij maar kon. Op een po-
dium staan was heel vanzelfspre-
kend voor hem, met die saxofoon.
In de Zaanstreek, die een klein we-
reldje is, viel hij op. ‘Wat is hij
goed!’, zeiden de mensen. Nou,
dat vonden wij ook.”

Hij voltooide volgens zijn moe-

der ‘met tegenzin’ de havo, om
naar het conservatorium in Hilver-
sum te kunnen. Daar studeerde hij
bij saxofonist Ferdinand Povel, in
de richting uitvoerende muziek.
„Benjamin studeerde cum laude af
en de eigenlijk verplichte onder-
wijsmodule mocht hij overslaan”,
zegt zijn moeder. „Maar hij is
evengoed les gaan geven op het
conservatorium in Rotterdam, en
in Breda.” Na het conservatorium
studeerde hij een half jaar met een
beurs in New York, aan de Man-
hattan School of Music. „Dat was
spannend, maar niet makkelijk”,
zegt Scheffer. „Ik had het idee dat
hij daar minder uit haalde dan hij
had verwacht.”

Terug in Nederland, begin jaren
negentig, ontmoette Herman zijn
latere gitarist Anton Goudsmit.
„Ik kwam hem steeds tegen op
straat, met zijn saxofoon op z’n
rug”, zegt Goudsmit, „dan was hij
weer op weg om ergens met ie-
mand mee te spelen. Op een gege-
ven moment nodigde hij me uit
om mee te doen. En het klikte. In
1994 werden we gevraagd voor een
vaste gig in een nieuwe club in Am-
sterdam, de Soulkitchen. Toen
hebben we een percussionist, bas-
sist, drummer, en een paar blazers
verzameld, en daar kwam New
Cool Collective uit voort. New
Cool is een feestband, bedoeld om
op te dansen.” Met hun mix van
jazz, soul, latin en afro-beat is New

Cool Collective er de afgelopen ja-
ren in geslaagd de kloof tussen het
jazzpubliek en andere muzieklief-
hebbers te overbruggen. De onge-
veer 150 optredens die New Cool
Collective jaarlijks geeft, vinden
plaats in jazzclubs en op het North
Sea Jazz Festival, maar ook op het
alternatieve Lowlands-festivals,
op het Sziget-festijn in Hongarije
en in Paradiso.

New Cool Collective is Hermans
‘bed’, meent Goudsmit. „New
Cool is een vriendenclub, een soe-
pel lopende machine. Maar we
hebben een strak protocol: het
moet swingen. Benjamin heeft be-
hoefte aan meer vrijheid, en die
vindt hij bij anderen. Dat gaat hij
even naar Engeland of waar dan
ook, en speelt met van die echte,
improviserende jazzmusici. Zo
onderhoudt hij zijn improvisatie-
talent. Maar daarna is hij heel blij
als hij weer met ons in de bus zit te
blowen en zuipen.”

Als belangrijke voorbeelden
noemt Herman drummer Han
Bennink en pianist/componist
Misha Mengelberg, twee grond-
leggers van de compromisloze
‘impro -stijl’ uit de jaren zestig. Hij
roemt de eigen draai die zij aan de
muziek geven en bewondert hun
houding, ‘zo vrij als een vogel’.

„Ach, wat is vrij”, zegt Han Ben-
nink. „Zo vrij ben ik ook weer niet,
hoor. Ik hou gewoon van een losse
stijl. Als ik ga spelen wil ik vante-

voren niet weten wat er gaat ko-
men. Ik begin wat te rammelen op
die drums, puur van de zenuwen.
Als ik met Ben speel, krijgt hij daar
na een tijdje genoeg van en begint
een liedje. En daar ga ik dan in
mee. Zo gaat dat tussen ons.” B en-
nink ontmoette Herman rond z’n
twintigste. „Toen had Ben een
kaalgeschoren hoofd, ring in zijn
oor, en hij dronk borreltje-biertje.
Ik dacht: komt niets van terecht”,
zegt hij lachend. „Maar kijk eens
aan: nu is hij keurig in het pak, ge-
trouwd en hij werkt keihard.”

Keihard werken doet Benjamin
omdat hij productiviteit ‘hoog in
het vaandel heeft staan’. Het ma-
ken van een cd geeft hem de gele-
genheid een bepaalde stijl te door-
gronden, op te nemen, en dan
weer achter zich te laten. „Ve e l
jazzmuzikanten maken hun mu-
ziek steeds ingewikkelder. Ik hou
niet van dat soort hersengymnas-
tiek”, zegt hij. „Ik zoek mijn ont-
wikkeling in de klank van mijn in-
strument. In een bepaalde periode
onderzoek ik een toon, en als ik
dat onder de knie heb, ga ik door
naar de volgende. Zo speelde ik
laatst met de Rotterdamse rock-
abilly-band The Ragtime Wrang-
lers, en nu ben ik gegrepen door
oude surfmuziek.” Hij pakt zijn
saxofoon uit de koffer en blaast
keihard een reeks rafelige noten.
„Dat rauwe geluid krijg je door de
Flatterzunge, een manier van bewe-

gen met je tong die de toon doet
trillen. Daar ga ik voorlopig mee
verder, kijken wat er uit komt.”

Binnenkort verschijnt een cd
van New Cool Collective samen
met de jonge Zwolse rapper
Typhoon, alter ego van Glenn de
Randamie. De samenwerking ont-
stond toen Typhoon de band uit-
nodigde mee te doen tijdens een
van zijn optredens. De Randamie
vertelt dat hij zich op het podium,
omringd door de band, eerst nog
onwennig voelde. „Maar op een

gegeven moment, in het vierde
nummer, sprong Benjamin met
zijn sax zo van het podium in de
menigte. Op dat moment dacht ik:
‘aha, zo’n soort optreden wordt
het’. En ik kwam er helemaal in.
Daarna hebben we vaker samenge-
speeld, en dat ging prima. Die
sprong van Benjamin heeft veel
losgemaakt.”

Brozziman, een van de num-
mers op de cd H y p o ch r i s t m a s t r e e f u z z
(2008), met Hermans interpreta-
ties van stukken van Misha Men-
gelberg, inspireerde Typhoon tot

een rap. „In dat nummer zit een
solo van Benjamin waar ik met sui-
zende oren naar heb staan luiste-
ren. Een magische track. Aan het
eind zit een tussenstuk van twin-
tig maten en ik kon het niet laten
daar een rap op te schrijven. Zon-
der verdere bedoeling, gewoon
voor de lol. Maar in de studio ne-
men we dat nummer met die rap
nu inderdaad op.”

Het is voor het eerst dat
Typhoon met muzikanten samen-
werkt. Daarvóór gebruikte hij een
computerbeat. „Ik had het nooit
durven vragen, maar Benjamin
zei: ‘Laten we dan meteen een
cd’tje opnemen’. Het is mooi om te
zien hoe de muziek ter plekke ont-
staat. Die mensen vinden elkaar
blind.”

Maar voordat de cd met
Typhoon uitkomt gaat New Cool
Collective eerst op tournee met
dichter/jazzconnaisseur Jules
Deelder, naar wie op de laatste
New Cool-cd een nummer werd
genoemd (Jules). Deelder dicht en
drumt, de band begeleidt hem of
speelt een stukje freejazz. De mu-
zikanten en Deelder verheugen
zich er al op: „Dat wordt keten”,
zegt gitarist Anton Goudsmit. Ju-
les Deelder spreekt van een
‘s ch o o l r e i s j e ’. „We huppelen het
podium op, en we huppelen er een
paar uur later weer vanaf. En dan
blijven we nog drie uur hangen in
de kleedkamer. Als kwajongens,
elkaar een beetje jennen, lullen
over niks.” Als Benjamin Herman
ter sprake komt, zegt Deelder:
„Over hem kan ik niet objectief
zijn, hij is mijn vriend. Maar ik
kan wel zeggen: hij is een vreselijk
aardige gozer en hij kan geweldig
saxofoon spelen. En dat gaat niet
vaak samen. Ben is een uitzonde-
ring .”

De theatertournee van New Cool
Collective met Jules Deelder be-
gint op 19 maart en duurt tot 17
mei.

Wo r s t ke e s s c e n a ri o

Aldus

P ri j ze nw i n n a a r
19 6 8 Geboren in Londen als
jongste van zes kinderen, en
de helft van een tweeling.
Tweelingbroer Jonathan is re-
gisseur van reclames en clips
19 7 7 Gezin terug in Nederland
19 9 1 Studeert cum laude af op
conservatorium in Hilversum,
krijgt Wessel Ilcken Prijs voor
meestbelovende muzikant
19 9 4 Richt New Cool Collecti-
ve op
20 0 0 Edison met New Cool
Collective voor cd BIG
20 05 Edison voor solo-cd
Heterogeneity
20 06 VPRO Boy Edgar Prijs
voor hele oeuvre
20 08 Edison voor C a m p e rt ,
soundtrack-cd bij een docu-
mentaire over Remco Cam-
pert; maakt tiende solo-cd
Hypochristmastreefuzz, more
Mengelberg
2009 Derde plaats Worldwide
Awards van Britse radio-dj Gil-
les Peterson voor C a m p e rt

Benjamin Herman is met gra-
fisch ontwerpster Cathelijne
Beijn getrouwd. Zij woont in
Rotterdam, hij in Amsterdam.

‘Hij zit graag in de
bus met bandleden te
blowen en te zuipen’
Anton Goudsmit, gitarist

‘Vreselijk aardig zijn
en geweldig spelen
gaan zelden samen’
Jules Deelder, vriend/dichter

Balkenende zat er
even ‘voor niks bij’
Met enige hardnekkigheid valt de
naam van premier Balkenende
voor een belangrijke Europese
post, onlangs nog in het gezag-
hebbende Franse dagblad Le Mon-
de. Maar de premier liet de Kamer
al in januari weten „niet de ambi-
tie” te hebben om huidig commis-
sievoorzitter Barroso op te volgen.
Was dit een slimmigheidje? Er is
namelijk nog een andere post va-
cant, die van de permanente voor-
zitter van de Europese Raad van
ministers. Wie Balkenende volgt,
kan in ieder geval constateren dat
hij de internationale kant van het
premierschap boeiend vindt en
bekend is ook dat hij bij collega-
leiders in Europa goed ligt.

Balkenende regelde ook dat Ne-
derland mag aanzitten bij de G20,
over een paar weken in Londen.
Vorig weekend was de voorberei-
ding van die top, in Berlijn. Bij de
afsluitende persconferentie moch-
ten acht journalisten een vraag
stellen, en bijna iedereen deed dat
keurig aan de leider van zijn land.
Bijna, want de ANP-journalist die
de Nederlandse vraag mocht stel-
len deed dat aan bondskanselier
Angela Merkel. Hij kon Balkenen-
de na afloop toch nog spreken. Er
was geen voorwaarde gesteld aan
de journalist. Toch kreeg de ANP-
verslaggever later een boos tele-
foontje van de woordvoerder van
Balkenende. Die zegt nu: „De
Duitsers vonden het vreemd, en
wij eigenlijk ook wel. Het gaat
nergens over, maar we vonden het
toch een raar beeld dat Balkenen-
de er voor niks bij zat.”(H S)

Campagne gaande
voor Archie Bunker
Hij noemde zichzelf ooit „de Ar-
chie Bunker van de Wiardi Beck-
man Stichting”: René Cuperus, als
senior beleidsmedewerker ver-
bonden aan het wetenschappelijk
bureau van de PvdA en vooral be-
kend om zijn tegendraadse opvat-
tingen. Cuperus staat op het punt
naar het Europees Parlement af te
reizen. Althans, als de PvdA bij de
verkiezingen van 4 juni voldoende
stemmen krijgt. Cuperus is op een
vijfde plaats gezet; in het huidige
electorale klimaat een onzekere
plek. Vandaar dat een aantal par-
tijprominenten (een Felix Rotten-
berg, een Paul Scheffer, een Ruud
Koole, een Bram Peper, een Arnold
Heertje) een campagne is begon-

nen om hem tijdens het congres
van komend weekeinde op een ho-
gere plaats te zetten. „Hij kan met
zijn Eurorealistische houding en
authentiek sociaal-democratisch
geluid evenwicht brengen in de
PvdA- en PES-fractie in het Euro-
pees Parlement”, aldus de initia-
tiefnemers. Cuperus heeft inder-
daad weinig op met het steeds
meer integrerende Europa zoals
dat vaak in juichtonen door Euro-
parlementariërs wordt beleden.
De EU dreigt „een Internationale
van de kosmopolitische elites te
worden”, schrijft hij in het jongste
WBS-jaarboek. Tijd dus voor de
gewone man. Afweging voor het
PvdA-congres: moet een hoger op
de lijst staande vrouw daarvoor
worden opgeofferd? (MK)

Bijdragen: Mark Kranenburg,
Pieter van Os en Herman Staal.

Deze week
Alle ogen zijn deze week uiter-
aard gericht op de onderhan-
delingen over een ingrijpend
steunplan voor de economie.
Het kabinet wil vrijdag de uit-
komsten presenteren, maar
het is onzeker of dat lukt. On-
dertussen heeft de Kamer een
drukke agenda. Morgen is er
(opnieuw) een debat over het
niet toelaten van PVV-leider
Wilders tot het Verenigd Ko-
ninkrijk. De Kamer wilde dat
het kabinet deze zaak aan-
kaartte bij de EU, maar dat is
niet gebeurd en dus moet het
nu uitleggen waarom niet.
Verder zijn er veel debatten,
onder meer over de
Noord-Zuidlijn in Amsterdam,
de overname van energiebe-
drijven Nuon en Essent, de be-
strijding van voetbalvandalis-
me en over de verhoging van
het collegegeld en de aanpas-
sing van het aflossingssys-
teem van studieschulden.

Illustratie Yvonne Kroese en Reinoud van Hasselt

Roos Vermeij

Gerdi Verbeet

„Er heerst hier een zeker dédain ten opzichte
van arbeid. Aspergesteken is ook arbeid. Ik kan
u dat zeer aanbevelen: het zijn uitstekende mo-
menten om tot zelfreflectie te komen.”
Minister Donner in de Kamer na de vraag of een werk-
loze advocaat straks moet aspergesteken.

„Ik geef graag het woord aan mevrouw Neppérus.”
Roos Vermeij (PvdA) tijdens een debat.

„Als u het niet erg vindt, dan geef ik hier het
woord; anders kan ik net zo goed weggaan en
dat is ook weer zo sneu.”
Kamervoorzitter Gerdi Verbeet slaat even een paaltje.

„De onderwijsambities staan al twee jaar in de
vriezer van Plasterk, onze Zuidpooltoerist.”
Alexander Pechtold, zaterdag op het D66-congres.


