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DICK DE GRAAF

De jury: “Re-shaping existing jazz forms”: het zijn eigen woorden en komen gelijk tot
de kern van de zaak: Dick de Graaf voegt al ruim veertig jaar zijn eigen opvattingen
over jazz en aanverwante stijlen toe aan de rijke traditie, op het podium en met een
fraaie discografie. Een traditie die hij door en door kent, doorgeeft aan jongere
generaties en zoals andere belangrijke spelers in het veld, blijft voeden met
vernieuwing.
Zijn stijl kenmerkt zich door vakmanschap, verkenning en vooral originaliteit. Dat
geldt zowel voor zijn plaat/cd oeuvre als zijn optredens. Hij omringt zich met
toptalent dat zijn taal begrijpt en spreekt. Verder valt het op dat hij met zijn releases
muzikale grenzen met gemak overschrijdt, zo niet negeert. Dick laat daarmee één
van de belangrijkste eigenschappen van jazz en goede muziek in het algemeen
stralen: het is een kunstvorm die invloeden liever verwelkomt dan uitsluit, een
zeldzamer wordend fenomeen in een over-geformatteerde wereld. Dat geeft zijn
muziek een signatuur die muzikale omnivoren aanspreekt en daarmee, niet
onbelangrijk, de deur openzet voor nieuwe publieksgroepen.
Bovenstaande eigenschappen hoor je niet alleen terug in zijn composities maar ook
in zijn spel. Hij etaleert een rijke en persoonlijke toon, past wat hij van grote
voorgangers leerde met smaak toe en kent de dynamiek van een goede spreker:
nuance en contrasten, verrassingen en rust, de luisteraar aan de hand
meenemen. Een mooi voorbeeld is zijn versie van Eleanor Rigby, waarbij hij
juist een stuk dat iedereen van voren naar achter kent, gebruikt om een
nieuw verhaal te vertellen.
Hij komt niet over als een schreeuwer maar is zich duidelijk wel bewust
van zijn plek binnen de muziekwereld: zijn jubileum release Festive is een
document waarin zijn veelzijdigheid benadrukt wordt. Musicus, componist,
initiator van projecten, docent en daarmee een ware ambassadeur van zijn
genre.
Al deze eigenschappen, met een oeuvre dat daar het gevolg van is, maakt
hem een logische en terechte winnaar van de Edison Jazz Oeuvre Award.
Een persoonlijke noot: het valt op dat op de meeste foto’s Dick te zien is met
een glimlach. Een grote man, die weet waar over heeft, zijn zaken voor elkaar
heeft en staat voor compromisloze kwaliteit: maar met een glimlach.
Dat is Dick de Graaf.

