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JAZZ OP DE PLAAT 
 
MARIUS BEETS 
This Is Your Captain Speaking 
Maxanter Records 
 

 
 
Bezetting: 
Marius Beets (contrabas),  
Eric Alexander (tenorsax),  
Joe Cohn (gitaar), Willie Jones III (drums)  
+ Peter Beets (piano).  
De Achterhoekse Beetsfamilie is een begrip in de 
jazz. Pianist Peter Beets, saxofonist Alexander 
Beets en bassist Marius Beets hebben met werkelijk 
alle groten internationaal en nationaal gespeeld en 
schitterden natuurlijk vele jaren als Beets Trio. De 
oudste van de broers Marius was en is voor menig 
‘jazzer’ een rots in de branding. 
Op zijn laatste cd als bandleider, ‘This Is Your Cap-
tain Speaking’, laat deze bescheiden Beets (52) 
horen wat hij in zijn mars heeft. Hij dankt met tien 
eigen composities al diegenen die hem hebben 
geholpen in zijn loopbaan en hem hebben geleerd 
de taal van de jazz te spreken. Hij durft dat nu, als 
vijftiger, luid en duidelijk te doen als ‘kapitein’.  
Voor het album vroeg en kreeg hij de steun van de 
Amerikaanse grootheden gitarist Joe Cohn, drum-
mers Willie Jones III en saxofonist Eric Alexander. 
Achter de vleugel zit, hoe kan het anders, broer 
Peter. Een bezetting van wereldniveau, die onge-
looflijk strak speelt met de onverstoorbare Marius 
als plechtanker en motor.  
Zoals te verwachten viel, bevat de plaat veel hard-
bop en geen free jazz of andere frivoliteiten. Dit is 
jazz zoals die alom wordt gewaardeerd. Hecht, 
ritmisch, stuwend en enerverend, maar bovenal 
ongenadig swingend. En melodisch misschien niet 
baanbrekend maar wel lekker om naar te luisteren.  
Marius Beets nam de plaat eigenhandig op in een 
eigen studio in Zeist, mixte de tracks met broerlief 
en nam de productie voor zijn rekening. De bassist 
brengt de cd uit op zijn eigen label Maxanter. Alleen 
het masteren liet Marius over aan Udo Pannekeet. 
Deze signature-plaat is een puik staaltje vakwerk 
van de heren Beets, die hopelijk nog tot in lengte 
van jaren jazz blijven produceren. 
Hans Invernizzi 
 

Marius Beets; een portret van 1 minuut: 
https://www.youtube.com/watch?v=TiAs7lRspU4 

Bent  u op zoek naar de recensie van een be-
paalde cd? Klik hier: http://bit.ly/2eGAA92 
 
AD COLEN 
A Bird’s-eye View 
Sweet Briar Music 
 

 
 
Bezetting: 
Ad Colen (saxofoons),  
Mike Roelofs (Fender Rhodes/Wurlitzer/piano),  
Dion Nijland (contrabas),  
Yonga Sun (drums), Rogier Hornman (cello).  
De nieuwe cd ‘A Bird’s-eye View’ van het kwintet 
van de Limburgse saxofonist Ad Colen mocht, zo 
zegt hij in een interview in zijn regionale krant De 
Limburger, geen kippenhok worden en ook geen 
free jazz. De elf eigen composities zijn, in de woor-
den van Colen (Geleen, 1961), ‘gestructureerde 
vrije improvisaties gebaseerd op vogelgeluiden’. 
Colen luisterde in het huisje van zijn ouders in de 
Belgisch-Limburgse natuur al zijn leven lang aan-
dachtig naar de zang van uiteenlopende vogelsoor-
ten als grutto, wielewaal, winterkoning, boomleeu-
werik, heremietlijster, zwartkop, uil en kauw. De 
ritmes, melodieën en klanken van deze vogels 
smeedde hij om tot coherente en melodieuze mo-
derne jazz.  
Hoewel een ornitholoog volgens Colen de exacte 
vogelgeluiden niet één twee drie zal herkennen, 
horen we hoe kauwen kraaien met krakende tonen 
en ritmisch op elkaar reageren. Verder kwetteren 
de zwartkop en heremietlijster dat het een aard 
heeft en blijkt de winterkoning een meester in ster-
ke melodielijnen.  
Op de cd spelen oude bekenden bassist Dion Nij-
land en drummer Yonga Sun mee maar ook nieuwe 
namen, namelijk de jonge Limburgers Mike Roelofs 
op toetsen en Rogier Hornman. De laatste voegt op 
cello een fraaie klankkleur toe met gedragen partij-
en die gerelateerd zijn aan de klassieke muziek. Ad 
Colen zelf swingt er weer vakkundig op los. Zoe-
kend naar vrijheid, geworteld in de jazztraditie.  
Hans Invernizzi 
 
 
 
 
 
 
Bekijk hier een video over de cd: 
https://www.youtube.com/watch?v=SmrlrtfPx70
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