
Het concert dat Ornette Coleman op 30 oktober 
1965 in het Concertgebouw gat, kreeg een nogal 
onverwacht slot. Na vijf stukken alt te hebben ge
speeld, greep Ornette zijn viool en plotseling 
stonden er behalve David Izenzon en Charles 
Moffett nog twee musici op het podium. Een daar
van - trompettist Nedly Elstal< - ken den we, al 
hadden we hem in dit gezelschap niet verwacht. 
De andere, een jongensachtige violist met het 
uiterlijk van een kibboetsbewoner, was voor het 
gros van de fans in de zaal een volslagen on
bekende. Na het concert hoorde ik van deze en 
gene, dat de mysterieuze muzikant Michel Samson 
heette, Nederlander was en in Rome bij Yehudi 
Menuhin gestudeerd zou Ilebben. Ruim een Jaar 
later liet Michel Samson zich weer zien op de 
Europese jazz scene; nu als lid van het Albert 
Ayler kwintet. Tijdens de Berliner Jazztage kreeg 
ik de kans een uurtje met hem te praten. 
Michel Samson werd in 1944 in Rijswijk geboren 
en begon op zijn vijfde met de vioolstudie. Zes 
jaar later kreeg hij van de Nederlandse regering 
een beurs om in Duitsland te gaan studeren. Ver
vol gens kwam de studie bij Yehudi Menuhin in 
Rome. De componist Gian-Carlo Menotti hoorde 
hem daar op een festival spelen en zorgde er 
toen voor, dat hij een beurs kreeg om in New 
York te gaan studeren bij Iwan Gelamian. "de 
beroemdste vioolpedagoog in het Westen" 

Third stream niel de echle 
broederschap 
Kort voor het Amsterdamse concert had Michel 
Samson in Parijs Ornette Coleman leren kennen. 
"Ik had belangstelling voor de contemporaine 
muziek, dus ook voor de contemporaine jazz, en 
ik wist dat Ornette Coleman geYnteresseerd was 
in de viool. Zodoende waren we in elkaar ge
interesseerd. Hij nodigde mij toen uit om in Am
sterdam met hem mee te spelen. Na dat concert 
ging ik weer naar Amerika terug; ik had toen 
helemaal geen carriere of zo in de jazz op het 
oog. In april 1966 was ik in Cleveland voor een 
concert met het Cleveland Orchestra en Albert 
Ayler speelde daar op dat moment in een club. 
Ik heb hem opgebeld, ben naar een repetitie van 
hem gegaan en sindsdien heb ik met hem mee
gespeeld. We werken niet regelmatig. Mijn con
certcarriere kan dus gewoon doorgaan. Ik heb 
dit winterseizoen weer engagementen in Amerika 
en ik ben ook professor geworden, violinist in 
residence noemen ze dat, aan de Farleigh 
Dickinson University in New Jersey". 
De combinatie concertmuziek-avant garde-jazz is 
tamelijk ongewoon. Geeft ziJn dubbele carriere 
hem geen moeilijkheden met zijn "klassieke" 
relaties? ,.Nee, ik kan ze uitleggen dat mijn vak 
entertainer is. Het is wei zo, dat er maar heel 
weinig klassieke musici zijn, die iets voor new 
jazz voelen. Aileen Leonard Bernstein komt wei 
eens n&ar Ornette of Albert luisteren. In de third 
stream zie ik niet zo veel. Zo'n groot orkest dat 
er tegenaan wordt gezet om een paar jazz
jongens te laten spelen. dat is niet de echte 
broederschap. De klassieke musici spreken in het 
dagelijks leven niet eens dezelfde taal als de 
jazzmusici. Ik houd eigenlijk ook niet meer van 
de moderne Westerse muziek. Zoals Karlheinz 
Stockhausen zich met elektronische muziek bezig 
houdt, daar is geen tijd meer voor. Ik speel zelf 
op concerten het liefst standaardwerken; Beet
hoven, Brahms, Bach, Mozart. Ik probeer niet echt 
jazz te spelen. Ik heb wei in mijn verbeelding 
hoe een jazzviool zou moeten klinken. maar ik 
voel me niet als een pionier. van hoe ga Ik 
de viool integreren in de negermuziek of zoo Het 
gaat om mijn contributie tot het geheel" 

Peace poetisch opgevat 
Albert Ayler gebruikt vaak het woord "vrede', 
maar Michel Samson benadrukt dat hun muziek 
niets met politiek protest te maken hedt. "Peace, 
je moet het poetisch opvatten, niet politiek. Je 
moet het niet als een soort van beatnik-ding met 
dat speldje of zo zien. Het IS bigger, het gaat 

verder. Je kunt Albert's muziek ook als een soort 
kerkmuziek zien. De titels van zijn stukken zijn 
ook behoorlijk religieus zou ik zeggen. Onze 
muziek is een religie, natuurlijk, de majesteit van 
de kunst. Albert ziet dat ook zoo Hij speelt bij
voorbeeld nooit met addicts, mensen die hun 
energie niet aan de muziek kunnen geven, maar 
het aan een ander kwasie-belangrijk ding moeten 
doen. We spelen ook liever in een concertzaal 
dan in een club; de atmosleer is daar sowieso 
reiner. Er zijn maar weinig muzikanten in Amerika 
die hun muziek als rein zien. Ik ken er maar 
twee eigenlijk, Albert en Trane; de rest zit toch 
in clubs te spelen, in Las Vegas. John Handy zijn 
ze nu bijvoorbeeld groot aan het brengen. Die 
speelt dan wei vrij, maar je hoort toch een soort 
commerciele achtergrond. Het is met de mode 
meedoen, het is niet mooi, niet echt gedaan" 

Inspiratie niel zo belangrijk 
Van het verwijt dat de nieuwe jazz vormloos zou 
zijn, trekt hij zich weinig aan. "Het is een vrije 
vorm. Coleman heelt een ritmische vorm, Trane 
heeft 'n melodische vorm en dit is een vorm in 'n 
vorm in de vrijheid, 'n solo te spelen waarbij ieder
een naar elkaar luistert. En dat is een akkoorden
schema eigenlijk ook. Een akkoordenschema 
wordt door bebopmensen te letterlijk genomen. 
Als je het schema poetisch interpreteert Neem 
Mozart bijvoorbeeld, in de klassieke muziek heb 
je ook vormen, maar de grootste componisten 
waren altijd koningen om die vorm zo vrij moge
lijk te interpreteren. Als je onze vorm letterlijk 
zou willen nemen, zou het een hele ingewikkelde 
vorm worden. AI die stukken zouden wei op het
zelfde neerkomen en je kunt het wei onder
brengen in letterlijke termen. In zoverre heeft het 
connectie met het klassieke vormschema van de 
akkoorden in het chorus. Geplande chaos? Dat 
klinkt voor mij zo ver van de vrede. Chaos zo 
vredig als wij die maken, kan aileen maar be
staan als er echte vrede heerst, dat je een solo 
neemt en dat twee mensen zwijgen en erbij staan. 
Het gaat intuYtief omdat het een unit is. Je luistert 
meer dan dat je aan akkoordenschema's denkt. 
We luisteten meer naar elkaar dan dat we aan 
onze handen denken, waar we die zullen zetten. 
Het is een soort praten, je kunt wei eens dagen 
hebben dat je niet zoveel praat. En als ik geen 
zin heb, speel ik gewoon geen solo. Het gaat niet 
om inspiratie, het gaat om hele andere dingen. 
Als je handen koud zijn of zo, mag misschien je 
gevecht met de materie wat meer zijn en daar 
mag misschien je inspiratie onder lijden, maar 
verder zie ik ge'inspireerdheid toch niet als zoiets 
belangrijks. Een van de dingen die me bij Albert 
frapperen, is dat hij nooit een gevecht met de 
techniek heeft. Albert heeft een fabuleuze tech
niek, er is niemand die zulke lange zinnen op een 
saxofoon kan maken als hij". 

In New York speelt iedereen 
vrij 
Dat er op het ogenblik zeer veel musici met 
avant garde-jazz bezig zijn, vindt Michel Samson 
geen gunstig verschijnsel. "Nu iedereen maar 
platen voor ESP opneemt, zijn mensen als Ornette 
en Trane en Ayler minder ongewoon geworden. 
Terwijl ze eigenlijk nog steeds ongewoon zijn, 
want al die mensen die voor ESP hebben opge
nomen, zijn niet allemaal even groot als Ornette 
en zoo Weet je, in New York speelt nu iedereen 
vrij. Het is net zoiets als LSD. In Europa heb je 
aileen maar nadoeners. It is happening in New 
York, doordat de mensen daar niet worden ge
fopt. Als Pietje Kuiters in Nederland Cecil Taylor 
nabootst, dan vinden ze dat allemaal wei tof, 
maar dat kan niet in Amerika ' Pietje Kuiters 
kwam naar New York met Tchicai; niemand kwam 
ernaar'luisteren, aileen maar het Deense consu
laat. Als ik zelf in New York ben, ga ik aileen 
maar naar Ornette en Trane luisteren, en naar 
Pharoah Sanders en Don Cherry". 
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