
Verslingerd aan de 'sax'
 

Saxofonist Daan van Koppen. ,,De
bariton is de grote liefde.''
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Dankzij de twee dochters van zijn
oppasmoeder raakt hij 'aan de sax'.
Inmiddels is hij fulltime met het
instrument bezig. Zondag is Daan
van Koppen (26) solist tijdens het
concert van het Westlands
Saxofoon Orkest in Naaldwijk.

Daan van Koppens leven ís
muziek, of liever, saxofoonmuziek.
Hij staat ermee op en gaat er mee
naar bed, verslaafd dus. ,,Maar er
is altijd wel tijd voor een biertje",
relativeert hij.

Zondag speelt de Poeldijker solo in
het concert van het Westlands
Saxofoon Orkest in de Naaldwijkse
Oude Kerk. Een ensemble met zo'n
twintig saxofoons dat enkele jaren
terug is opgericht door Erik-Jan de
With, Westlands muziekdocent,
saxofoonvriend en leermeester van
Van Koppen.

Hij speelt onder meer werken van
saxofooncomponisten als Jules
Demersseman, Rudy Wiedoeft en
Louis Alter. Verder een bewerking
van Vocalise van Rachmaninoff.

Van Koppen is bij toeval op zijn
negende in de muziek beland,
omdat de twee dochters van zijn
oppasmoeder saxofoon speelden.
,,Via hen kwam ik bij de fanfare
Pius X en was het bijna
vanzelfsprekend dat ik saxofoon
ging spelen."

Het is het begin van een serieuze

muzikale carrière, hij belandt op het
conservatorium in Den Haag.
Woont daar in een
muziekstudentenhuis om
ongestoord - ook voor de buren - te
kunnen oefenen en leren. Hij haalt
zijn bachelor klassieke muziek en
later zijn master met improviseren
en jazzmuziek. Inmiddels geeft hij
muziekles, bespeelt professioneel
alle soorten van die 'S-vormige buis
met kleppen', van sopranino tot
bas. ,,Maar de bariton is de grote
liefde."

Jazzfenomenen

Die 'buis' is overigens jong, pas in
1846 geïntroduceerd door de Belg
Adolphe Sax. Daardoor is het
speciale saxofoonrepertoire relatief
klein, composities van bijvoorbeeld
Bach of Mozart zijn er niet, hooguit
bewerkingen. Echte bekendheid
krijgt de saxofoon pas door onder
anderen George Gershwin. En later
door jazzfenomenen als Stan Getz,
John Coltrane of Sonny Rollins.

Van Koppen heeft volgens zijn
leermeester De With een geheel
eigen stijl ontwikkeld. ,,Je herkent
hem gelijk als hij speelt." Maar een
solocarrière hoeft voor Van Koppen
niet, zijn droom is zoveel mogelijk
spelen, met mensen.

Dat doet hij onder meer met
(conservatorium)vrienden in
ensembles als Kluster5, waarbij ze
moderne werken spelen van
studiegenoten. Daarnaast speelt hij
in Neo-fanfare 9 x 13 dat probeert
het saaie imago van de fanfare te
verbeteren door iets anders dan
anders te doen. Hoewel
professional, zijn muzikale roots
verwaarloost hij niet, geregeld
speelt hij mee met Pius X; om in te
vallen als dat nodig is. ,,Dan zit ik
vaak naast een van die dochters
van de oppasmoeder door wie het
allemaal is gekomen. Mooi, toch."

Het concert begint zondag om
15.00 uur. Kaarten kosten 12,50
euro.
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