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MUZIKAAT ERFGÍlEtl

DREIGT TELÍIÍIR TE GAAN

MARTIN VERDÍINK
.GÍIRÍINA 

SUCKS,

MAAR IK MAAK ER WAT VAN'
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6'P,TLIGHT

Percussionist Martin Verdonk (62) vliegt normaal gesproken

de wereld over of staat in grote zalen met bijvoorbeeld

O'G3NE of Nick & Simon. Nu werkt hij in een supermarkt,

tot de theaters en concertzalen weer open mogen. "lk heb in

ieder geval geen slapeloze nachten vanwege geldgebrek."

Door Rianne van der Molen

Foto's: lvo van der Bent

ln Nedertand is het niet attijd makketijk

om van muziek te leven, weet Martin

Verdonk. "lk ben er vaak trots op geweest

dat het mij wé[ [ukte. Al 43 jaar tang." Wie

iets van percussie weet, kent zijn naam.

Door [ezers van de Stagwerkkrant werd

Verdonk taltoze keren verkozen tot beste

percussionist van de Benelux. Hij maakt

zijn eigen muziek, neemt met zijn Martin

Verdonk Master Sessions concerten op

met bekende en minder bekende cotle-

ga's en speelde met grootheden zoats

Steve Winwood, lncognito, Richard Bona,

Donna Summer, Lionel Richie en Prince.

Attijd is zijn agenda vot. "Ats je dan door

iets van buitenaf wordt stitgezet, is dat

hee[ lastig."

SU PERMARKT

Dat er bij die eerste [ockdown direct

ondersteunende regelingen worden

aangekondigd, helpt hem amper. "Het

is natuurlijk mooi dat de overheid iets

regelt, maar op zo'n bedrag is mijn leven

helemaal niet ingericht. Mijn vrouw is ook

percussionist en daardoor zouden we

maar recht hebben op één minimale aan-

vultende uitkering. Terwijl a[[e vaste lasten

gewoon doorgaan. En ats je bijna niets

verdient, is de buffer sne[ op." Dat wilde

Verdonk voorkomen en aI in apri[ bestoot

hij een baantje te zoeken. "lk zocht iets

wat ik kon combineren met de muziek

en de uren die ik maandetijks tesgeef

aan de conservatoria in Rotterdam en

Enschede. Dat [ukte. lk kon kookdemo's

in supermarkten gaan geven en nieuwe

producten laten proeven aan klanten.

Best leuk werk, maar hetaas mag dat de

laatste drie maanden niet meer. Nu maak

ik winketwagens schoon en zorg ik ervoor

dat iedereen een wagentje meeneemt en

een mondkapje draagt."

Een groot contrast met het leven wat

hij gewend was, vol applaus en vo[te

zaten. "Natuurtijk maak ik [iever muziek,

maar ik probeer er toch wat leuks van te

maken. lk kan wel iedere dag met een

lang gezicht in de supermarkt gaan staan,

maar dan duren mijn dagen wel heel [ang.

lk ga gewoon met een glimtach aan de

slag. Corona sucks, maar ik maak er wel

wat van." Verdonk noemt zichzelf nogaI

realistisch * 'eerst zien, dan geloven' - en

denkt dat het nog lang zaI duren voordat

zijn agenda weer helemaaI gevuld is met

optredens. ?ts het weer een soort van

normaaI wordt, zien we pas hoeveel getd

mensen hebben verloren. De horeca zaI

daar echt van moeten herstelten, voordat

ze weer livemuziek kunnen programme-

ren. En é[s dat weer kan, zutlen ze eerst

de kteinere bezettingen vragen. De reati-

teit is nu eenmaaI dat percussionisten pas

als laatste aan de beurt zijn. Daar moet

ik rekening mee houden. Omdat ik niet

meer in onzekerheid wil zitten, btijf ik nog

wel even werken bij de supermarkt. Op

vrije momenten maak ik dan muziek. OÍ

neem ik voor anderen op in mijn thuis-

studio. lk mis het optreden heet erg, maar

heb in ieder geval geen stapeloze nachten

vanwege getdgebrek."

STEVE BOSTON

De magie van optreden voor pubtiek,

deed hem ooit als 18-jarige besluiten om



voor de muziek te gaan. Een paar weken

daarvoor had een vriend bij hem een setje

bongo's zien liggen. Martin had die jaren

eerder van zijn vader gekregen, maar er

nooit iets mee gedaan. "Die vriend zei: op

schoot neemt een gymlerares afscheid

en ik wi[ twee nummers voor haar spelen.

Kun jij niet meedoen met die bongo's? Je

komt toch uit Curaqao? Dan kun je vast

wel een beetje trommelen. Daar moest

ik heel hard om lachen. lk heb die dingen

van de kast gehaatd en ben een beetje

gaan oefenen. Wat we precies speelden

weet ik niet meer, maar ons optreden was

een groot succes. We kregen een enorm

apptaus en iedereen op school had het

erover." Vanaf dat moment zit Martin

vaker achter zijn bongo's en koopt hij met

het getd van zijn l8de verjaardag een set

conga's. Op gevoel speett hij mee met

pop, jazz- en [atinplaten. Via een vriend

hoort hij dat percussionist Steve Boston

lesgeeft op het conservatorium in zijn

woonptaats Arnhem. "Op een dag zat Ste-

ve alteen in een [okaa[. lk liep naar binnen

en vroeg of we samen konden speten.

Dat vond hij prima, ook a[ was ik geen

leerling van hem. Hij zag wet dat ik aanleg

had. Via hem hoorde ik over de opteiding

die aan het Rotterdamse conservatorium

begon, met als hoofdvak percussie. Daar

ben ik voor gegaan."

ln zijn studietijd speett hij zovee[ moge-

tijk. "ln Arnhem, waar ik nog altijd woon,

waren er minstens zeven ptekken waar ze

regelmatig Iivemuziek programmeerden.

Dat is nu bijna attemaal verdwenen. lk heb

getukkig de gouden tijden meegemaakt."

De studenten die hij nu lesgeeft hebben

het zwaarder, getooft hij. "Dan hoor ik ze

zeggen dat het best lekker gaat, omdat ze

zeven optredens in een maand hebben. lk

werd vroeger aI zenuwachtig ats ik min-

der dan 20 keer per maand had gespeetd."

Toch getooft hij dat je ook nu je meters

kunt maken. Jonge muzikanten moet

atteen niet verwachten dat podia direct

de rode loper voor ze uitrolten. "Je moet
je sporen verdienen. Ik heb vaak genoeg

voor enkeI consumptiebonnen gespeetd.

.VOLG JE EIGEN PAD'
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Sommige muzikanten ktagen dat die jon-

geren de markt verpesten, maar dat vind

ik onzin. Meters maken voor weinig geld

hoort er in het begin gewoon bij."

KI PPENVEL

Minstens zo belangrijk is het volgens Ver-

donk dat je je eigen pad votgt. Hij focust

niet atteen op spelen in de studio en op

het podium staan met andere artiesten.

"Via Sena heb ik een bijdrage gekregen

voor het maken van mijn derde cd. lk

heb nog geen tite[, maar het wordt een

latinjazz-plaat die nog voor de zomer

moet uitkomen. Zetf doe ik atte percussie.

lk speet samen met muzikanten zoa[s de

Cubaanse drummer Horacio'E[ Negro'

Hernàndez, drummer A[ex Acufra en de

Amerikaanse steelpanspe[er Andy Naret[,

dus het wordt erg bijzonder. Het zou ge-

wetdig zijn als ik straks met die nummers

live kan spelen."

En aI vindt hij het fijn dat hij werk heeft in

de supermarkt, Martin kan niet wachten

tot hij weer op dat podium staat. "Toen

er in de zomer eventjes wat meer mocht,

werd ik gevraagd om met musicalster

Wittemijn Verkaik te spelen in een voet-

ba[stadion in Oberhausen. Zij is enorm

poputair daar. Met piano, bas en percussie

speelden we een aantal nummers uit Wic-

ked, Ghost en The Waitress. ln het stadion

zaten verspreid 250 mensen. A[ na het

eerste nummer kwam er een gigantisch

apptaus. lk moest bijna huiten en voetde

overal kippenvet. Jeetje, dacht ik, wat heb

ik dit gemist. Met atles in mij hoop ik dat

dit weer terug zaI komen.'

KUk naar de Humbte Heroes-sessie met

Martin Verdonk via: dutchperformershouse.nL
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.IK GA GEWOON

MET EEN GLIMLACH

AAN DE SLAG'
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