
it het werk van Jesse 
Passenier blijkt vol-
wassenheid en zeer 
grote creativiteit' ju-
belt het juryrapport 

van de prestigieuze Rogier van Otterloo 
Award 2017. De in Zutphen geboren pia-
nist, drummer, vibrafonist, componist en 
arrangeur studeerde cum laude af aan het 
Conservatorium van Maastricht.
Wie bij het woord componist nog moet 
denken aan stoffige mannetjes met een 
pijnlijk serieuze Beethoven-kop wordt 
er bij het zien van Jesse Passenier even 
fijntjes op gewezen dat een toondichter 
anno 2019 ook knap, fris, hip en vrolijk 
mag zijn. De jongeman die op deze zon-
overgoten dag op ons toe komt lopen heeft 
namelijk eerder iets weg van een beroem-
de popster, acteur of fotomodel. Toch is 
deze jeugdig ogende dertiger wel degelijk 
de man die al meer dan 70 arrangementen 
voor het Metropole Orkest schreef. Ook 
componeerde, arrangeerde of orkestreer-
de hij al voor onder meer het Orkest van 
het Oosten, de Koninklijke Mariniers-
kapel, het Nederlands Blazers Ensemble, 
Holland Opera, een aantal eigen project-
orkesten en last but not least philharmonie 
zuidnederland. En dit alles in uiteenlopen-
de stijlen als jazz, pop, rock en klassiek.  

Muziekvirus
Hij zoekt een plaatsje onder het groen 
van de bomen, geniet nog even van de 
weldadige warmte en brandt dan ont-
spannen los. Eerst wat biografische 
gegevens dan maar. Het ouderlijk huis in 
Zutphen bijvoorbeeld, waar zijn moeder, 
terwijl hij door de kamer rondkroop, 

zangles aan huis gaf. Altijd was er 
muziek, zeker toen hij zelf, zo rond zijn 
vijfde, zélf zangles van zijn moeder kreeg. 
Al snel sloeg het muziekvirus heftig toe. 
'Ik was een echte verzamelaar', herinnert 
Passenier zich. 'Gitaren, bassen, de sax 
van mijn vader: ik wilde alles proberen. 
Pianospelen heb ik mezelf aangeleerd. 
Ik gebruikte die piano om muziek te 
begrijpen én te ontdekken. En altijd maar 
muziek schrijven. De eerste échte lessen 
die ik kreeg – op de zanglessen van mijn 
moeder na natuurlijk – was op de drums. 
En op de vibrafoon, die ik te leen had.'
Als drummer deed hij dan ook toelatings-
examen voor het conservatorium. 'De eer-
ste keer, in Arnhem, werd ik afgewezen', 
zegt hij met een verontschuldigende lach. 
'Maar de tweede keer, dit keer in Den 
Haag, werd ik eerst toegelaten tot de voor-
opleiding omdat ze zich afvroegen of ik 
wel echt een drummer was. Die opleiding 
tot drummer heeft maar twee maanden 
geduurd. Nadat ik een schrijfopdracht 
voor de theorieleraar had gedaan vroeg 
hij mij: "Wil jij geen compositie doen?" 
Dat wilde ik wel en ik ben toen meteen 
geswitcht.'

Sfeerstukken
Al tijdens zijn studie kwamen de eerste 
successen. In 2010 was Jesse Passenier 
Young Composer in Residence op het MECC 
Jazz-festival en in 2011 één van de vier 
laureaten van de internationale composi-
tiewedstrijd van het Brussels Jazz Orches-
tra. Datzelfde jaar presenteerde hij het 
project Nos Pères, met muziek voor zijn 
eigen Broad Music Orkest ter afsluiting 
van zijn bachelor. Hij vervolgde met een 

master Compositie en arrangeren, een 
studie die hij in 2013 cum laude afrond-
de met het stuk Fantasy. In zijn eigen 
werk vermengt hij verschillende genres 
tot een uniforme, eigen stijl die wordt 
gekenmerkt door kleurrijke orkestraties, 
lyrische melodieën en tot de verbeelding 
sprekende sfeerstukken, waarin zijn rit-
mische achtergrond soms doorschemert.

Alles aanpakken
Een jaar voor zijn afstuderen werd Passe-
nier toegelaten tot de Metropole Orkest 
Arrangers Workshop, waarbij hij arrange-
menten schreef voor het Metropole Orkest 
en Kurt Elling en workshops kreeg van 
chef-dirigent Vince Mendoza. 'Daar heb ik 
snel leren schrijven', bekent hij. 'Ik pakte al-
les aan, ook al had ik maar een dag of twee, 
drie om iets af te krijgen.' In 2016 werden 
drie van zijn grote projecten gesteund door 
de Nieuwe Makersregeling van het Fonds 
Podiumkunsten. 
Datzelfde jaar stichtte Passenier het Fluid 
Orchestra, waarmee hij zijn debuutalbum 
Lit Scenes (2018) lanceerde, waarbij het 
Fluid Orchestra werd vergezeld door het ge-
renommeerde Dudok Quartet Amsterdam. 
Dit album kwam uit bij het Amerikaanse, 
in Italië gevestigde label Odradek Records. 
'De Amerikaanse klassieke pianist John 
Anderson bouwde een studio in Montesil-
vano, een dorpje in de heuvels bij Pescara. 
Daar hebben we helaas niet op kunnen 
nemen – dat deden we in Amsterdam bij 
VondelCS – maar we waren daar wel te gast 
op de openingsdag van de studio. We heb-
ben zelfs nog meegeholpen om het laatste 
puin en de laatste rommel op te ruimen. 
In de muziek heb ik scènes uit de natuur 

Heel dicht bij 
de oorlog

In opdracht van November Music componeerde Jesse Passenier 

 Division, een werk voor blazers, slagwerk en stem. In deze 
ode aan de 75-jarige bevrijding van  ’s-Hertogenbosch is 
een hoofdrol weggelegd voor philharmonie zuidnederland 
en de bekende zanger Ruben Hein.
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genomen die menselijke emoties symbo-
liseren. Je moet het album zien als een 
tweedelige suite. Het eerste deel is mijn 
eerste strijkkwartet, gespeeld door het 
Dudok Quartet. In het tweede deel komt 
er fluit, drums, bas, piano en een op een 
EWI gespeelde Moog synth bij. Ik wilde 
een hoofdrol voor een contrabas die hoge 
noten speelt. Vandaar die Moog, die voor 
de vette lage noten zorgt.'

Bevrijding 's-Hertogenbosch
We switchen van het verleden naar het 
heden. In opdracht van November Music 
componeerde Passenier het stuk Division, 
een werk voor blazers, slagwerk en stem. 
In deze ode aan de 75-jarige bevrijding 
van ’s-Hertogenbosch is een hoofdrol 
weggelegd voor philharmonie zuidneder-
land en de bekende zanger Ruben Hein. 
Componeerde, de verleden tijd dus, lijkt 
iets te voortvarend: op het moment dat 

we hem spreken heeft Passenier nog niet 
meer dan een paar ideetjes die in zijn 
hoofd ronddwalen. 
Eén houvast heeft hij: aangezien de 
andere werken die avond – Symfonieën 
voor blazers van Stravinsky en Twin 
Twinkler voor elektrische gitaar, blazers 
en zang van Stian Westerhus – gebruik 
maken van de blazerssectie van de 
philharmonie zuidnederland, gaat 
Passenier ook voor deze bezetting 
componeren. Het koor, dat er die avond 
immers ook is – en vooral Ruben Hein –, 
gaat teksten over de bevrijding van Den 
Bosch zingen. Met die gegevens loopt hij 
nu rond. 'Het gevaar is altijd dat je toch te 
veel tijd neemt voor het broeden op een 
stuk', bekent hij. 'Ik ben door mijn werk 
voor het Metropole zó gewend geraakt 
aan deadlines dat ik daar misschien iets 
te goed mee om kan gaan. Ik ben wel aan 
het neuzen in de archieven: over wat 

mensen destijds schreven over de 
bevrijding van 's-Hertogenbosch. Ik wil 
die teksten gaan gebruiken: letterlijk of 
ritmisch herschreven door een tekstdich-
ter. Ruben Hein is daar ook mee bezig. 
Hij heeft zo zijn eigen verhaal. Zijn 
grootouders hebben de hele Tweede 
Wereldoorlog ondergedoken gezeten. 
Rubens vader heeft de hele oorlog, 
gescheiden van zijn ouders, bij gastgezin-
nen gewoond. Pas na de oorlog ontmoet-
te hij zijn ouders weer. Bij Ruben komt 
die oorlog daardoor heel dichtbij.'
We sluiten af met dromen en ambities, 
want die heeft Jesse Passenier nog volop. 
'Ik wil de balans tussen jazz en klassiek 
nog meer gaan onderzoeken. Mijn groot-
ste ambitie is dan ook om ooit nog eens 
een symfonie te schrijven waarin die twee 
werelden organisch bij elkaar komen.' 

CONCERTTIP
Concert:
November Music, zie pag. 74

Ik wil teksten over de 
bevrijding gebruiken: letterlijk  

of ritmisch herschreven

Ruben Hein 
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