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Verslag Buma Boy Edgar Prijs 2016 – winnaar Wilbert de Joode  
7 februari 2017  
 
Stichting Boy Edgarprijs kijkt positief terug op de in 2016 behaalde resultaten. Contrabassist en improvisator 
Wilbert de Joode, de winnaar van dit jaar, nam de prijs niet alleen in ontvangst als waardering voor zijn eigen 
verdiensten. Hij ‘deelde’ de prijs met zijn collega-musici uit de geïmproviseerde muziek door de prijs te 
accepteren namens de Nederlandse improvisatiemuziek scene en hij nam de gelegenheid waar om de kracht 
van improvisatiemuziek bij publiek en media onder de aandacht te brengen. 
De samenwerking met Buma Cultuur en Sena kreeg een vruchtbaar vervolg en we mochten North Sea Jazz en 
het Bimhuis als nieuwe sponsoren van de prijs verwelkomen. Voor het derde opeenvolgende jaar werd de 
winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs onder grote belangstelling van pers en jazz professionals bekend gemaakt 
op het evenement inJazz (voorheen Jazzdag) in Rotterdam. De prijsuitreiking en daaraan gekoppelde 
concertavond vond traditiegetrouw plaats in, en in samenwerking met, het Bimhuis in Amsterdam.  
De feestelijke concertavond werd live gestreamd via Bimhuis Radio en online via VPRO Vrije Geluiden en deze 
media partner van de prijs ontving de winnaar als speciale gast in zijn uitzending op Radio 2 Soul & Jazz.  
De Buma Boy Edgar Prijs Tournee spreidt zich dit jaar over de maanden februari, maart en april, met een tiental 
concerten van Wilbert de Joode door heel Nederland. De winnaar treedt op met twee verschillende 
kerngroepen van vier musici, waarbij elk optreden wordt verrijkt met wisselende gastmusici. De tournee wordt 
mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Fonds Podiumkunsten en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds en organisatorische ondersteuning van Stichting Doek.  
 

De selectie  
In maart benoemde Stichting Boy Edgar Prijs de volgende jury om de winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs 
2016 te selecteren: Floris Schuiling (musicoloog, Universiteit Utrecht en Universiteit van Amsterdam), Ron 
Ruiten (geluidstechnicus Bimhuis, bestuur Zaal 100), Ben Taffijn (journalist draaiomjeoren.com, hoofdredacteur 
nieuwenoten.nl), Coen de Jonge (hoofdredacteur Jazzbulletin, redacteur Jazzism), Eddy Westveer (bestuurslid 
Porgy en Bess, fotograaf). Na rijp beraad besloot de jury de Buma Boy Edgar Prijs 2016 toe te kennen aan 
contrabassist en improvisator Wilbert de Joode.  
 
Uit het juryrapport:  
De Joode is autodidact; een steeds zeldzamer fenomeen in de geïmproviseerde muziek. Zijn muzikale zelfstudie 
staat volledig in het teken van een fascinatie voor klankkleur en akoestiek. (…) Hij heeft een uitgebreid 
vocabulaire en een zeer goed oor voor de muzikale mogelijkheden van een bepaalde klank, op een bepaald 
ogenblik, in een bepaalde ruimte. 
  
De jury prijst (…) het samenspel van Wilbert de Joode, een kwaliteit die zo essentieel is voor de vrije 
geïmproviseerde muziek. Hij is, meer dan menig ander Nederlands improvisator, vooral een luisteraar, en zijn 
reactievermogen en muzikale wendbaarheid zijn uitdrukkingen van zijn ideeënrijkdom. De Joode is een spons en 
membraan tegelijkertijd (…) 
  
(…) een lichtend voorbeeld voor jonge muzikanten, alsook een scharnierpunt tussen de pioniers van de 
geïmproviseerde muziek en een internationale gemeenschap van jonge muzikanten (…) 
 
Wilbert de Joode is een scheppende kracht in een traditie die geen traditie wil zijn (…) Voor De Joode geldt bij 
uitstek dat muzikale creativiteit en de uitkomsten daarvan de facto een proces, nooit een definitief eindpunt 
zijn. 
 
Voor het volledige juryrapport zie www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgarprijs-2016-wilbert-de-
joode/ 
 

De winnaar  
Contrabassist Wilbert de Joode staat bekend als een van de grote specialisten op het gebied van de collectieve 
improvisatie en 'instant composing', het ter plekke creëren van muziek die nooit eerder heeft geklonken. Als 
autodidact op zijn instrument valt hij op door zijn eigenzinnigheid, klankvoorstellingsvermogen en enorme 
muzikale vocabulaire. Hij heeft een herkenbaar eigen geluid ontwikkeld op de contrabas, onder andere door 
darmsnaren te gebruiken. De Joode geldt als een vrije sterke geest, die altijd verder blijft zoeken, risico’s neemt 

http://www.boyedgarprijs.nl/juryrapport-buma-boy-edgarprijs-2016-wilbert-de-joode/
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en vanuit het ‘niets’ kan starten, zonder het ego te laten prevaleren. Deze kwaliteiten maken hem een veel 
gevraagd muzikant en componist.  
 
De Joode is bassist in bekende Nederlandse improvisatie-groepen, zoals het Ab Baars Trio, het Eric Boeren 
Kwartet, Bik Bent Braam, Trio BraamDeJoodeVatcher en de ensembles van Ig Henneman. Daarnaast speelt hij 
met prominente buitenlandse musici, waaronder Hamid Drake, Charles Gayle, William Parker, Ken Vandermark 
en Alexander von Schlippenbach. Behalve uitvoerend musicus is Wilbert de Joode medeoprichter en lid van de 
artistieke commissie van Stichting Doek: collectief van toonaangevende Nederlandse improvisatoren en 
(inter)nationaal platform voor improvisatiemuziek. Naast zijn samenwerking met musici, werkte De Joode ook 
met dansers en beeldend kunstenaars, waaronder de Amerikaanse danser Michael Schumacher.  
 
Voor meer informatie over de winnaar zie: www.boyedgarprijs.nl/biografie-wilbert-de-joode/ 
 

     
 
(persfoto’s in opdracht van Stichting Boy Edgar Prijs – fotograaf: Sara Anke Morris)  
 

De bekendmaking  
Op 24 juni 2016 werd, voor het derde opeenvolgende jaar, de winnaar van de Buma Boy Edgar Prijs 
bekendgemaakt tijdens het evenement inJazz (voorheen Jazzdag) in LantarenVenster in Rotterdam. Deze 
tweedaagse showcase en conferentie staat geheel in het teken van Nederlandse jazz en is drukbezocht door 
honderden jazzprofessionals. inJazz is tevens startsein van North Sea Round Town en trekt veel publiek naar 
zijn showcases.  
Ten overstaan van vele aanwezigen in LantarenVenster, waaronder een delegatie van internationale 
programmeurs, maakte de voorzitter van de jury, Floris Schuiling, bekend dat de Buma Boy Edgar Prijs 2016 
werd toegekend aan Wilbert de Joode.  

 

Omdat de winnaar tijdens de bekendmakingsceremonie op inJazz 
niet aanwezig kon zijn (wegens verblijf in het buitenland), nam 
stichting Boy Edgar Prijs voorafgaand aan de ceremonie een kort 
interview met Wilbert op waarin hij zijn reactie geeft op het winnen 
van de Buma Boy Edgar Prijs. Deze video werd getoond tijdens de 
bekendmakingsceremonie, was na de bekendmaking te zien op de 
website van stichting Boy Edgar Prijs en werd uitgebreid opgepikt 
door online media.  

 
 

In afwezigheid van de winnaar nam Ab Baars, waarmee Wilbert de Joode al 
ruim 25 jaar samenspeelt in het Ab Baars Trio, 24 juni de honneurs voor zijn 
kompaan waar met een prachtige toespraak naar aanleiding van de 
toekenning van de Buma Boy Edgar Prijs. Als verrassing volgde een musicale 
‘ode aan Wilbert de Joode’ door Joost Buis en Ab Baars. 
 
 
In de weken voorafgaand aan de concertavond met prijsuitreiking op 7 
december hing een foliebanner van 12 x 1,5 meter met aankondiging van deze 
feestelijke avond aan de voorgevel van het Muziekgebouw aan ‘t IJ.  

 
  

http://www.boyedgarprijs.nl/biografie-wilbert-de-joode/
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De prijsuitreiking  
Onderdeel van de prijs is dat de winnaar zijn eigen concertavond mag programmeren in het Bimhuis, de avond 
waarop daadwerkelijk de prijs, bestaande uit een geldbedrag van € 12.500 en een plastiek van Jan Wolkers, 
wordt overhandigd. De concertavond vindt een half jaar na de bekendmaking plaats, aangezien die periode 
nodig is om het muziekprogramma samen te stellen.  
 
Op woensdag 7 december 2016 vond de concertavond met prijsuitreiking plaats. Wilbert de Joode nam in een 
vol Bimhuis, ten overstaan van de belangrijkste Nederlandse jazz pers, programmeurs en andere jazz 
professionals, vol dankbaarheid en ontroering de Buma Boy Edgar Prijs in ontvangst uit handen van de 98-
jarige Jacques, Waisvisz – voormalig programmeur en een van de oudste voorvechters voor geïmproviseerde 
muziek in Nederland. 
Het programma van 7 december bood een mix van lang bestaande groepen en nieuwe verbanden waarin 
Wilbert de Joode speelt. Improviseren was de rode draad. Centraal stonden twee groepen die voor De Joode 
als improvisator essentieel zijn. Met het Trio Kaufmann/Gratkowski/deJoode,dat al 14 jaar als een driekoppig 
organisme improviseert, bracht hij een ultieme vorm van instant composing. Met het Ab Baars Trio werden 
eigen composities van Baars gespeeld, met een volkomen logische en onontkoombare manier van 
improviseren, wat poëtische klankbeelden opleverde. Voor de gelegenheid was de jonge Poolse pianiste Marta 
Warelis uitgenodigd om met het trio mee te spelen. Naast deze twee trio’s had Wilbert de Joode een aantal 
geestverwanten uitgenodigd: Peter van Bergen en Tobias Delius op saxofoon/klarinet, Ada Rave op saxofoon 
en Michael Vatcher en Onno Govaert op drums. Op verschillende momenten van de avond stonden 
uitzonderlijke combinaties op het podium, met 3 drummers of 5 saxofonisten tegelijk. Apotheose van de avond 
was een stuk met alle musici samen.  

     
 

        

      
 
De concertavond werd live gestreamd op de website van VPRO’s Vrije Geluiden en via Bimhuis Radio.  
Foto’s van de concertavond met prijsuitreiking zijn te zien op www.boyedgarprijs.nl/1409-2/  

http://www.boyedgarprijs.nl/1409-2/
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Concertfragmenten zijn terug te zien en te beluisteren op www.boyedgarprijs.nl/videos-van-de-prijsuitreiking-
aan-wilbert-de-joode/ en het youtube kanaal van de Buma Boy Edgar Prijs 
www.youtube.com/watch?v=JZO2WajykTU 
 

   
 

Media-aandacht en aandacht op social media  
De Buma Boy Edgar Prijs mocht zich wederom verheugen in een grote media aandacht, met een piek rond de 
bekendmaking van de winnaar, in de weken voorafgaand aan en volgend op de prijsuitreiking en in de aanloop 
naar de Buma Boy Edgar Prijs Tournee.  
Vanuit stichting Boy Edgar Prijs werden op 3 momenten persberichten uitgezonden: in juni 2016/bekend-
making prijswinnaar 2016; in oktober 2016/bekendmaking programma feestelijke concertavond; in februari 
2016/terugblik op feestelijke concertavond en aankondiging tournee.  
Na de bekendmaking in juni verschenen uitgebreide interviews met prijswinnaar Wilbert de Joode in Trouw, 
het Parool en het Noord Hollands Dagblad en plaatsen o.m. de Volkskrant, het NRC en het AD berichten over 
de nieuwe winnaar. Daarnaast werd de bekendmaking opgepikt door alle gerenommeerde muziekblogs 
(draaiomjeoren.com, jazzenzo.nl, muziekweb.nl, jazznu.com, jazzflits.nl,nieuwenoten.nl), regionale media en 
nieuws- en infosites.  
Mediapartner VPRO publiceerde in de week voorafgaand aan de prijsuitreiking een interview met Wilbert de 
Joode in de VPRO gids. Daarnaast was in de aanloop naar 7 december speciale aandacht voor de winnaar met 
een optreden van het trio Kaufmann/Gratkowski/deJoode in Vrije Geluiden TV. De concertavond zelf kreeg een 
livestream via Bimhuis Radio en via de website van VPRO Vrije Geluiden. Via deze site van de VPRO zijn de 
optredens en interviews van 7 december tevens integraal terug te beluisteren.  
Naast de VPRO werd de winnaar in de aanloop naar de feestelijke concertavond ook door andere media in de 
spotlights gezet. Muziektijdschriften Jazzbulletin en Jazzism plaatsten interviews met Wilbert de Joode en 
besteedden in meerdere edities van hun tijdschrift aandacht aan de nieuwe winnaar. Alle  relevante websites 
en blogs kondigden de concertavond met prijsuitreiking aan.  
 

   
 

  
 
De recensies van de concertavond waren unaniem lovend. Een greep uit de reacties:  
 ‘Boy Edgar Prijs 2016 terecht naar contrabassist De Joode’, ‘Geen noot klinkt bij Wilbert de Joode saai of 

voorspelbaar’ (Volkskrant); ‘Wilbert de Joode, grootmeester van de vrije improvisatie’, ‘Het spel van De Joode 

heeft een authentieke kracht’, ‘De Joode stuwt en inspireert zijn musici op subtiele wijze’ (jazzenzo); ‘een 

http://www.boyedgarprijs.nl/videos-van-de-prijsuitreiking-aan-wilbert-de-joode/
http://www.boyedgarprijs.nl/videos-van-de-prijsuitreiking-aan-wilbert-de-joode/
http://www.youtube.com/watch?v=JZO2WajykTU
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indrukwekkend pleidooi voor de vrije geïmproviseerde muziek en een van de grootste meesters van het genre 

in Nederland.’ (jazzflits); ‘Laureaat Wilbert de Joode: Meester van de Deformatie’, ‘ontroerende gebeurtenis’, 

‘De jury had geen betere winnaar kunnen kiezen’ (jazznu); ‘Elkaar aanvoelend, luisterend, spelend op het 

scherpst van de snede en vol nuance en subtiele kracht’, ‘Ga deze gigant zeker eens aan het werk zien!’ 

(draaiomjeoren). De bijlage van dit verslag geeft een selectie uit de media dekking van 2017.  

Meer dan in voorgaande jaren is in de 2016 editie gebruik gemaakt van de mogelijkheden van social media. Zo 
werd, naast bekendmaking van de winnaar op de sites van stichting Boy Edgar Prijs en van de partners van de 
prijs, in de aanloop van de concertavond van 7 december een event  op de Facebook pagina van de Buma Boy 
Edgar Prijs aangemaakt dat vervolgens werd gedeeld door alle partner organisaties, Nederlandse 
conservatoria, improvisatiemuziek podia en optredende musici. Ook werden er door betrokken organisaties en 
musici twitter berichten over de bekendmaking en concertavond verzonden. 
 

Ontwikkeling huisstijl 
Ter verhoging van de professionaliteit van de uitstraling en de nationale en internationale positionering van de 
prijs, heeft de stichting de basis gelegd voor een huisstijl van de Buma Boy Edgar Prijs. Visuele herkenbaarheid 
van de prijs is een belangrijk middel om naast bekendheid van een musicus in het bijzonder ook de 
Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek in het algemeen te kunnen promoten.  
In 2016 zijn in samenwerking met Piet Gerards Ontwerpers een aantal kern elementen van de huisstijl 
gerealiseerd, zoals een logo, een digitale handtekening met logo’s van partner organisaties, een backdrop (voor 
de concertavond), een selfcover ontwerp voor het  programmaboekje van de concertavond, een format voor 
de foliebanner, en een aanpassing van de website. In 2017 zal deze huisstijl met nieuwe elementen worden 
uitgebreid.  
 

   
 

      
 
 

 
 

 
Buma Boy Edgar Prijs Tournee  
Wilbert de Joode geeft vervolg aan de traditie dat de prijswinnaar na de prijsuitreiking op tournee gaat door 
het land. In de Buma Boy Edgar Prijs Tournee van prijswinnaar De Joode zijn, onder de naam Core & More tien 
optredens voorzien rond twee kerngroepen. Kerngroep 1: Wilbert de Joode (contrabas), Tobias Delius 
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(tenorsax), Jasper Stadhouders (gitaar) en Onno Govaert (slagwerk). Kerngroep 2: Wilbert de Joode 
(contrabas), Tobias Delius (tenorsax), Marta Warelis (piano) en Onno Govaert (slagwerk). Elk optreden wordt 
verrijkt met een of meer wisselende gastmusici. De tournee vindt plaats in de maanden februari, maart en april 
2017 in concertzalen verspreid door Nederland (Zaandam, Eindhoven, Arnhem, Tilburg, Leiden, Terneuzen, Den 
Haag, Utrecht, Nijmegen en Rotterdam).  
 
De  organisatie van de Buma Boy Edgar Prijs Tournee  en gerelateerde publiciteit ligt in handen van Stichting 
Doek. Stichting Boy Edgar Prijs heeft begin februari ter ondersteuning van de tournee een persbericht 
uitgezonden met aankondiging van de concertreeks en terugblik op de succesvolle concertavond met uitreiking 
van de Buma Boy Edgar Prijs op 7 december. Dit persbericht is gestuurd aan Nederlandse pers, buitenlandse 
pers en diplomatieke posten en naar nieuwsbrief abonnees van stichting Boy Edgar Prijs. 
 
De actuele concertlijst is te vinden op www.boyedgarprijs.nl/ en www.doek.org/ 
 

    
 
Over de prijs en de historie  
De Buma Boy Edgar Prijs wordt uitgereikt aan een musicus die zich reeds geruime tijd onderscheidt door zijn 
opmerkelijke verdienste op creatief gebied ter verlevendiging van de Nederlandse jazz en geïmproviseerde 
muziek. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €12.500, een plastiek van Jan Wolkers en de gelegenheid om 
een speciale concertavond in het Bimhuis te programmeren.  
De prijs is geïnitieerd in 1963 onder de naam Wessel Ilckenprijs en werd in 1980 omgedoopt tot Boy Edgar Prijs. 
Vanaf 1992 ging de prijs verder als VPRO Boy Edgar Prijs. Sinds 2014 heet de prijs Buma Boy Edgar Prijs. 
Recente prijswinnaars zijn onder anderen Benjamin Herman, Ernst Glerum, Anton Goudsmit, Yuri Honing, Oene 
van Geel, Jeroen van Vliet en Tineke Postma.  
 
Voor meer informatie over de prijs, zie www.boyedgarprijs.nl/geschiedenis-van-de-prijs/ 

 

Over de organisatie  
De organisatie van de Buma Boy Edgarprijs en de daaraan verbonden concertavond ligt in handen van de 
Stichting Boy Edgar Prijs in samenwerking met het Bimhuis. Het bestuur van de stichting bestond in 2016 uit: 
Marc Hoogma (voorzitter), Manon Koers (penningmeester), Michelle Kuypers (secretaris) en algemeen 
bestuursleden Vera Vingerhoeds, Ditmer Weertman, Sophie Blussé en Anton Kok. Het Bimhuis is vanwege de 
concertavond een belangrijke partner, daarom neemt Huub van Riel, artistiek directeur van het Bimhuis, 
regelmatig deel aan het bestuursoverleg. De projectleiding ligt in handen van Anneke Moors.  
 
Voor meer informatie over de Stichting Boy Edgar Prijs zie www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-
edgarprijs/ 
 

Samenwerkingspartners  
De Stichting Boy Edgar Prijs prijst zich gelukkig met de voortzetting van financiële ondersteuning van Buma 
Cultuur en Sena en mocht in 2016 North Sea Jazz en het Bimhuis als nieuwe sponsoren van de prijs 
verwelkomen. De sponsoring van het Bimhuis zit in het om niet beschikbaar stellen van de zaal. 
De prijs werd voorheen mogelijk gemaakt door overheidssubsidies: zo kon de Stichting Jazz in Nederland 
jarenlang de prijs organiseren en in een meer recent verleden lag de organisatie bij Muziek Centrum Nederland 
in samenwerking met de VPRO. Met de sluiting van Muziek Centrum Nederland in 2012 en de ontwikkelingen 
bij de publieke omroep, kwam de prijs onder druk te staan. Dankzij de samenwerking met Buma Cultuur en 

http://www.boyedgarprijs.nl/
http://www.doek.org/
http://www.boyedgarprijs.nl/geschiedenis-van-de-prijs/
http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/
http://www.boyedgarprijs.nl/over-de-stichting-boy-edgarprijs/
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met Sena en aanvullende middelen van North Sea Jazz en het Bimhuis is het mogelijk de prijs in stand te 
houden. De Stichting is verheugd dat de samenwerking met de VPRO is voortgezet in de vorm van een 
mediapartnerschap met VPRO Vrije Geluiden. In 2016 is – in publiciteit en publiekswerving en voorbereiding 
van de Buma Boy Edgar Prijs Tournee – tevens nauw samengewerkt met stichting Doek.  

 
Toelichting financiën  
Stichting Boy Edgarprijs is erin geslaagd haar doelstellingen in het jaar 2016 op een kostendekkende wijze te 
realiseren.  
De recette is lager dan begroot. Enerzijds vanwege een uitgebreide gastenlijst: de stichting hechtte eraan naast 
oud-winnaars van de prijs en relaties van Wilbert de Joode, zoveel mogelijk pers en programmeurs uit te 
nodigen om zo extra publiciteit voor de prijs en daarmee ook mogelijkheden voor optredens van de 
prijswinnaar te genereren. Anderzijds bevindt winnaar Wilbert de Joode zich – met improvisatiemuziek - in een 
niche van de Nederlandse jazzmuziek met een publiek van veelal minder kapitaalkrachtige liefhebbers. Om te 
zorgen dat de gewenste publieksgroep van echte liefhebbers deze speciale avond toch zou kunnen bijwonen 
heeft de stichting in overleg met het Bimhuis en Stichting Doek besloten in 2016 vouchers met korting op de 
toegangsprijs van de concertavond van 7 december uit te geven voor relaties van stichting Doek en 
conservatoria studenten.  
De horeca baten en kosten van inkoop en personeel vallen tegen elkaar weg en zijn derhalve niet opgenomen 

in de afrekening. 

 


