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Ack van Rooyen
“Wat hoor je van die ander, terwijl je zelf speelt”

Trompettist Ack van Rooyen behoort tot de pioniers van de bebop in Nederland. 

Hij speelde met grootheden als Miles Davis, Gil Evans en Clark Terry. In zijn latere 

leven heeft hij ook als docent veel betekend voor nieuwe generaties jazzmusici. 

Nu ontvangt hij voor zijn vele verdiensten voor de jazz de Buma Boy Edgar Prijs.

Tekst: Marie-Claire Melzer • Foto’s: Joke Schot

Ack van Rooyen geniet als solist op trompet en 
flügelhorn internationale faam. Hij woonde onder 

meer in Parijs en Berlijn, en speelde over de hele wereld. 
Inmiddels is hij al ruim zeven decennia actief en nog lang niet 
uitgespeeld. Binnenkort verschijnt zijn nieuwste project, Then & 
Now, een dubbelelpee met oude en nieuwe opnamen van Van 
Rooyen met het Metropole Orkest, dat net als Ack al meer dan 
zeventig jaar speelt.
Ack van Rooyen wordt op nieuwjaarsdag 1930 in Den Haag 
geboren als Arie van Rooijen. Gestimuleerd door zijn vader begint 
hij, samen met zijn één jaar oudere broer Gerard, al op jonge 
leeftijd met trompet spelen. In 1946 gaan de broers, die zich 
inmiddels “Ack” en “Jerry” noemen, mee op tournee door 
Nederlands-Indië met het orkest van Tom van der Stap. In ‘de 
oost’ komen ze voor het eerst met bebop in aanraking. Ook 
ontmoeten ze tijdens deze tournee Rob Pronk, met wie ze later 
veel zullen spelen.

Nog geen jazzopleiding
Terug in Nederland gaat Ack trompet studeren aan het 
conservatorium van Den Haag, klassiek trompet, want een 
jazzopleiding bestaat dan nog niet. Broer Jerry gaat compositie 
studeren. In 1949 studeert Ack cum laude af, waarna hij wordt 
aangenomen bij Het Gelders Orkest. In datzelfde jaar gaan Ack 
en Jerry in het kader van een studentenuitwisseling naar New 
York. In The Big Apple struinen de broers de clubs van 52nd 
Street af, waar ze hun bebophelden live zien spelen. Het blijkt 
een beslissende ervaring.
Terug in Nederland richten Ack en Jerry samen met Rob Pronk 
het legendarisch geworden Boptet op, een van de eerste 
groepen in Nederland die bebop spelen. Ack en Jerry spelen 
medio jaren vijftig samen bij The Ramblers. Daarna gaat Jerry 

zich toeleggen op componeren en arrangeren, terwijl Ack 
zich ontwikkelt tot leadtrompettist en solist.
Wanneer Aimé Barelli Ack van Rooyen in 1958 vraagt voor 
zijn orkest in Parijs is dat het begin van een lange, 
internationale carrière. Vanaf de jaren zestig woont Van 
Rooyen jarenlang in Duitsland waar hij onder meer bij 
Sender Freies Berlin (SFB) en de WDR Big Band speelt. Naast 
het vaste orkestwerk is hij nog op vele andere terreinen 
actief. Samen met Wolfgang Dauner en Albert Mangelsdorff 
richt hij het United Jazz + Rock Ensemble op, een zeer 
succesvolle groep waar ook John Hiseman, Barbara 
Thompson, Ian Carr en Kenny Wheeler deel van uitmaken. 
Hij treedt in Montreux op met Miles Davis en Quincy Jones, 
en gaat meerdere keren mee op Europese tournees van Gil 
Evans en Clark Terry.

“We hingen de hele
nacht in de clubs van

52nd Street”

In 1980 keert Van Rooyen terug naar Nederland en wordt hij 
docent aan het conservatorium van Den Haag. In 2007 
ontvangt Van Rooyen de Singer Laren Jazz Award en in 2017 
krijgt hij de Blijvend Applaus Prijs. Tijdens het concert ter 
gelegenheid van zijn 90e verjaardag dat afgelopen januari in 
het Bimhuis plaatsvindt, wordt hij benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau, en op 26 juni wordt bekendgemaakt 
dat hem de Buma Boy Edgar Prijs 2020 wordt toegekend.
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we op het schip slapen, maar dat deden we natuurlijk niet. We 
hingen de hele nacht in de clubs van 52nd Street. Onze favoriet 
was The Three Deuces. Daar heb ik mensen als Fats Navarro, Max 
Roach en Errol Garner live zien spelen. Ongelooflijk. En in de 
pauze stonden ze op straat een sigaretje te roken en kon je een 
praatje met ze maken.”

Terug in Nederland maken Ack en Jerry samen met trompettist 
Rob Pronk en pianist Rob Madna deel uit van een kleine 
voorhoede die de modern jazz ofwel bebop in Nederland 
introduceren. 

Je broer Jerry, Rob Pronk en Rob Madna zijn inmiddels overleden. Hoe kijk je op 
ze terug?
“In de eerste plaats was het de muziek die ons bond, maar het 
waren ook goede vrienden. We hadden veel respect voor elkaar, 
en hebben veel van elkaar geleerd. Mijn broer Jerry heeft Rob 
Pronk en Rob Madna de beginselen van het arrangeren 
bijgebracht.”

Jij bent de enige van het groepje die nu de Boy Edgar Prijs op zijn naam heeft 
staan. Vind je dat je collega-musici uit die tijd genoeg erkenning hebben 
gekregen?
“Nee, maar ach, zo gaat dat. Er komt steeds weer een nieuwe 
generatie, die weer wat nieuws wil.”

Op je zestiende vertrok je al naar Nederlands-Indië, samen met je broer Jerry 
die slechts een jaar ouder was. Vonden je ouders dat zomaar goed?
“Mijn moeder was er tegen, maar mijn vader vond het goed, dus 
we gingen. Hij was, denk ik, het liefst zelf gegaan. We speelden 
voor de Nederlandse soldaten en trokken dus mee met het leger. 
Hoe gevaarlijk het was, beseften we toen niet. We vonden het 
één groot avontuur.”

Tijdens deze reis kwam je voor het eerst in aanraking met bebop. Hoe ging dat?
“Met het orkest speelden we voornamelijk dansmuziek, Glenn 
Miller, dat soort dingen, maar fans van ons die op de 
Amerikaanse ambassade werkten, hadden de nieuwste 
Amerikaanse jazzplaten. V-discs, waren dat, speciaal voor het 
leger. Toen hoorde ik voor het eerst bebop: Dizzy Gillespie, 
Charlie Parker. Ritmisch en harmonisch was dat een totaal ander 
landschap, mijn broer en ik waren er helemaal ondersteboven 
van. We probeerden die platen na te spelen, wat natuurlijk niet 
lukte, maar het was, en is nog altijd, een enorme bron van 
inspiratie.”

In 1949 ging je, ook weer met je broer, naar New York.
“We gingen mee met een schip dat in het kader van een 
studentenuitwisseling heen en weer voer naar New York en 
Quebec. Allerlei studenten gingen mee, niet alleen 
muziekstudenten. In New York lagen we in de haven en konden 

Jerry van Rooyen, Rob Pronk en Ack van Rooyen
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Na twee jaar had ik het wel weer gezien. Grace Kelly vond het 
orkest te hard, dus we moesten met van die dempers gaan 
spelen, en het werd steeds commerciëler.”

“We speelden steeds een 
half jaar in Parijs en een 

half jaar in Monaco”

In 1960 vertrekt Ack naar Duitsland waar hij twintig jaar zal 
blijven. “In Duitsland heb ik een geweldige tijd gehad. Er kon 
heel veel. De eerste zes jaar woonde ik in Berlijn, waar ik samen 
met de Amerikaanse saxofonist Herb Geller een eigen club had, 
The Jazz Gallery. En met Albert Mangelsdorff heb ik een eigen 
label opgericht, Mood Records.”
Op de flügelhorn groeit Van Rooyen uit tot een internationaal 
vermaard solist. Zijn motto? Goed luisteren, ofwel: “Wat hoor je 
van die ander, terwijl je zelf speelt.”

Wanneer hij in 1980 terugkeert naar Nederland, werkt hij weer 
regelmatig samen met Jerry. Samen met het Metropole Orkest 
maken ze onder meer de schitterende platen Daydream (1991) 
en Colores (1999). De arrangementen zijn van Jerry, de solo’s van 
Ack. Voor zijn nieuwste project, de dubbelelpee Then & Now, 
heeft Ack stukken van deze cd’s gekozen om opnieuw uit te 
brengen. En er zijn vier recente opnames die Ack en het orkest 
speciaal voor deze uitgave maakten. Ack mist zijn broer, die in 
2009 overleed, nog elke dag, maar op Then & Now zijn ze weer 
even samen. 

In 1950 spelen Ack en Jerry met Rob Pronk in het Boptet, dat 
onder meer optreedt in de Sheherazade. Misschien zijn ze hun 
tijd te ver vooruit, want ondanks lovende kritieken blijkt het 
moeilijk om voldoende optredens te regelen, waardoor de groep 
al snel uit elkaar valt. Het zal het nog even duren voordat Ack de 
jazz als beroep gaat zien. “Jazz was iets dat spontaan gebeurde, 
het was ook meer dan de muziek alleen, het was een manier van 
leven, iets waar je deel van wilde uitmaken. Maar ik zag het nog 
niet als een beroep. Om geld te verdienen, speelde iedereen 
daarnaast ook andere muziek. Ik speelde in die tijd nog bij Het 
Gelders Orkest. Ik stopte daar in 1952. Het was een 
gerenommeerd orkest en een eer om bij te mogen spelen, maar 
ik wilde graag met leeftijdgenoten spelen.”

Jazzmekka
Tussen 1952 en 1954 tourt Ack samen met Jerry en Pronk met het 
showorkest van Boyd Bachman door Scandinavië, daarna spelen 
beide broers bij The Ramblers. In 1958 vertrekt Ack naar Parijs om 
in het orkest van Aimé Barelli te spelen. De Franse hoofdstad is op 
dat moment hét jazzmekka van Europa, en een magneet voor 
Amerikaanse jazzmusici. Samen met zijn toekomstige vrouw 
Barbara neemt hij zijn intrek in het Grand Hôtel des Balcons, 
middenin de hippe wijk Saint-Germain-des-Prés.
“Dat was een fantastische tijd natuurlijk. Lucky Thompson en 
Kenny Clarke woonden ook in dat hotel. En Stan Getz kwam 
vaak over de vloer, omdat hij nogal gecharmeerd was van Babes 
Pronk (de zus van Rob Pronk, red.) die zangeres was bij het 
orkest. Babes kookte in de hotelkamer Indonesische maaltijden 
voor ons. Dat ging op een elektrische kookplaatje, dus als zij 
stond te koken, vielen soms alle lichten uit in het hotel. Op een 
gegeven moment werd het ons dan ook verboden. (lacht). We 
speelden steeds een half jaar in Parijs en een half jaar in Monaco. 

Ack van Rooyen met het Metropole Orkest
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