
 
 

 
 
 

Jazzism 01/12/2010 
 
Op dit moment mag Nederland zich verheugen in een aantal talentvolle musici. 
Trompettist Diederik Rijsptra is een van hen. Hij studeerde een jaar geleden af aan het 
Amsterdams conservatorium en woont en studeert momenteel, net als Gideon van 
Gelder met wie hij veel speelde, in New York. Rijpstra maakte al eerder CD’s met de 
groep Quincey. Wampum is zijn eerste eigen album, geïnspireerd door de kleine 
schelpjes die door de Indianen als geld werden gebruikt en tegenwoordig in 
armbandjes worden verwerkt. Op Wampum heeft Rijpstra toptrompettist Eric 
Vloeimans uitgenodigd om als gast op drie nummers mee te spelen. Het levert mooie 
momenten op omdat Rijpstra net als Vloeimans de trompet gebruikt als instrument 
om klanken mee te maken en sferen op te roepen, en daarbij zijn ze nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden. Rijpstra heeft met Wampum een indrukwekkend visitekaartje 
afgegeven met muziek die dromerig kan beginnen en dan overgaat in heftige, 
spannende en uitdagende emotionele muziek die gestuurd lijkt te worden door 
associatieve gedachten. Op andere momenten toont hij zich een improvisator die zijn 
klassieken kent en in de stijl van Kenny Dorham zijn trompet kan laten zingen. Met 
Wampum laat Rijpstra zich horen als een trompettist met wie we nog veel plezier 
kunnen beleven. (Tom Beetz) 
 
 
 

Volkskrant 24/06/2010 
 
Dapper trompetspel 
Het debuut van Diederik Rijpstra (1982), studerend in New York, is verrassend.  



Niet alleen vanwege het verhalende, etherische en dappere spel van de trompettist, 
vooral de ongedwongen en ontwikkelende composities intrigeren.  
 
Vrolijke melodietjes bieden uitgebreid ruimte aan wederwoord en opbouw van onder 
anderen contrabassist Clemens van der Feen. Fraai zijn de drie verkennende 
improvisaties met Eric Vloeimans. In één woord: fris. (Tim Sprangers) 
 
 

Parool 09/06/2010 
 
Spannende jonge trompettist 
Hij studeerde in 2009 af aan het conservatorium van Amsterdam en woont op dit 
moment in New York, waar hij lessen volgt aan de New School for Jazz and 
Contemporary Music. Trompettist Diederik Rijpstra bevindt zich midden in de jaren 
des onderscheids, maar wat heeft hij al een eigen geluid, zowel in zijn spel als in zijn 
composities.  
 
Vorige week presenteerde Rijpstra zijn nieuwe album Wampum, de benaming voor 
parels van zeeslakken en mosselen die ooit als betaalmiddel werden gebruikt door de 
indianen die woonden aan de oostkust van wat we nu als de Verenigde Staten kennen.  
 
Rijpstra begon zijn muzikale carrière met de groep Quincey. Inmiddels heeft hij een 
kwartet opgericht met Joost Lijbaart op drums, Clemens van der Feen op bas en 
Dimitar Bodurov op piano. Op Wampum staan ook drie geïmproviseerde duetten met 
Eric Vloeimans. Prachtig te horen hoe twee fantastische trompettisten elkaar voeden 
met ideeën over esthetiek, humor, droom en werkelijkheid.  
 
Het spannendste en meteen ook langste nummer is Anima ludi tonalis. Aarzelend, als 
een kind dat zijn eerste stapjes zet, proberen bassist en pianist een aantal noten uit. 
Langzaam maar zeker groeit het samenspel met drummer en trompettist uit tot een 
zelfverzekerde mars in bonte kleuren. (Maartje den Breejen) 
 
 

NRC Next 16/07/2010 
 
Twee trompetten die plaagstootjes uitdelen 
Muzikale groei en creatieve inspiratie; je doet het allemaal op in de jazzhoofdstad van 
de wereld: New York. Wie hier klaar is met zijn studie wil zo snel mogelijk die kant 
op. Trompettist Diederik Rijpstra is een van de gelukkigen onder al die jazztalenten 
die het gelukt is. Hij studeert aan de New School for Jazz and Contemporary Music.  
 Rijpstra, die in 2009 zijn diploma behaalde aan het Amsterdams 
Conservatorium, stond aan de basis van de groep Quincey. Dit jonge Amsterdamse 
kwintet viel op door z’n knisperfrisse moderne jazz op drie cd’s. Op Rijpstra’s debuut 
Wampum, vernoemd naar de geslepen schelpen aan een koord die als geld worden 
gebruikt, toont hij zijn compositietalent nog meer. Hij brengt met zijn band, pianist 



Dimitar Bodurov, bassist Clemens van der Feen en drummer Joost Lijbaart, 
intrigerende composities.  
 Het lange nummer Anima Ludi Tonalis ontvouwt zich van stemmend slepend 
tot een opgewekt wijsje met vele kleurtjes. In Schizofrenic Tail buitelen de 
trompetlijnen over de piano akkoorden en in het titelstuk speelt Rijpstra een tango 
boordevol geheimen.  In kort improvisatiestukken gaat Rijpstra een duel aan met 
trompettist Eric Vloeimans. Het draait dan om twee trompetten die elkaar achterna 
zitten, plaagstootjes uitdelen en uiteindelijk vriendschap sluiten. (Amanda Kuyper) 

 
 

Elsevier 24/06/2010 
 
Nederland bezit een weelde aan trompettisten. Diederik Rijpstra bijvoorbeeld, in 2009 
met de titel Master (en cijfer 9) afgestudeerd aan het Amsterdamse conservatorium, 
waar hij ooit de aanzet gaf tot het charmante jazzkwintet Quincey. Met z’n eigen 
groep (drums Joost Lijbaart, bas Clemens van der Feen, piano Dimitar Bodurov) 
levert hij met Wampum een cd af met oorspronkelijke composities (plus drie 
geïmproviseerde duetten met de ook al zo briljante collega-trompettist Eric 
Vloeimans), waar de creativiteit vanaf spat en traditionele en moderne klanken 
organisch in elkaar vloeien. Wampum is de naam voor parels uit mossels: indiaans 
betaalmiddel en gebruikt als juwelen. Toepasselijk als titel voor een plaat die zelf ook 
een juweeltje is. (Sjaak Roodenburg) 
 

Draaiomjeoren.nl (Duits) 21/06/2010 
 
Trompeter und Komponist Diederik Rijpstra schloss 2009 sein Master Studium am 
Konservatorium von Amsterdam ab und studiert zurzeit an der New School for Jazz 
and Contemporary Music. Zuvor hielt er sich fu ̈r einige Monate in Italien auf, um sich 
dort in Komposition unterrichten zu lassen. Als Mitglied der Band Quincey 
ist er viel zu hören und auch im Gideon van Gelder Quartett hat er mitgewirkt. 
Mittlerweile aber hat Rijpstra sein eigenes Quartett gegru ̈ndet, mit dem er seine Debu ̈t 
CD 'Wampum' präsentierte. In De Badcuyp wurde aus Termingru ̈nden mit 
veränderter Besetzung gespielt: Dimitar Bodurov wurde am Klavier durch Gideon 
van Gelder und Schlagzeuger Joost Lijbaart durch Onno Govaert ersetzt. Einzig 
Clemens van der Feen ist auf CD und deren Präsentation dabei, und natu ̈rlich 
Diederik Rijpstra um dessen Musik es hier ging. 
Nun, diese Präsentation war eine fröhliche Feier und schöne Huldigung eines 
sympathischen Menschen und lieben Freundes, wobei die Musik etwas auf der 
Strecke blieb und nicht die Beachtung bekam, die sie verdiente. Selbst die Band, vom 
Blatt spielend, schien nicht wirklich zusammenfinden zu können. Aber gut, es gibt ja 
nun die CD und diese Musik ist wichtig; ist sie doch Zeuge der unglaublichen 
Entwicklung eines jungen Musikers. 
So verbindet Rijpstra quirligen su ̈deuropaÅNischen Jazz mit Elementen aus Tango 
und Marsch in Kompositionen wie 'Wampum' und 'Anima Ludi Tonalis'. Er scheut 
die Annäherung mit dem Free Jazz nicht und stürzt sich in waghalsige experimentelle 
Ausflüge, wobei vor allem die feine Auseinandersetzung mit dem Piano im 



Vordergrund steht. Sie gleicht einer angeregten Kommunikation, bei der in kurzen 
Phrasen und in schnellem lebhaftem Dialog aufeinander 
eingegangen wird. Mit 'Rome Song' gelingt ihm eine schöne Ballade, die fu ̈r einen 
kurzen Moment erlaubt innezuhalten, um sich dann wieder in das nächste, 
aufwu ̈hlende Abenteuer der Improvisation stu ̈rzen zu lassen. 
Diese CD ist ein anspruchsvolles und spannendes Werk eines talentierten Trompeters, 
der genau weiβ was er will und dessen Stil schon jetzt unverkennbar ist. (Sabine 
Fleig) 

 
Fileunder 16/07/2010 
	  
Trompettist Diederik Rijpstra is de Pietje Bell van de Nederlandse jazz. Een schoffie, 
een deugniet, een pestkop. Iemand die omfloerst trompet speelt, een beetje zoals Eric 
Vloeimans. En dan diezelfde Vloeimans uitnodigt voor drie ultrakorte improvisaties, 
waarin het bijna onmogelijk is om te zeggen wie je wanneer hoort spelen. Volgens 
mij is de toon van Vloeimans wat ronder en die van Rijpstra wat vuiler, tikje 
ontstemd. Maar ja, Vloeimans is ook een boefje, het zou me niks verbazen als ze het 
er gewoon om doen. Trouwens, het zijn vier improvisaties want na het verstilde Rome 
Song steken Sjors en Sjimmie nog gauw even hun toeter om de hoek om lekker te 
rellen. Rijpstra, hij speelt ook in de band Quincey, noemde zijn plaat naar de 
mosselschelpen die Amerikaanse Indianen gebruikten als geld en juwelen. Ik weet het 
niet zeker, maar ik denk dat hij die titel koos omdat hij zelf van ogenschijnlijk 
eenvoudige thema’s en stijlen toch iets bijzonders weet te maken. Neem het 
titelnummer. Lijkt een simpele chachcha, maar dan wel gespeeld door muzikanten die 
allemaal net een wijntje teveel ophebben. Schizofrenic Tail klinkt als het thema van 
een oude tv-serie, maar met inderdaad een schizofreen randje. Keke is een 
uitgebeende militaire mars, waar pianist Dimitar Bodurov als een uitgelaten hondje 
doorheen rent. Het is niet wat het lijkt, zo zou je Wampum kunnen samenvatten. En 
dat dan heel goed gedaan. (Guuz Hoogaerts) 

 
Jazzflits 23/08/2010 
 
De nog maar net afgestudeerde trompettist Diederik Rijpstra maakte met de groep 
Quincey al drie albums. Hij speelt onder meer ook in Room Eleven. Met zijn kwartet 
is er nu ‘Wampum’. Wie bij de eerste noten denkt: ‘Ik hoor Eric Vloeimans’, heeft 
gelijk. In drie duetten improviseert het tweetal samen en ze cirkelen soepel om elkaar 
heen. Bij het beluisteren van de verdere cd blijft de associatie met Vloeimans hangen. 
Niet alleen wat spel maar ook wat composities betreft. Soms is de overeenkomst 
akelig nauwkeurig. Rijpstra heeft niet bij Vloeimansgestudeerd, maar dus blijkbaar 
wel heel goed naar hem geluisterd. Rijpstra heeft een prachtig geluid en kan heel 
lyrisch zijn. Vaak huppelend en springend legt hij veel gevoel in zijn composities. 
Op de stukken waarop Rijpstra niet improviseert met Vloeimans, horen we Dimitar 
Bodurov op piano, Clemens van der Veen op bas en Joost Lijbaart op drums. Dat zijn 
stuk voor stuk musici die zorgen voor fantasierijke muziek. Vooral Bodurov weet 
samen met Rijpstra te zorgen voor spannende muziek die met gemak naar een climax 



werkt. Toch zou ik Rijpstra graag in een andere context horen, bijvoorbeeld in een 
grotere bezetting, waarbij de vergelijking met ‘die andere’ trompettist niet meer 
voor de hand ligt. Maar dat Vloeimans met hem wil samenspelen is misschien wel het 
grootste compliment voor Diederik Rijpstra. (Peter J. Korten) 

 
 


