In het zonnetje

Joël van Driel
De man achter het Taptoe-signaal
Joël van Driel speelt al 16 jaar bij Soli Deo Gloria. Hij
weet nog goed dat hij als kind al in het fanfare-orkest
wilde spelen. Na alle opleidingswegen te hebben gevolgd, jeugd orkest lessen enz., heeft hij zijn droom
waar gemaakt. En nu mag hij het trompetsignaal
voorafgaand aan de twee minuten stilte tijdens de
Nationale Dodenherdenking in Alblasserdam spelen.

Taptoe-signaal op 4 mei
Het spelen van het Taptoe-signaal tijdens de dodenherdenking op 4 mei is vooral lastig door de omstandigheden. De moeilijkheid is dat je vaak lang moet
wachten. Wachten op de stille tocht, waarbij een
aantal slagmedewerkers van de Melody Percussiom
Band van Soli Deo Gloria voorop lopen. Zij slaan de
dodenmars. Tijdens dat wachten wordt je instrument
koud en als het regent ook nog nat. De tijd speelt ook
een rol, want het Taptoe-signaal moet precies op tijd
klinken. Joël: ‘Er zijn altijd mensen die het horen als je
het niet goed doet en dan word je gelijk afgeserveerd.
Voordat ik dit mocht doen, speelden David van
Kwawegen en Lisette Boschman het signaal. Beiden
maken nog steeds deel uit van de trompet-sectie bij
het fanfare-orkest, dus ik heb hun ervaringen vaak
genoeg gehoord voordat ik hiermee begon. Verder
studeer ik uiteraard veel op het signaal als de tijd
weer daar is, maar dat is niet meer dan bij een ander
muziekstuk dat ik ga spelen.’ Joël vervolgt: ‘De adop-
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tie van het monument, ongeveer een maand voorafgaand aan de herdenking, is ook altijd een mooi
moment om het Taptoe-signaal al een keer te spelen.
Maar ook dan moet het goed zijn. Ik denk dat het
de kunst is om te focussen op de ademhaling, op
iedere noot en de connectie tussen de noten. Elke
noot moet mooi en goed zijn.’

In het zonnetje
Mede dankzij Joël van Driel zal de dodenherdenking
op 4 mei weer veel indruk maken. Richard Veen
heeft hem met dit gesprek in het zonnetje gezet.
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