
Is Mitch Mitchell je favoriete drummer? Of John 
Bonham misschien? De kans is groot dat je 
onbewust meer hebt geluisterd naar het ge-
drum van Thomas Lang en Hal Blaine. Is Flea of 
Sting je lievelingsbassist? Waarschijnlijk heb je 
meer luisteruren achter de rug met Carol Kay 
of Leland Sklar. Doen deze namen niet direct 
een belletje rinkelen? Dat kan kloppen…

ONBEZONGEN HELDEN

s

Sessiemuzikanten

Het is het lot van sessiemuzikanten en studiobands: over hun bijdrage 
aan de popmuziek kun je encyclopedieën vol schrijven, maar de roem en 
erkenning - en vaak ook het geld - is in veel gevallen aan hen voorbijge-
gaan. In het epos dat muziekgeschiedenis heet, zijn zij de onbezongen 
helden. 

Vanaf het moment dat de eerste klanken werden vastgelegd op een 
bakelieten grammofoonplaat, bestaan er sessiemuzikanten. Toen in de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw de popmuziek een vlucht nam 
en de vraag naar nieuwe singles en albums bleef groeien, vertakte de 
sessiemuzikant zich werkelijk als een nieuwe soort aan de evolutionaire 
muzikantenboom.  

In steden als Los Angeles, Nashville, Memphis en New York waren stu-
dio’s vanaf het midden van de jaren vijftig constant volgeboekt en was 
er dus een constante tijdsdruk bij het opnemen van platen. 
Platenmaatschappijen en producers hadden baat bij muzikanten die met 
een paar akkoorden een catchy backingtrack voor hun sterren konden 
maken en die track in een paar takes op band konden krijgen. Het vroeg 
om een uitzonderlijke combinatie van instrumentbeheersing, veelzijdig-
heid en creativiteit. Ook toen in de jaren zestig het accent van soloar-
tiesten naar bands verschoof, waren sessiemuzikanten onmisbaar voor 
de industrie. Veel bands hadden simpelweg niet de skills om binnen 
afzienbare tijd een goed klinkende opname te fabriceren.

Zo ontstonden er een aantal legendarische ‘studiobands’; min of meer 
vaste muzikantencollectieven die het overgrote deel van de platen 
inspeelden van een bepaalde platenmaatschappij of zelfs van een stad. 
Veel van die sessiemuzikanten en studiobands hebben een werkelijk ver-
bluffende staat van dienst (zie kader bladzijde 25). Sommige daarvan 
hebben inmiddels een legendarische status, maar dat is dan vooral onder 
medemuzikanten het geval. Het grote publiek kent ze niet. Terwijl ze 
niet minder invloedrijk of verantwoordelijk voor het succes van een 
nummer zijn geweest dan de artiest wiens naam op de platenhoes 
stond.

Musicmaker richt het spotlicht nu eens op hen die normaliter in de scha-
duw opereren en brengt een kleine ode aan de vedettes van wie de 
namen in de kleine letters van een cd-boekje staan. We spreken met drie 
topsessiemuzikanten over het leven in de studio en vragen naar hun 
ervaringen, tips en trucs! 

‘SESSIEMUZIKANT ZIJN VRAAGT OM 
EEN UITZONDERLIJKE COMBINATIE 
VAN INSTRUMENTBEHEERSING, 
VEELZIJDIGHEID EN CREATIVITEIT’ ©
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tekst: Tommy Ebben
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Zijn naam is niet zo wijdverspreid als bijvoorbeeld die van Eddie van 
Halen of Steve Lukather, maar zijn gitaarspel is minstens zo invloed-
rijk geweest. In de jaren tachtig was Michael Landau dé go-to sessie-
muzikant in Los Angeles als je vernieuwend gitaarspel zocht. Joni 
Mitchell, Michael Jackson, Pink Floyd en Miles Davis - om er maar een 
paar te noemen - maakten dankbaar gebruik van zijn kunsten. 
Musicmaker sprak afgelopen februari met deze oude meester tijdens 
zijn eigen Europese tour.

Michael Landau (1958) is wat je noemt een ‘guitarist’s guitarist’. Jan 
met de pet kent zijn naam niet, maar liefhebbers en veel medegitaris-
ten verafgoden hem welhaast. Dit is het lot van menig sessiemuzi-
kant, maar deze sympathieke, rustige Amerikaan omarmt het met 
verve. Hij is veel te bescheiden om zich eer toe te eigenen en doet 
bijna alsof de samenwerkingen met die wereldartiesten destijds aan-
kwamen op puur geluk. Gelukkig weten wij wel beter. Niet voor niks 
heeft Fender Costum Shop al 
drie Stratocaster-modellen uitge-
bracht die zijn handtekening 
dragen. 

De sessiewereld van L.A. - zeker 
in de jaren zeventig en tachtig - 
stond te boek als de beste, maar 
ook als de meest meedogenloze. 
Hoe ben je daarin gerold?
‘Ik ben opgegroeid in L.A. en 
speel gitaar vanaf m’n elfde. 
Toen ik negentien was, ging ik 
op tour met singer-songwriter Boz Scaggs. Ik had ook het geluk dat ik 
al enige tijd bevriend was met Steve Lukather. Eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig werd hij ontzettend vaak gevraagd voor studio-
sessies. Toen hij het te druk kreeg met Toto, raadde hij mij vaak aan 
voor sessies. Toen is het balletje echt gaan rollen en werd ik steeds 
meer gevraagd.’

Hoe heb je je weten te onderscheiden?
‘In de jaren tachtig maakte het gebruik van gitaareffecten natuurlijk 

een enorme vlucht. Tegenwoordig ga ik veel meer voor een directe 
toon met de natuurlijke overdrive van een versterker, maar destijds 
ging ik als kind van mijn tijd helemaal met de rage mee. Ik had 
ontelbare effectpedalen en specialiseerde me erin. Daarnaast was ik 
altijd in staat om met pakkende melodieën te komen, de “hooks”, 
waardoor een nummer grijpbaarder wordt. Zo kon ik een meerwaar-
de zijn voor de artiest of producer.’

 Heeft het sessiewerk voor anderen je eigen spel beïnvloed?
‘En hoe! Ik heb veel verschillende stijlen leren kennen door het ses-
siewerk. Inspirerende artiesten nemen je mee in hun wereld en laten 
je dingen spelen die je niet had verwacht. Daarnaast leer je om 
spaarzaam te zijn in je spel. Je wilt natuurlijk een eigen stempel 
drukken op een song, maar je mag de artiest nooit in de weg zitten 
met te veel noten of een te heftige sound! De solo’s in mijn eigen 
werk zijn daardoor ook meer “to the point”. Ik hou niet van solo’s 

die volgestopt zijn met nutteloze 
noten. De noten die je niet 
speelt, zijn net zo belangrijk als 
de noten die je wel speelt. 
Hetzelfde geldt overigens ook 
voor slaggitaar.’ 

Wat zijn je tips voor jonge muzi-
kanten die sessiewerk willen 
doen?
‘Staar je niet blind op sessie-
werk! Zorg er vooral voor dat je 
muziek blijft maken waar je zelf 

voldoening uit haalt. Tijden zijn veranderd. Hoewel sessiewerk vol-
gens mij nooit helemaal zal verdwijnen, zijn artiesten, producers en 
labels steeds minder afhankelijk van muzikanten die een song binnen 
één of twee takes op band krijgen. Zo veel muziek wordt tegenwoor-
dig in elkaar geknutseld op een laptop. Ik voel me ontzettend 
bevoorrecht dat ik heb mogen werken met al die fantastische arties-
ten. Terugkijkend had ik echter graag wat meer tijd vrijgemaakt voor 
mijn eigen muziek. Aan de andere kant heb ik dankzij al mijn sessie-
werk de mogelijkheid om me daar nu aan te wijden.’  

Michael Landau
GITARISTENGITARIST EN SESSIEMEESTER

‘JE WILT NATUURLIJK EEN EIGEN 
STEMPEL DRUKKEN OP EEN SONG, 
MAAR JE MAG DE ARTIEST NOOIT IN 
DE WEG ZITTEN MET TE VEEL NOTEN 
OF EEN TE HEFTIGE SOUND’
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Michel van Schie
BESCHEIDEN VEDETTE 
Tijdens het muzikantenfeestje de Gouden Notekraker werd afgelo-
pen september voor het eerst de Humble Hero Award uitgereikt, een 
prijs voor de beste sessiemuzikant. Deze werd - door collega-muzi-
kanten - toegekend aan bassist Michel van Schie. Hij is een van de 
meest gevraagde bassisten van Nederland en werkte samen met 
onder meer Anouk, Candy Dulfer, Alain Clark en Trijntje Oosterhuis. 
Ook is hij de vaste bassist van The Voice Of Holland en De Vrienden 
van Amstel Live. 

Bescheiden Held: de naam van deze prijs spreekt boekdelen over de 
rol van sessiemuzikanten - en met name studiomuzikanten - in de 
showbusiness. Of Michel van Schie (1959) deze rol in de schaduw soms 
dwarszit? Nou, nee. ‘Ik ben bassist. Als ik in de spotlights had willen 
staan, was ik wel gitarist geworden. Toch was het niet een vooropge-
zet plan om sessiebassist te wor-
den. Dat is me min of meer over-
komen en het is een geleidelijk 
proces geweest.’ 

Hoe is dat proces in gang gezet?
‘Ik was dus helemaal niet bezig 
om mezelf in sessies te wurmen. 
Ik was wel ontzettend fanatiek met bassen en heb in mijn beginjaren 
veel kilometers gemaakt; tijdens mijn late tienerjaren en mijn drie 
jaar op het conservatorium. Dat heb ik overigens niet afgemaakt, 
want ik had geen zin in klassiek strijken. Wel speelde ik in meerdere 
bandjes tijdens veel sessies. Mensen hoorden me spelen en vroegen 
me steeds vaker voor studiosessies. Ik speelde bijvoorbeeld in een big-
band in Breda. De leider daarvan had ook een studio en via hem heb 
ik carnavalsplaten ingespeeld.’ 

Wat onderscheidde jou, denk je?
‘Toen ik bas leerde spelen, kwam Jaco Pastorius op en hij werd een 

van mijn grootste inspiratiebronnen. Hij was echt een vernieuwer en 
zijn stijl - die ietwat druk is - raakte in zwang. Dankzij zijn invloed 
had ik een streepje voor op de generatie vóór mij.’
 
Hoe bepaal je welke gear je meeneemt naar een sessie?
‘Ik vraag altijd van tevoren welke stijl en sounds de artiest of produ-
cer ongeveer voor ogen heeft. Maar ik neem sowieso altijd een 
semi-akoestische bas met flatwounds mee voor wat meer vintage 
sounds en een paar elektrische voor de andere. Ook neem ik altijd 
een synth-bas mee. Ik heb een oude Minimoog, maar werk ook met 
soft-synths. Daarnaast gebruik ik een Axe-FX modeling processor. 
Daarmee heb ik elke versterker en elk effect bij me die ik maar wil 
gebruiken. Werkt perfect - en het scheelt een enorme bult sjouw-
werk!’  

 
Wat was voor jou een bijzonde-
re studiosessie? 
‘Ik heb veel gave sessies mogen 
doen, maar de eerste plaat van 
Anouk springt meteen in m’n 
gedachten. Ze was nog com-
pleet onbekend en er was wei-

nig budget. We namen het op in de garage van George Kooymans 
van Golden Earring, die het produceerde. Barry Hay was er ook bij. 
Anouk stond te zingen in het kantoortje van George. Nobody’s Wife 
was de eerste track die we deden. Na de allereerste take was ieder-
een heel enthousiast, maar Barry zei: “De drums mogen iets ruiger.” 
Ik weet nog dat Hans Eijkenaar die drumfill inzette vóór het eerste 
refrein en we waren los. Die take - de tweede die we deden - is het 
geworden. Die hele plaat bestaat alleen maar uit één- of twee-ta-
kers. Ook van Anouk; zij stond erop dat ze alles live meezong! Die 
sessie was echt pure magie. Dat maak je maar een paar keer in je 
leven mee.’

‘DE SESSIE VOOR ANOUK’S EERSTE PLAAT 
WAS ECHT PURE MAGIE. DAT MAAK JE 
MAAR EEN PAAR KEER IN JE LEVEN MEE’ 

s
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Hans Eijkenaar. Ik baalde ervan dat producers altijd voor hetzelfde 
kliekje mensen kozen en niet voor de eigen live-band. Inmiddels doe 
ik zelf ook veel studiowerk en begrijp ik volkomen waarom het zo 
fijn is om altijd met hetzelfde clubje op te nemen. Het is een totaal 
andere tak van sport. In de studio zijn andere dingen belangrijk dan 
op het podium.’ 

Waar zit dat verschil in volgens jou?
‘Je opereert in een totaal andere modus. Live komt het aan op 
adrenaline en de performance van het moment. Er komt enorm veel 
energie vrij. In de studio is de sfeer compleet anders, veel meer laid-

back. Het komt dan veel meer op 
de millimeter aan wat je speelt. 
Je zoomt in op het verhaal dat 
met de song verteld moet wor-
den en hoe je dat met z’n allen - 
met welke partijen en sounds - 
het beste over kunt brengen. 
Daar komt ook een beetje vol-

wassenheid bij kijken. Je moet begrijpen waar de essentie van de 
muziek ligt en leren hoe dat te vangen.’ 
  
Welke tip zou je willen meegeven aan jonge drummers?
‘Ik merk dat veel kids tegenwoordig proberen te drummen volgens de 
Amerikaanse leest: hard en ontiegelijk snel. Dat lukt ze vaak ook nog 
behoorlijk. Maar ik zou willen zeggen: focus je daar niet te veel op. 
Snelle chops zijn leuk als extraatje. Als je echt muziek wilt maken met 
toffe mensen, gaat het er niet om hoe snel je over een drumstel kan 
rauzen. Je moet onthouden dat je samen iets maakt dat altijd blijft 
bestaan.’ 

‘ALS JE ECHT MUZIEK WILT MAKEN MET 
TOFFE MENSEN, GAAT HET ER NIET OM HOE 
SNEL JE OVER EEN DRUMSTEL KAN RAUZEN’ 

Jimmy van den Nieuwenhuizen heeft zich - ondanks zijn geringe leef-
tijd van 32 jaar - al diep in de top van de Nederlandse sessiedrum-
mers weten te nestelen. Hij is vaste kracht bij enorme spektakels als 
De Vrienden Van Amstel Live en The Passion en drumde platen in van 
onder meer VanVelzen, Jeroen van der Boom en Wulf. ‘Je moet in de 
studio veel meer facetten beheersen dan live, meer kilometers maken 
voordat je het écht begrijpt. Ik ben ook nog steeds aan het leren.’ 

Wanneer we met Jimmy spreken, heeft hij net op locatie zijn drum-
stel opgebouwd voor een besloten feest dat de volgende dag zal 
plaatsvinden. Hij zit in de auto op weg naar zijn eigen studio om die 
set voor te bereiden. ‘Dit is de 
periode van het jaar dat er veel 
van dit soort besloten evene-
menten zijn’, legt hij uit. 
‘Morgen spelen we ter gelegen-
heid van het vijftigjarig bestaan 
van een nachtclub, vorige week 
was het een personeelsfeest van 
de KLM. Een paar dagen geleden speelde ik een reeks orkestbanden 
in voor de Efteling. Dat soort dingen doe ik ook. Het zijn vaak machi-
nale sessies; soms moet je er op een dag zo’n dertig à veertig num-
mers op knallen.’ 

Sessies op het podium en in de studio, zijn dat voor jou andere 
werelden?
‘Absoluut! Toen ik net om de hoek kwam kijken, speelde ik in de live-
bands van Alain Clark, Ali B en Jeroen van der Boom. Dat was natuur-
lijk te gek, maar het waren altijd andere gasten die de platen opna-
men. Wat betreft drums waren dat bijvoorbeeld vaak Ton Dijkman en 

Jimmy van den Nieuwenhuizen
IN DIENST VAN HET VERHAAL

Tips van de pro’s

THE MUSCLE SHOALS RYTHM SECTION De band van de gelijknamige 
studio in Alabama, die onder meer Aretha Franklin en Wilson Pickett 
backte. ‘The Swampers’, zoals ze ook wel genoemd werden, werden 
tevens bezongen door Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama. 
Billy Preston. De go-to toetsenist van zowel de Beatles als de Stones. 
Need we say more?

BOOKER T. & THE M.G.’S Als vaste band voor het Stax-label waren ze 
verantwoordelijk voor de Memphis soul-sound en backten ze onder 
meer Otis Redding en Bill Withers. Toen een artiest eens niet op 
kwam dagen tijdens een sessie, namen ze een jam op genaamd 
Green Onions. 

CAROL KAYE Deze dame hield zich niet alleen staande in de door man-
nen gedomineerde sessiewereld, zij is één van de meest invloedrijke 
bassisten in de popmuziek. Good Vibrations - en zowat alle andere 
nummers van The Beach Boys - is een goede showcase van haar 
melodieuze en inventieve basspel waar ook Paul McCartney schat-
plichtig aan zegt te zijn. Bedacht met hetzelfde gemak ook legendari-
sche gitaarriffs als het intro van La Bamba.
 
THE WRECKING CREW Luister je een Amerikaanse hit uit de jaren zes-
tig of begin zeventig? 75 procent kans dat je deze poel aan 
L.A.-sessiehelden hoort. Phil Spector gebruikte ze voor zijn ‘Wall of 
Sound’ en speelde onder meer voor The Beach Boys, The Byrds, 
Simon and Garfunkel, Elvis Presley en Frank Sinatra. 
The Funk Brothers. De huisband van Motown. Dus ja… 

Legendarische sessiemuzikanten 
en studiobands

• Kom op tijd. Volgens de koning der L.A.-sessiedrummers Hal Blaine staan de 

‘R&R’ van rock & roll in de sessiewereld voor ‘responsibility and reliance’,  

verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid’. 

• Wees allround (in zowel spel als sound). Michel van Schie: ‘In Nederland en 

België is de markt te klein om alleen maar je favoriete genre te doen. Ken je jazz én 

je hoempapa.’ 

• Wees flexibel. Michael Landau: ‘Wees creatief, maar zit de artiest nooit in de 

weg met te veel noten of een te heftige sound.’ Michel van Schie: ‘Voel aan wat er 

van je verwacht wordt. Als de producer gewoon wil dat je de partijen voor je neus 

speelt, ga niet lopen zeiken dat je ook nog een idee hebt. Weet wanneer je je bek 

moet houden.’ 

• Leer noten lezen. Jimmy van den Nieuwenhuizen: ‘Bij een groot deel van de ses-

sies draait het om kwantiteit; dertig à veertig nummers op één dag in hoogstens 

twee takes, dat red je niet zonder partituren voor je neus.’

• Word gewoon knettergoed. Michel van Schie: ‘Een harde werker met wat min-

der talent heeft meer kans op succes dan een talent dat minder hard werkt. Dus 

pak die metronoom en ga studeren tot je een supertiming hebt.’ 

The Swampers met Aretha franklin

The Wrecking Crew met op de voorgrond bassiste Carol Kaye

Funk Brothers in de studio met Stevie Wonder
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