Pierre Dunker op missie om muziek met de wereld te delen
WILLEMSTAD —De Curaçaose bassist Pierre Dunker presenteert morgen zijn debuutalbum ‘Nomads’ op
Curaçao samen met zijn quartet bij het Avila Beach Hotel. Het album reflecteert de spirituele en
creatieve groei die Dunker de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
De bassist en bandleider pakte maandag de trein van 12 over 6 ‘s ochtends om op tijd op Schiphol te
komen. “De conducteur riep ineens om dat er geen treinverkeer mogelijk is in verband met botsing met
een persoon. Mijn vriendin moest mij halsoverkop naar het vliegveld brengen.” Desondanks kwam hij
negen minuten te laat waardoor hij niet meer aan boord kon gaan. “Ik moest een nieuw vliegticket
kopen. Dat was enorm balen. Maar die ergernis sloeg al gauw om in reflectie. “Ik moest alleen een
nieuw ticket kopen. Een ander heeft zijn leven verloren. Die persoon kan zijn leven niet terugkopen. Een
hele familie is in rouw en ik baal om een vliegticket.”
In 2014 vertrok Dunker naar Nederland. Zijn Nederlandse vriendin wilde na vijf jaar op Curaçao
gewoond te hebben terug naar haar geboorteland. Bij hem speelde ook het idee om zijn vleugels uit te
slaan. “Het is heel moeilijk om vanuit Curaçao de wereld in te gaan met je muziek.”
In 2011 legde hij zich fulltime toe op zijn muziek. Hij nam ontslag bij de olieraffinaderij om zich te richten
op zijn muziek. “Ik had drie takken ontwikkeld: performance, educatie en compositie en productie. Net
dat laatste lag stil. Er is een tekort aan muzikanten om een groep te vormen. Als je ze eenmaal zover
hebt gekregen om een groep te vormen loop je tegen de beperking van het aantal locaties om op te
treden aan. De markt op Curaçao is klein. Je moet het vliegtuig pakken als je naar het buitenland wil om
op te treden. In Nederland pak je de auto en rijd je zo naar België, Duitsland of Frankrijk. Bovendien
heeft Schiphol goede verbindingen.”

Zegen of vloek
“Het werd een frustratie dat ik inspiratie kreeg en die niet met de wereld kon delen. Muziek kan een
zegen of een vloek zijn. Het dreigde heel erg de kant van een vloek te gaan”, zegt Dunker. Het
verspreiden van zijn muziek ziet de muzikant als zijn missie. “Ik vind het belangrijk dat mensen
kennismaken met wat ik doe. Het moet een deel worden van hun bestaan”, zegt Dunker.
Zijn inspiratie haalt Dunker uit de stilte die iedereen ontwijkt. ‘In die stilte spreekt God tot je en soms
zingt hij ook tot je. Dat zijn de composities”, zegt Dunker. Met zijn muziek wil hij het publiek de liefde
laten voelen die hij als muzikant heeft voor zijn vak.
“Zoals je een nummer componeert zo componeer je een album. Het nummer Nomads kwam op het
moment dat mijn schoonouders van de stad naar het platteland verhuisden. Het is één van de jongste
composities op het album. Een aantal maanden daarvoor zat ik in dezelfde schuitje. De verhuizing van
Curaçao naar Nederland was een uitdaging en had een grote impact op de levens van alle betrokkenen.

De nomaden trokken vroeger rond voor hun vee en voor voedsel. Het was hun bestaan. Op onze eigen
manier zijn we allemaal nomaden. De manier waarop we dromen, we gaan met onze geest naar plekken
waar we willen zijn. Dat gaat heel vaak gepaard met opofferingen.”
Zelf moest de bassist afscheid nemen van zijn nu elfjarige dochter en moeder die op Curaçao wonen.
“Het is niet iets wat ik heel graag had willen doen. Mijn dochter zei toentertijd iets moois. Ze zei: ‘Papa
als dit je missie is, moet je het gewoon doen’. Dat vond ik heel mooi en wijs van haar.

Quartet
Het Pierre Dunker Quartet bestaat naast de bassist uit: Bernard van Rossum (saxofonist), Ryan Hanseler
(pianist) en Owen Hart jr. (drummer). “Ik voel me bevoorrecht dat ik deze topmuzikanten in mijn
formatie heb. Het zijn alle drie hele goede muzikanten die weten hoe ze een goede bijdrage aan de
composities moeten leveren.”
Nomads kwam twee weken geleden uit in Nederland. “Langzamerhand krijgt het steeds meer aandacht.
Het is goed ontvangen door muziekcritici. Vooral als je opofferingen hebt gebracht en het resultaat goed
wordt ontvangen zie je dat je dat niet voor niets hebt gedaan.”

Concert
Nomads staat op online streamingsdiensten zoals Spotify en Apple Music. Het concert en
albumpresentatie morgen bij het Avila Hotel begint om 20.00 uur en wordt georganiseerd door Curaçao
Jazz Foundation en Jazz Island Promotions Curaçao.

