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Ties Mellema uitgedaagd 
door ziekte van Hodgkin 
Benefietconcert in Muziekgebouw aan ’t IJ met Akwasi, Remy van 
Kesteren, Ernst Daniël Smid en vele anderen 
 

21/9/2016 | In de zomer van 2015 werd bij saxofonist Ties Mellema de ziekte van 
Hodgkin geconstateerd, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. De periode die 
volgde stond in het teken van chemotherapie. Een zeer zware tijd die hem echter ook 
inzichten heeft gegeven die zijn leven ingrijpend hebben veranderd. Sinds het begin 
van dit jaar, nadat een CT-scan uitwees dat alles ‘schoon’ was, werkt Ties aan zijn 
herstel en comeback. Zondag 30 oktober 2016 organiseert hij Hard Reset, een 
benefietconcert in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Een scala aan artiesten 
treedt op, waaronder rapper Akwasi, Remy van Kesteren, Rembrandt Frerichs en Ernst 
Daniël Smid. “Ik heb musici gevraagd die belangrijk voor me zijn geweest tijdens de 
ziekteperiode”, vertelt de saxofonist. “Het wordt een avond met perspectief, we kijken 
vooruit en richten ons op de toekomst. Ik wil muziek presenteren die past bij de 
nieuwe Ties Mellema.” 
 
Tijdens de chemokuur is Ties door een hel gegaan maar hij is altijd blijven spelen. Zo’n acht 
uur per week. “Hierdoor voelde ik of ik motoriek verloor en kon zo nodig de dosering van 
medicijnen worden aangepast. Ik studeerde vooral het saxofoonconcert van Denisov, een 
moeilijk avantgardistisch stuk dat ik vijf weken na de chemo moest spelen in Amsterdam. 
Een Nederlandse première. Het werd één van de beste concerten uit m’n carrière. Hoe kon 
dat onder deze omstandigheden? Ik was verbaasd en heb er lang over nagedacht. Doordat 
ik vorig jaar tijdens de chemotherapie zo uitgeput was, had ik geen energie om me zorgen te 
maken over m’n carrière, over deadlines en over randzaken. Ik was relaxed en kon me 
optimaal focussen op het stuk van Denisov.” 
 
Bevrijd 
“Veel vrienden hebben me er doorheen geholpen. Zo heeft Remy van Kesteren vaak met me 
gewandeld en af en toe een pannetje eten gebracht. Hij was er altijd voor me, terwijl hij op 
dat moment een plaat aan het opnemen was voor Deutsche Grammophon.  Remy is een 
voorbeeld voor me. Hij heeft z’n hart gevolgd en is richting popmuziek gegaan. Ik vind het 
knap dat hij het durft.” Zelf kwam Ties er vorig jaar achter dat zijn passie vooral ligt bij 
minimal music, hedendaags klassieke muziek en jazz. Daar krijgt hij energie van. “Voorheen 
speelde ik ook bijvoorbeeld de tweede klarinetsonate van Brahms. Een mooi stuk en het zal 
heus nog wel eens langskomen, maar het kost me veel meer moeite, het is niet mijn muziek. 
Het geeft niet de energie die ik nodig heb. Dat is mijn graadmeter. Ook hoef ik niet meer te 
bewijzen dat de sax bestaansrecht heeft als klassiek instrument.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Akwasi 
Ties heeft de ziekteperiode nodig gehad om tot die inzichten te komen. “Het klinkt raar, maar 
eigenlijk heeft de kanker mij de kans gegeven om mezelf en mijn passies terug te vinden, 
nieuwe wegen in te slaan en andere mensen te leren kennen.” Voorheen liet hij zich veel 
meer leiden door wat hem overkwam, nu maakt hij bewuste keuzes. “Zo ben ik in gesprek 
met Akwasi over een mogelijke samenwerking. Zoiets zou vijf jaar geleden niet in mijn hoofd 
zijn opgekomen. We praten veel en inspireren elkaar. Ik ben gegrepen door zijn geweldige 
teksten en zou graag iets met hem samendoen.”  
 
Onderzoek 
De opbrengst van het benefietconcert is bestemd voor Micro-RNA onderzoek van het VU 
medisch centrum. Ties Mellema: “Dankzij dit onderzoek kunnen Hodgkin-patiënten steeds 
beter chemotherapie op maat krijgen, waardoor de kans op genezing groter is en er minder 
schade wordt toegebracht aan het lichaam. Ik heb geluk gehad dat de chemotherapie 
aansloeg en ik gun dat ook alle andere patiënten. Daarom organiseer ik deze avond.” Josée 
Zijlstra, internist-hematoloog aan het VUmc, zal kort iets over het onderzoek vertellen. 
 
Toekomst 
Het komend seizoen staan er een Philip Glass-project met het Amstel Quartet, een 
theatertour met Ernst Daniël Smid en The Four Baritones en een tournee met Rembrandt 
Frerichs op het programma. 
 
Hard Reset - De kracht van muziek  | Benefietconcert met Ties Mellema, Akwasi, Remy 
van Kesteren & band, The Four Baritones, Amstel Quartet, DJ Kypski, Rembrandt 
Frerichs, Ernst Daniël Smid en het Sax-ensemble van het Fontys Conservatorium. 
Regieadvies Jos van Kan. 
 

Zo 30 oktober 2016 | 20.15 uur 
Muziekgebouw aan ’t IJ, Amsterdam  
Tickets & Info www.muziekgebouw.nl  
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u 
contact opnemen met Johan Kloosterboer: tel. 06-52 626 907, email 
johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 
 

 
 
 
 


