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BERICHTEN  
 

Medeoprichtster Haags podium  
De Regentenkamer krijgt lintje 
Thea van Loon (80), medeoprichtster en 
gedurende dertig jaar de drijvende 
kracht achter het Haagse jazzpodium De 
Regentenkamer, is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg 
de bijbehorende versierselen op 27 april 
uit handen van de burgemeester van 
Den Haag, Jan van Zanen. Bij de uitrei-
king verzorgde pianist Bob Wijnen de 
muzikale omlijsting. De Regentenkamer 
gaat sinds enige tijd door het leven als 
De Nieuwe Kamer, podium voor jazz, 
wereld- en improvisatiemuziek.  
 

Jazzmusici verzorgen  
workshops voor Leidse kinderen 
Zangeres Ester van Hees, percussionist 
Tjeerd Klapwijk, fluitist Ronald Snijders 
en trombonist Joseph Bowie geven in 
Leiden workshops aan kinderen. Van 
Hees gaf 28 april een zangworkshop 
voor kinderen van vier tot zes jaar in 
buurtcentrum De Mors. Maar de musici 
gaan ook met oudere kinderen aan de 
slag. Organisatie Samen Ondernemend 
Leiden (SOL) wil met de workshops kin-
deren activeren en ze in contact brengen 
met muziek die ze doorgaans niet horen. 
Ouders en verzorgers mogen vanwege 
de coronamaatregelen (nog) niet mee-
doen. De gratis workshops worden aan-
geboden onder auspiciën van de organi-
satie Mu6 Rijnland.  
 

Meer info: https://stichtingmu6.nl/ 
 

Actuele berichten vindt u op: 
https://www.facebook.com/Jazzflits 

 
 

ONAFHANKELIJK JAZZPERIODIEK SINDS 2003 
 

 
 

De hoes van de elpee met de jazzsoundtrack van ‘Soul’.  
 

JON BATISTE KRIJGT OSCAR ‘BEST ORIGINAL 
SCORE’ VOOR MUZIEK ANIMINATIEFILM ‘SOUL’ 
 

Pianist Jon Batiste heeft een Oscar gekregen voor de 
jazzmuziek die hij schreef voor de animatiefilm ‘Soul’. Hij 
deelt zijn Academy Award for Best Original Score met 
Trent Reznor en Atticus Ross. Voor dit tweetal is ‘Soul’ de 
tweede film waarvoor ze deze Oscar ontvangen. Eerder 
werd hun muziek bij de film ‘The Social Network’ al met 
deze onderscheiding beloond.     
 

De film ‘Soul’ kreeg verder de Oscar voor Best Animated Featu-
re. Het is de eerste productie van animatiegrootmacht Pixar met 
een Afro-Amerikaanse hoofdpersoon. Hij heet Joe Gardner, is 
muziekleraar op een middelbare school, en droomt ervan als 
jazzmuzikant op het podium te staan. Onder anderen pianist 
Herbie Hancock en drumster Terri Lyne Carrington waren als 
adviseurs aan de productie verbonden. Hancock kreeg overigens 
ook ooit de Oscar voor Best Original Score. Dat was in 1986 
voor Bertrand Taverniers film ‘Round Midnight’. Saxofonist Dex-
ter Gordon vervulde daarin de hoofdrol. 
 

Beluister hier een stuk van de soundtrack van ‘Soul’: 
https://bit.ly/2PzHoL2 
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Huiskamerfestival Jazzathome  
Mechelen slaat nog een jaar over  
Evenals vorig jaar gaat het huiskamer-
festival Jazzathome dit jaar in september 
niet door. Volgens de Mechelse organisa-
toren vraagt de formule maanden voor-
bereiding. Door de onzekerheden 
rondom corona kan uiteindelijk al het 
werk voor niets zijn geweest. “Toch 
gooien we de handdoek nog niet in de 
ring: als de omstandigheden het toela-
ten, willen we in september enkele alter-
natieve, met Jazzathome gerelateerde 
concerten organiseren”, aldus de organi-
satoren. 
 
inJazz-showcases 2021 in juni  
en november digitaal aangeboden 
De showcases van het jaarlijkse net-
werk- en showcase–evenement inJazz 
zullen dit jaar digitaal plaatsvinden. Zes-
tien groepen uit Nederland zullen zich op 
23 juni en 24 juni en op 3 november en 
4 november 2021 presenteren. De op-
tredens worden binnenkort opgenomen 
in het Bimhuis (Amsterdam), TivoliVre-
denburg (Utrecht), LantarenVenster 
(Rotterdam) en Paradox (Tilburg). Onder 
meer Alexander en Tijn Wybenga AM.OK 
zijn geselecteerd. 
 

JAZZ IN BEELD (ARCHIEF)  
 

 
 

Zanger Kurt Elling op het Blue Note Re-
cords Festival 2007 (tegenwoordig Gent 
Jazz Festival) in Gent. (Foto: Tom Beetz) 
 

Heeft u jazznieuws?  
Stuur het ons: jazzflits@gmail.com. 

GEEN BOY EDGAR PRIJS-UITREIKING IN 2021 
 

De Boy Edgar Prijs, de belangrijkste Nederlandse jazz-
prijs, wordt in 2021 niet uitgereikt. Dit is besloten omdat 
de Boy Edgar Prijs-tournee van de winnaar van 2020, 
trompettist Ack van Rooyen, door de coronamaatregelen 
nog gemaakt moet worden en het komende najaar zijn 
beslag krijgt. De volgende prijswinnaar wordt volgend 
jaar in juni bekendgemaakt tijdens het evenement InJazz 
2022. 
 

Die prijswinnaar 2022 krijgt een geldprijs van 25.000 euro. Dat 
is het dubbele van het huidige bedrag. Die verdubbeling is mo-
gelijk omdat het Fonds Podiumkunsten voortaan de betaling zal 
doen. Deze organisatie heeft namelijk per 30 april de organisa-
tie, selectie en uitreiking van de Stichting Boy Edgar Prijs over-
genomen. Friederike Darius, voorzitter van de Stichting Boy 
Edgar Prijs: “We zijn bijzonder verheugd dat dit tot een gega-
randeerde continuïteit van de Boy Edgar Prijs heeft geleid, en 
bovendien tot een verdubbeling van het prijzengeld. We hebben 
het volste vertrouwen dat het Fonds Podiumkunsten met onze 
vaste, trouwe partners ook de komende jaren inspirerende win-
naars voor de belangrijkste Nederlandse jazzprijs presenteert.” 
Vast onderdeel van de prijs blijft de bronzen wisselsculptuur 
‘John Coltrane’ van Jan Wolkers.  
 
NIEUWE ORGANISATIE ‘WIJ ZIJN JAZZ’ GAAT 
AANDACHT VOOR NEDERLANDSE JAZZ VRAGEN 
 

Met als doel 'het promoten en versterken van de Neder-
landse jazz' is 30 april - de internationale jazzdag - een 
organisatie met de naam Wij Zijn Jazz van start gegaan. 
Bij het initiatief zijn musici, producenten, programmama-
kers, podia, festivals en belangenorganisaties betrokken. 
Er moet meer aandacht komen voor jazz in de media, in 
de politiek en in het onderwijs, menen de initiatiefne-
mers.   
 

Wij Zijn Jazz is ontstaan uit een video-overleg dat sinds de eer-
ste lockdown op initiatief van inJazz/Buma Cultuur wordt gehou-
den. Daaruit bleek dat partijen uit de jazz meer willen samen-
werken om gezamenlijk een vuist te maken. "De culturele en 
maatschappelijke relevantie van jazz staat politiek onder druk, 
terwijl er mooie dingen gebeuren”, menen de initiatiefnemers. 
Iedereen met een hart voor jazz is welkom om zich aan te slui-
ten, benadrukken ze, dus ook elke jazzliefhebber. Onder meer 
de Vereniging Nederlandse Jazzpodia en Jazzfestivals, de Bond 
Improviserende Musici, Buma Cultuur, het Nederlands Jazz Ar-
chief en Jazz Maastricht hebben zich al gemeld. Om de Neder-
landse jazz onder de aandacht te brengen gaat Wij Zijn Jazz 
'campagne voeren, onderwerpen agenderen, acties op touw 
zetten, nieuwe ontwikkelingen stimuleren en lobbyen voor [het 
belang van] een duurzame en inclusieve jazzsector'. John Weij-
ers (Zennez Records), Sandra Gevaert, Marcel van den Broek, 
Berenice van Leer en Marieke Meischke houden Wij Zijn Jazz 
draaiende. Meer info: www.wijzijnjazz.nl 
 

Wij Zijn Jazz presenteerde zich 1 mei bij Co Live!: 
https://bit.ly/3b00TUx 
 
Bimhuis lid vereniging van poppodia 
Het Amsterdamse podium BIMHUIS is lid geworden van de Ver-
eniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). Dat meldt 
de brancheorganisatie 22 april op haar website. De VNPF 
behartigt de collectieve belangen van de poppodia en -festivals.  
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HONDERSTE GEBOORTEDAG TOOTS 
THIELEMANS UITGEBREID GEVIERD 
 

De honderdste geboortedag van Toots 
Thielemans, 29 april 2022, zal niet on-
opgemerkt voorbij gaan. Een week eer-
der opent de tentoonstelling 'Toots 100, 
The Sound of a Belgian Legend' in de 
Koninklijke Bibliotheek. En op 29 april 
zelf gaat in Bozar (Brussel) ter ere van 
Toots een suite in première die speciaal 
voor deze gelegenheid gecomponeerd en 
gearrangeerd wordt.  
 

 
 

Toots Thielemans op het festival Jazz 
Middelheim 2010. (Foto: Tom Beetz) 
 

De feestelijkheden zijn een initiatief van 
de Stichting Toots Thielemans. In die 
organisatie is het beheer van het artis-
tiek erfgoed van Thielemans onderge-
bracht. Ook Huguette Thielemans, de 
weduwe van Toots, is bij de viering be-
trokken. De tentoonstelling 'Toots 100' 
laat bezoekers de 'sound van Toots' 
ontdekken aan de hand van geluidsop-
names, foto’s, tekeningen, partituren, 
handschriften en de instrumenten van 
Toots. Veel daarvan komt uit de collectie 
van de Koninklijke Bibliotheek en het 
Brusselse Muziekinstrumentenmuseum. 
Aan het verjaardagsconcert doen tal van 
nationale en internationale musici mee. 
Ze worden gesteund door een bigband 
en een orkest. Tezamen maken ze een 
reis door het muzikale leven van Toots. 
Ook elders in België zal stilgestaan wor-
den bij de honderdste geboortedag. In 
Brussel bijvoorbeeld tijdens het Brussels 
Jazz Weekend en het Brosella Festival. 
Baron Toots Thielemans overleed op 22 
augustus 2016. Hij werd 94 jaar oud. 
 

Meer info: www.toots100.be. 

RECORDAANTAL DEELNEMERS AAN SESSIES  
EN PANELS BIJ DIGITALE BEURS JAZZAHEAD!  
 

 
De leden van het Sun-Mi Hong 5-tet melden zich in Bremen met 
het bewijs van hun negatieve coronatest. (Foto: Jan Rathke)  
 

Meer bezoekers dan ooit namen dit jaar deel aan de ses-
sies en panels van het netwerk- en showcase-evenement 
Jazzahead! Dat is te danken aan de coronapandemie, zo 
zegt de organisatie. Jazzahead! voltrok zich van 29 april 
tot en met 2 mei 2021 namelijk geheel via internet vanuit 
Bremen en dat verlaagde de drempel tot deelname. Na 
afloop hadden de organisatoren 902 deelnemers uit vijftig 
landen en negentig exposanten uit 41 landen geteld.  
 

Het was ‘een enorme uitdaging’ om het geheel digitaal handen 
en voeten te geven, zegt Jazzahead!-oprichter Hans Peter  
Schneider, “want dit is een evenement dat het moet hebben van 
persoonlijke ontmoetingen.” Jazzahead! schrappen in 2021 was 
echter geen optie. “Het voelde absoluut als een noodzaak om de 
jazzscene in deze moeilijke tijden een platform te bieden”, aldus 
Sybille Kornitschky van de organiserende Messe Bremen. “Na 
afloop hoorden we dat mensen het professionele programma 
zowel stimulerend als nuttig hadden gevonden.” Als te doen 
gebruikelijk konden ook weer enige tientallen formaties zich via 
showcases aan de beursgangers presenteren, waaronder dit jaar 
ook het Nederlandse Sun-Mi Hong Quintet en de Guy Salamon 
Group. Tijdens de beurs exclusief voor de bezoekers, maar van-
af 21 juni zijn de streams door iedereen te bekijken op de web-
site van Jazzahead! Volgend jaar is Jazzahead! van 28 april tot 1 
mei 2022. Canada zal dan partnerland zijn. (zie ook pag. 20 e.v.) 
 

 
 

De regie van de Jazzahead!-livestream. (Foto: Jan Rathke)  
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Het affiche van Jazz in ’t Park 2019. 
 

Festival Jazz in 't Park  
jaarlijks in een ander Gents park 
De komende jaren strijkt het gratis festi-
val Jazz in ’t Park niet meer als vanouds 
in het Zuidpark in Gent neer, maar gaat 
het op tournee langs andere Gentse 
parken en deelgemeenten. Dit jaar staat 
het podium van 2 tot en met 5 septem-
ber in het Frans Tochpark in Gentbrugge. 
Het idee om te rouleren ontstond nadat 
het festival vorig jaar september vanwe-
ge de coronamaatregelen in de binnen-
tuin van de Sint-Pietersabdij werd ge-
houden. Onder meer het Alex Koo Trio, 
Baron-De Looze-Verheyen, Filip Verneert 
& Enrique Simon Quartet, Nabou, Eric 
Legnini en Kleptomatics staan op het 
affiche. Die afwisseling beviel het organi-
serende stadsbestuur zo goed dat ande-
re parken en deelgemeenten het festival 
nu ook onderdak mogen gaan bieden. Zo 
kan de festivalbezoeker meteen de ‘ver-
borgen groene parels’ van de stad 
ontdekken, is de achterliggende 
gedachte.  
Gent Jazz 2021 gaat niet door 
Het festival Gent Jazz 2021 is afgebla-
zen, omdat duidelijkheid over de duur 
van de coronabeperkingen te lang op 
zich laat wachten. Een besluit dat geno-
men is ‘met spijt in het hart’. “Want we 
weten dat heel wat Belgische (jazz)ar-
tiesten enorm hard naar deze zomer 
uitkeken”, aldus de organisatie. Die had 
lang gehoopt dat met een voorspoedig 
tempo van vaccineren het festival van 8 
tot en met 17 juli zou kunnen doorgaan. 
Mogelijk komt er in juli nog wel een 
alternatief festival: "Hoe dat er juist zal 
uitzien? Dat weten we nog niet." 

LUCY WIJNANDS WINNAAR  
ELLA FITZGERALD VOCAL COMPETITION  
 

Lucy Wijnands heeft 24 april de vierde Ella Fitzgerald 
Vocal Competition gewonnen. Dit concours vond digitaal 
plaats vanuit de National Press Club in Washington, D.C. 
De winnares kreeg een bedrag van 1.500 dollar. 
 

Lucy Wijnands was een van de vijf finalisten van het concours. 
De andere zangeressen kwamen uit Duitsland, Zuid-Afrika en de 
VS. Ze zouden oorspronkelijk vorig jaar al meedoen, maar de 
editie 2020 kwam te vervallen vanwege de coronapandemie. 
Lucy Wijnands is de dochter van pianist Bram Wijnands. Die had 
in 1989 een trio met Joris Teepe op bas (later Jos Machtel en 
Hein Kalter) en Jurgen Welge op drums (en ook Remco van 
Schaik) en studeerde aan het Hilversums Conservatorium. Enige 
tijd na afronding van zijn studie vestigde hij zich in Kansas City. 
Daar woont zijn dochter ook. Wijnands komt geregeld naar Ne-
derland. Zo was hij decennialang tijdens Jazz in Duketown te 
horen in hotel Centraal in Den Bosch. 
 

 
 

MAASTRICHT JAZZ AWARDS 2021 UITGEREIKT 
 

Kontury (publieksprijs), Dishwasher (beste professionele 
formatie) en Luminaria (beste studentenformatie) heb-
ben een Maastricht Jazz Award 2021 gewonnen. Dit werd 
op 28 april in een livestream vanuit Maastricht bekend-
gemaakt.  
 

Het jaarlijkse concours vond dit jaar geheel virtueel plaats. De 
deelnemers konden hun muzikale verrichtingen op video instu-
ren. Bij het maken van de filmpjes kregen ze professionele hulp. 
De jury, met Raoul Boers (digitale technologie-expert), Marieke 
Meischke (bestuurslid Jazz Maastricht) en Roderik Povel (zanger, 
componist), maakte op basis van de video’s een keuze. De win-
naars krijgen onder meer een geldbedrag en professionele coa- 
ching. De bekendmaking van de winnaars is op YouTube terug 
te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=1MGdGKsY7BY. 
 

Maak hier kennis met de winnaars en hun video’s:  
 

Kontury (Agnieszka Bukowska (zang), Aleksanders Marinicevs 
(gitaar), Sima Dere (drums),  Abhin Iype (piano), Manuel Luque 
(bas)): https://www.youtube.com/watch?v=zmofYyo3sqI 
 

Dishwasher (Arno Grootaers (drums), Louise Van Den Heuvel 
(bas), Werend Van Den Bossche (sax)):  
https://www.youtube.com/watch?v=Tm5mRkz_By0 
 

Luminaria (Giacomo Tabacco (gitaar), Arturo Ramirez (drums), 
Jose' Parces (sax), Hyung Jin Ee (sax)): 
https://www.youtube.com/watch?v=0txxgk3CM60 
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JAZZ OP DE PLAAT 
 
ENGELS/TEEPE/HERMAN 
When Will The Blues Leave 
Dox Records  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
SPOTIFY AFSPEELLIJST JAZZFLITS 357 
Wij maakten voor u een Spotify-af-
speellijst met nummers uit de hier 
besproken albums. Klik op deze link 
en luister: https://spoti.fi/3vHy1IQ 

Nu u dit leest, zal Albert Jan ‘John’ Engels inmiddels 86 zijn 
geworden. Maar oud worden, daar heeft hij helemaal geen tijd 
voor. Toen hij 80 werd, vierde hij dat met een enorme tournee 
en de veelgeprezen biografie ‘Hé vogel, wanneer spelen we 
weer?’ In het Bimhuis liep het grote feestconcert pas ten einde 
toen de tent écht moest sluiten en het personeel toch écht naar 
huis wilde. De pauzes waren kort, want ‘pauzeren, dat doe je 
maar in je kist’. Wat zullen we nou krijgen.  
Zo drumde John door tot zijn 85ste verjaardag op 13 mei 2020. 
Daar hoorde ook weer een tournee bij, maar die concerten wer-
den ‘godver-de-godver’ allemaal afgelast. “Het lijkt wel oorlog! 
Al hebben we nu te eten’’, zei hij tegen de recensent. Op de 
verjaardag zelf sleepte hij met echtgenote/steun en toeverlaat 
Liz wat trommels en bekkens naar de stoep voor de beneden-
woning aan de Amsterdamse Bredeweg (‘Broadway’), waar John 
speelde met wie er maar langs kwam. Vervolgens zat hij twee 
dagen op het podium van het Bimhuis met Benjamin Herman en 
Joris Teepe om dit album op te nemen. De tent was verder leeg, 
op de opnametechnici en nog wat hulptroepen na. Ruimte ge-
noeg om de anderhalve meter in acht te nemen.  
Teepe en Herman zijn muzikanten naar zijn hart. Ze weten wat 
ze kunnen verwachten en wat zich nooit laat voorspellen. John 
houdt van bassisten met een timing als een rots, zodat hij als 
slagwerker zijn gang kan gaan. Want alleen maar braafjes ting-
tinge-ting tikken, dat doe hij niet meer. Ze moeten ook een 
dikke, vette sound hebben, alsof ze zonder versterker pal naast 
zijn hi-hat staan. En als bassolo’s wil hij geen gepiel maar noten 
die ertoe doen. Compacte melodietjes, muzikale aforismen, 
‘verhaaltjes’ zoals Oscar Pettiford die vertelde. Teepe beant-
woordt moeiteloos aan heel dit eisenpakket. Let ook op hoe hij 
The Peacocks plukt: ultra-langzaam, met slechts twee noten per 
maat. Dat hoort zo.  
En dan Benjamin Herman. Een vlotte altist met ook al een oer-
degelijke timing. Die weet dat John liefst eindeloos repeteert, 
slechts onderbroken door onnavolgbare toespraken over Chet, 
Swingen, Vogels, de Kosmos en zijn ‘Volgende Leven’, want dan 
wordt hij bassist. En dat, eenmaal op het podium of in de studio, 
menige afspraak weer wordt losgelaten. Immers: “Elke dag 
begint de shit weer opnieuw.’’ John en hij delen een liefde voor 
oude, bijna archaïsche liedjes waarvan John elk accentje kan 
meespelen. Songs als ‘Sonny boy’ en ‘I found a new baby’ ken-
nen ze werkelijk door en door en dus níet van die ene versie die 
je toevallig in een of ander Real Book aantreft.  
Teepe en Herman weten net zo goed als John zelf dat de oude 
baas geen oude baas is. Hij swingt niet een klein beetje maar 
alsof zijn leven ervan afhangt. Hij speelt typische bebopfiguren, 
passend laid-back getimed en soms op orkaansterkte. Hij last 
onverwachte breaks in en valt soms helemaal stil, een compleet 
chorus lang, zodat de solist het alleen moet zien te redden. Deze 
uitdagende attitude werkt als iedereen speelt met ‘tweehonderd 
procent concentratie’. Dat doet het trio hier. Gefeliciteerd.  
Jeroen de Valk  
 
 
Bezetting:  
Benjamin Herman (altsax),  
Joris Teepe (bas),  
John Engels (drums).  
 
 
Bekijk het trio live in het Bimhuis (maart 2021): 
https://www.youtube.com/watch?v=O9bHblyzkNw 
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SERGIO ARMAROLI/FRITZ HAUSER 
Angelica 
Leo Records  
 

 
 

In 2017 maakten de Italiaanse slagwerker Sergio 
Armaroli en zijn Zwitserse collega Fritz Hauser een 
album met de veelzeggende titel ‘Structuring The 
Silence’. Armaroli schreef daarvoor een soort parti-
tuur met vooral aanwijzingen, waarvan de stiltes 
ook integraal onderdeel uitmaakten. Voor het Ange-
lica-festival in Bologna (in januari 2019) voerde het 
tweetal het stuk live uit. Armaroli speelt hier alleen 
vibrafoon, maar dat wil geenszins zeggen dat hij als 
enige verantwoordelijk is voor het melodisch mate-
riaal. Want het bedenken van drumliedjes kun je 
heel goed aan Hauser overlaten. Soms zijn die zo 
klein als een speeldoosmelodietje en op andere 
momenten jazz- of bluesachtig van aard. Ritmiek is 
uiteraard een belangrijk ingrediënt, maar wordt 
soms heel onnadrukkelijk en speels gesuggereerd, 
en dat is heel knap. Minstens even knap is het dy-
namiekgebruik van het duo, maar gezien de titel 
van het stuk dat de eerste 35 minuten van het 
album in beslag neemt, is dat ook niet zo vreemd. 
Het publiek smult ervan, want je kunt bij wijze van 
spreken een speld horen vallen. Na het applaus 
spelen Armaroli en Hauser nog een tweede uitge-
breide improvisatie, simpelweg ‘Angelica’ getiteld. 
Ook hierin wisselen kamermuziek- en jazzachtige 
momenten elkaar af en horen we in de kraakhelde-
re opnamen nogmaals hoe prachtig Hauser zijn 
drumstel heeft gestemd en hoe subliem zijn tech-
niek met brushes is. 
Herman te Loo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezetting: 
Sergio Armaroli (vibrafoon),  
Fritz Hauser (drums). 
 
 
Luister hier naar ‘Structuring the silence’: 
https://youtu.be/YZyyPp3EkWQ  

NOAH HAIDU 
Slowly: Song For Keith Jarrett 
Sunnyside Records 
 

Wie is pianist Noah Haidu? Hij maakte enkele jaren 
terug een album als tribuut (ja, alweer een tribuut) 
aan Kenny Kirkland. Nu verschijnt een volgend 
tribuut (alwéér, enzovoorts) aan Keith Jarrett; de 
niet-fysieke cd die ik hier bespreek. Zoals we we-
ten, treedt Jarrett niet meer op sinds enkele be-
roertes in 2018. Aanleiding om even stil te staan bij 
zijn werk.  
(Een tweede, maar vermeende aanleiding: zijn 
label meldt trots dat dit album op 7 mei dit jaar 
uitkwam, exact één dag voor Jarretts 75ste verjaar-
dag. Wij zullen dit teruglezen in menig recensie, 
maar niet hier. Want Jarrett werd toen 76, aange-
zien hij van 1945 is.)     
Haidu lijkt bijna een kameleon. Inderdaad heeft hij 
goed geluisterd naar het zorgvuldige toucher en de 
soms bijna extatische uitspattingen zoals we die 
kennen van dit grote voorbeeld. Maar tussen de 
bedrijven door laat hij horen ook zijn Oscar Peter-
son te kennen, alsmede een eregalerij vol andere 
grootheden.  
Het titelstuk ‘Slowly’ is onduidelijk, in alle opzich-
ten. Is er een melodie, is er een tempo, waar gaan 
de akkoorden naartoe? Maar hij speelt ook een 
parelend ‘What a difference a day makes’ en een 
héél ingetogen ‘But beautiful’. De thema’s komen er 
gaaf uit; Haidu staat hier niet voorop maar het 
fraaie materiaal dat hij selecteerde. Hij lijkt zich 
daarbij vooral te oriënteren op het Standards Trio 
van Jarrett. Een goede keuze, voor wie Jarretts 
soloconcerten wel eens langdradig vond.  
Ook Haidu (47) weet zich ondersteund door twee 
vermaarde veteranen - Buster Williams (79) en 
Billy Hart (80) - met het verschil dat zij zich wat 
meer tot regulier begeleiden beperken. Dit is nou 
eenmaal geen trio dat jarenlang over de wereld 
trok. Niettemin droegen ze ook eigen werk bij. Dit 
was voor hen niet zomaar een ‘gigje’, misschien wel 
omdat ze eindelijk even weer ‘mochten’ in corona-
tijd.  
Het meest oorspronkelijk klinkt de leider als hij zich 
volstrekt laat gaan, waarop hij vergeet wie hij ook 
alweer aan het eren was. ‘What a difference a day 
makes’ loopt uit in heftige, steeds herhaalde loop-
jes. ‘Georgia on my mind’ eindigt met dreunende 
akkoorden. Of dat mooi en verantwoord is, zal hem 
op die momenten in de studio worst wezen; dit 
kwam uit zijn tenen, het moest eruit, ook al ging de 
wereld ten onder.  
Jeroen de Valk  

 
Bezetting: 
Noah Haidu (piano),  
Buster Williams (bas),  
Billy Hart (drums).  
 
Maak hier kennis met Noah Haidu: 
https://www.youtube.com/watch?v=94UUxWC9F48 
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NICK KERKHOFF QUARTET 
Here And Now  
Eigen Beheer/www.nickkerkhoff.nl 
 

 
 

Nick Kerkhoff (1991) is een veelgevraagde sessie-
muzikant in het oosten des lands en docent basgi-
taar op een instituut in Hengelo met de mooie 
naam Popscool. Met dit album wil hij toch ook eens 
als leider op de voorgrond treden. Want hij is - 
naast een oerbassist met een onfeilbaar gevoel 
voor de grondtoon op de één - ook een solist en 
componist.  
Op zijn basgitaar heeft hij zo te horen een vijfde 
snaar naast de gebruikelijke vier. En dan niet een 
lage B- maar een hoge C-snaar. Daarmee kun je 
gitaarachtige solo’s spelen, waarna je probleemloos 
terugkeert naar de diepte. Geregeld moet uw ver-
slaggever aan Weather Report denken, met de 
vingervlugge Jaco Pastorius. (Nog steeds een inspi-
ratiebron en godzijdank is Kerkhoff veel te jong om 
Jaco in diens ontluisterende nadagen te hebben 
meegemaakt.)  
De melodische kant van Kerkhoff is te horen in zijn 
vele solo’s, maar wordt ook ingezet in de arrange-
menten, waarin de bassist als een extra blazer lijkt 
te fungeren. De leider - die alle stukken schreef - 
heeft vast een solide opleiding achter de rug, waar-
bij heel wat jazz op de muziekstandaard belandde. 
Maar zijn stukken klinken eerder als popsongs, zij 
het zonder hitambities.  
Vorig jaar, tussen twee lockdowns door, ging de 
leider met een internationaal kwartet (Italiaanse 
pianist, Roemeense drummer) even naar een Duit-
se studio. De band stond daar volkomen in dienst 
van de eigen werken die de bassist aandroeg. De 
anderen cijferden zich weg en verhieven hun stem 
maar zelden, wat een verademing kan zijn voor wie 
zich snel ergert aan egotripperij. Niettemin vraag je 
je soms af of de saxofonist al was begonnen met 
zijn solo, of nog een aarzelend achtergrondje 
blaast. Als na enkele wat slepende tracks het kor-
date slotnummer ‘Voice of a new generation’ wordt 
ingezet, is het of Nick Kerkhoff cum suis even niet 
meer bang zijn dat de buren er last van hebben.  
Jeroen de Valk  
 

Bezetting: 
Jesse Schilderink (tenor- en sopraansax),  
Emanuelle Pellegrini (piano),  
Nick Kerkhoff (basgitaar), George Panaite (drums).  
 

Bekijk hier een video over de cd: 
https://bit.ly/3hfQHeP 

BESTE ALBUMS VAN DE JAREN 1990–2020 
 

John Zorn 
Naked City (Elektra/Nonesuch, 1990) 
Stan Getz, Kenny Barron 
People Time (Verve, 1992) 
Don Byron 
Tuskegee Experiments (Nonesuch, 1992) 
Shirley Horn 
Here's to Life (Verve, 1992) 
Henry Threadgill 
Too Much Sugar For A Dime (Axiom, 1993) 
 

Cassandra Wilson 
Blue Light 'Til Dawn (Blue Note, 1993) 
Joshua Redman 
MoodSwing (Warner Bros., 1994) 
Charlie Haden, Hank Jones 
Steal Away (Verve, 1995) 
Diana Krall 
Love Scenes (GRP/Impulse!, 1997) 
Brad Mehldau 
Songs, The Art Of The Trio Volume Three (WB, 1998) 
 

Andrew Hill 
Dusk (Palmetto, 2000) 
Jason Moran 
Black Stars (Blue Note, 2001) 
Wayne Shorter 
Footprints Live! (Verve, 2002) 
Don Byron 
Ivey-Divey (Blue Note, 2004) 
Sonny Rollins 
Without A Song: The 9/11 Concert (Milestone, 2005) 
 

Michael Brecker 
Pilgrimage (Heads Up/Concord, 2007) 
Roy Hargrove 
Earfood (EmArcy/Decca, 2008) 
Charles Lloyd Quartet 
Rabo De Nube (ECM, 2008) 
Joe Lovano Us Five 
Folk Art (Blue Note, 2009) 
Miguel Zenón 
Esta Plena (Marsalis, 2009) 
 

Terri Lyne Carrington 
The Mosaic Project (Concord Jazz, 2011) 
Esperanza Spalding 
Radio Music Society (Heads Up/Concord, 2002) 
Wayne Shorter Quartet 
Without a Net (Blue Note, 2013) 
Chick Corea Trio 
Trilogy (Stretch/Concord Jazz, 2014) 
Kamasi Washington 
The Epic (Brainfeeder, 2015) 
 

Aziza 
Aziza (Dare2, 2016) 
Gregory Porter 
Take Me To The Alley (Blue Note, 2016) 
Vijay Iyer Sextet 
Far From Over (ECM, 2017) 
Cécile McLorin Salvant 
The Window (Mack Avenue, 2018) 
Branford Marsalis Quartet 
The Secret Between the Shadow and the Soul  
(Marsalis/OKeh, 2019) 
 

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van het blad JazzTimes kozen de medewer-
kers in 2020 hun favoriete albums 1970- 
2020. Meer info: https://bit.ly/36SCSg1. 
Voor de jaren 1970–1990 zie Jazzflits 352. 
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JULIAN LAGE 
Squint 
Blue Note  
 

 
 

Julian Lage (1987) is nog relatief jong. Toch is deze 
Amerikaanse gitarist al in 2010 met zijn debuutal-
bum ‘Sounding Point’ genomineerd voor de Gram-
my Award voor Best Contemporary Jazz Album. 
Lages cd’s verschijnen sindsdien bij het gerenom-
meerde Blue Note Records. Dan moet je wel veel in 
je mars hebben, zou je denken. En dat klopt. Ook 
op Julians laatste plaat ’Squint’ is te horen dat hij 
een creatieve en veelzijdige instrumentalist is. 
Van de elf stukken op ‘Squint’ componeerde Lage er 
negen. Verder horen we twee smaakvolle covers: 
Johnny Mercers ‘Emily’ en ‘Call of the canyon’, be-
roemd gemaakt door Singing Cowboy Gene Autry. 
De eigen nummers etaleren Lages liefde voor ver-
schillende stijlen: swingende jazz, pittige blues en 
stevige rock maar Julian geniet ook van ingetogen 
en lyrische ballads. Jorge Roeder op bas en Dave 
King op drums volgen hem naadloos. 
In één nummer – ‘Etude’ – laten ze Lage solistisch 
zijn gang gaan en diens spel is zo compleet dat je 
de begeleiders niet mist. Goed is te horen dat de 
mannen na twee jaar intensief toeren in het pre-
corona tijdperk elkaar in muzikaal opzicht volledig 
hebben leren kennen. De nummers zijn alle door-
drenkt van chemie. Het resultaat is een fraaie 
staalkaart van wat iemand, na een gedegen klas-
sieke studie en veel podiumervaring, op gitaar ver-
mag, ondersteund door dienstbare begeleiders.  
Hans Invernizzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezetting: 
Julian Lage (gitaar),  
Jorge Roeder (bas),  
Dave King (drums). 
 
 
Bekijk hier een videoclip van ‘Etude’:  
https://www.youtube.com/watch?v=bFRVK_1o2cU 

CLAUDIO SCOLARI PROJECT  
Cosmology 
Principal Records 
 

 
 

De toonaangevende Italiaanse jazzmuzikant Clau-
dio Scolari zit niet stil. Krap een jaar na de release 
van zijn vorige cd ‘Upside Down’ heeft het familie-
bedrijfje van Scolari het album ‘Cosmology’ uitge-
bracht. Met wederom Claudio’s zoon op trompet, 
Daniele Cavalca op drums en diens broer Michele 
op elektrische bas. Scolari zelf speelt ook weer 
slagwerk en hij en Daniele voegen synths toe aan 
het geluidsbeeld. 
Claudio neemt ons mee de ruimte in, dit keer. Daar 
in het ‘heelal’ smeedt het kwartet akoestische en 
elektronische klanken samen tot een eindeloze 
dialoog. Synths en slagwerk vormden andermaal de 
ruggengraat, maar ook de echte instrumenten krij-
gen alle gelegenheid zich te laten horen. Hoewel er 
dus veel beats klinken, overheersen zij niet en hoor 
je meer dan genoeg de Fender Rhodes, de akoesti-
sche piano en de ‘echte’ trompet. 
Stilistisch bewandelt de groep hetzelfde pad als op 
de vorige plaat. Alle composities zijn weer eigen, 
gedurfde composities. De nummers kenmerken zich 
door een gebrek aan voorspelbaarheid. De vier 
musici spelen met onverwachte tempowisselingen 
en atonaliteit, maar hoe modern en buitenaards het 
kwartet soms ook klinkt, het blijft genietbare en 
enerverende muziek produceren.  
Hans Invernizzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezetting: 
Claudio Scolari (drums, synth programmering),  
Daniele Cavalca (drums, live synths,  
Fender Rhodes, piano), Simone Scolari (trompet), 
Michele Cavalca (elektrische bas). 
 
Bekijk hier een video over de plaat: 
https://www.youtube.com/watch?v=WxK2GdTObfg 
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STUDENTEN BIGBAND NIJMEGEN 
De Kleurplaat 
Eigen Beheer 
 

 
 

Er staan slechts vier nummers op het album ‘De 
Kleurplaat’ van de Studenten Bigband Nijmegen, 
maar die zijn de moeite van het beluisteren waard. 
De 22 man en vrouw sterke band, met als dirigent 
Berend van Deelen, is naar eigen zeggen beïnvloed 
door de Britse zanger Jacob Collier, het Amerikaan-
se collectief Snarky Puppy en de Amerikaanse gita-
rist Cory Wong.  
De cd begint met ‘Did you ever feel like a plastic 
bag’ van Kate Perry. Verder horen we ‘Dance with 
somebody’ van Mando Diado, ‘Never gonna give 
you up’ van Rick Astley en ‘Desire’ van Japanse 
jazzpianiste Hiromi. De stukken zijn door de band 
zelf grondig verbouwd tot funky werk met aanste-
kelijke zang. De liedjes zijn in eigen studio afgelo-
pen zomer opgenomen. Het spelplezier is overdui-
delijk aanwezig.  
De keuze voor een moderne sound is een goede. 
De studenten zijn hoorbaar vertrouwd met het 
traditionele bigbandwerk, maar schuwen terecht 
hedendaagse invloeden niet. Ze zouden zelfs nog 
wat brutaler mogen zijn als het om het arrangeren 
gaat. De band swingt lekker maar neemt geen al te 
grote risico’s. Behalve in ‘Desire’ waarin de gitarist 
helemaal losgaat in een overstuurde solo. Dat mag 
hij vaker doen. 
Hans Invernizzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezetting: 
Studenten Bigband Nijmegen  
onder leiding van Berend van Deelen. 
 
 
 
Maak hier kennis met de bigband: 
https://www.youtube.com/watch?v=k9I5utNaKHY 

RAOUL VAN DER WEIDE/HENK ZWERVER 
Modèles Volatils 
Casco Records 
 

 
 

Bassist Raoul van der Weide en gitarist Henk Zwer-
ver vormen de kern van een aantal akoestische 
improgroepen uit de Amsterdamse scene, zoals het 
Bertch Quartet, Zwerv en Strings 5. ‘Modèles Vo-
latils’ is hun eerste album als duo. Hierop verken-
nen ze de vele klankmogelijkheden die hun beider 
instrumenten bieden. Opvallend daarbij is hoe per-
cussief de twee spelen. Van der Weide gebruikt 
letterlijk ook kleine percussie-instrumenten om de 
snaren van zijn contrabas te bewerken en hanteert 
verrassend weinig de strijkstok. Veel van de zes 
geïmproviseerde tracks zijn abstract van aard, 
maar de heren schuwen niet om melodisch materi-
aal in hun improvisaties te introduceren. In ‘Tom-
kes’ bouwen ze met korte staccato nootjes geza-
menlijk een hoekig thema op en ‘Before the begin-
ning’ heeft iets van een tot abstractie terugge-
brachte jazzstandard. In ’L’Esprit des cordes’ en 
‘Manières de la main’ produceren ze een eigenzin-
nig soort swing dat in de verte aan gipsy-jazz lijkt 
te refereren. Het maakt ‘Modèles Volatils’ tot een 
gevarieerd en lichtvoetig album.  
Herman te Loo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezetting: 
Raoul van der Weide (bas, kraakdoos, percussie), 
Henk Zwerver (gitaar). 
 
 
 
Luister hier naar ‘Manières de la main’:  
https://www.subdist.com/shop/p/casco07  
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AVISHAI COHEN  
Two Roses 
Razdaz Records 
 

 
 

Bezetting: 
Avishai Cohen (bas),  
Mark Guilliana (drums), 
Elchin Shirinov (piano), 
Göthenburg Symphony Orchestra  
onder leiding van Alexander Hanson. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPOTIFY AFSPEELLIJST JAZZFLITS 357 
Wij maakten voor u een Spotify-af-
speellijst met nummers uit de hier 
besproken albums. Klik op deze link 
en luister: https://spoti.fi/3vHy1IQ 

De samenwerking van de oorspronkelijk uit Israël afkomstige 
bassist Avishai Cohen met het Zweedse Göthenburg Symphony 
Orchestra onder leiding van Alexander Hanson, heeft een bij-
zonder resultaat opgeleverd.  
Wanneer er door jazzmusici wordt samengewerkt met een klas-
siek orkest, krijgt dat nogal eens een begeleidende rol, soms 
slechts met aangehouden akkoordklanken door strijkers om de 
sfeer te verhogen, zonder dat het inhoudelijk iets aan de muziek 
toevoegt.  
Het kan ook anders. Een symfonieorkest kan een zelfstandige rol 
toebedeeld krijgen. Een voorbeeld is ’Sketch’ van John Lewis, 
een dialoog in jazzidioom tussen het Modern Jazz Quartet en 
een kamerorkest. Op ‘Two Roses’ van Avishai Cohen heeft het 
symfonieorkest echt de hoofdrol. Cohens trio, met drummer 
Mark Guilliana en pianist Elchin Shirinov, maakt deel uit van de 
orkestraties. De opzet is: symfonieorkest met jazztrio en niet 
andersom. 
Cohens muzikale wereld is bijzonder ruim. Ze omvat niet alleen 
jazz, maar ook diverse andere muzikale idiomen, zoals Joodse 
volksmuziek. Dat komt tot uiting in zijn composities en in de 
repertoirekeuze. Zo staan er eeuwenoude Sephardische (Ibe-
risch-Joodse) songs op het repertoire. In die liederen (‘Morenika’ 
en ‘Puncha puncha’) is Cohen de vocalist. Twee jazzstandards 
worden uitgevoerd. ‘Nature boy’ wordt door Cohen helaas nogal 
vlak gezongen over een iets te pompeuze orkestbegeleiding. ‘A 
child is born’ daarentegen krijgt een originele behandeling door 
een combinatie van orkestrale variaties met jazzsolo’s. Het titel-
stuk ‘Two roses’, een compositie van Mordechai Ze’ira, heeft een 
pakkende, obsessieve melodie die Cohen als vocalise (woord-
loos) zingt bij wijze van ‘leadstem’ bij het orkest, gevolgd door 
een lange pianosolo. 
Sommige stukken zijn gebaseerd op ostinato’s, steeds herhaalde 
korte frases of baslijnen, waarboven orkestpartijen zijn uitge-
werkt. In ‘When I’m falling’ wordt een kort zinnetje op vier 
toonhoogtes (e-d-c-d) op een onregelmatige maatsoort gezon-
gen en steeds herhaald. We horen een korte synthesizersolo in 
dit popmuziekachtige stuk.  
Er is ruimte voor geïmproviseerde solo’s, maar niet in alle stuk-
ken; zo zijn Cohens composities ‘Almah sleeping’ (een dalende 
baslijn met daarop een reeks langzame arpeggio’s) en ‘Nature 
talking’ geheel orkestraal gearrangeerd en in ‘Morenika’ doet het 
trio helemaal niet mee. 
Voor de orkestbewerkingen heeft Cohen samengewerkt met 
verschillende arrangeurs: Jonathan Keren, Robert Sadin, Per 
Ekdahl en Tscho Theissing. De orkestklank die zij in het leven 
roepen, doet soms denken aan laatnegentiende-eeuwse orkest-
muziek, al klinkt het hier en daar iets moderner. Het gehele 
arsenaal aan timbres wordt benut: strijkers, blazers, harp, slag-
werk (marimba). In ‘Arab medley’ sluit men aan bij traditionele 
Arabische muziek en speelt het gehele ensemble unisono (ieder 
instrument dezelfde melodielijn). 
Bij deze productie kan de aloude vraag worden geplaatst: ‘is dit 
nog wel jazz?’. En: ’Is het symfonische jazz’? ‘Symfonische 
popmuziek’? ‘Symfonische wereldmuziek’?  ‘Third stream mu-
sic’? Laten we alle vormen van hokjesdenken en etikettenplak-
kerij maar vergeten, dan kunnen we van een rijke symfonische 
klankwereld genieten. 
Ruud Bergamin 
 
Bekijk hier een video over het album: 
https://bit.ly/3emgD6C 
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VARIA 
 

Jazzinvloeden in klassieke muziek 
De Concertzender zendt sinds begin dit 
jaar een serie programma’s uit over de 
invloed van jazz in de klassieke muziek 
van de 20ste eeuw. In elk programma 
staat een bepaald land centraal. In de 
eerste twee afleveringen Engeland en in 
aflevering drie Frankrijk. In de vierde 
aflevering wordt op 12 mei om 19.00 uur 
aandacht besteed aan componisten uit 
Duitsland en Oostenrijk. Samensteller 
van de programma’s is Niklaas Hoekstra. 
Hij draait muziek van onder anderen 
William Walton, Constant Lambert, Mal-
colm Arnold, Claude Debussy, Erik Satie, 
Darius Milhaud en Paul Hindemith. Enke-
le voorbeelden: 
 
Engeland 
William Walton: Ouverture ‘Portsmouth 
point’; ‘Façade II’. 
Constant Lambert: ‘Trois pièces nègres 
pour les touches blanches’; ‘Rio Grande’. 
Malcolm Arnold: Concert nr. 2 voor kla-
rinet en orkest, Op. 115; Concert voor 
mondharmonica en orkest, Op. 46. 
Mark-Anthony Turnage: Klarinetconcert 
‘Riffs and refrains’; ‘Blood on the floor 1’. 
Constant Lambert: ‘Elegiac Blues’.  
 

Beluister deze muziek hier: 
https://bit.ly/3vLzrSx 
https://bit.ly/3h5v00T 
 
Frankrijk 
Claude Debussy: ‘Golliwog’s cakewalk’; 
‘Minstrels’ uit Préludes, boek I; ‘General 
Lavine – eccentric’ uit Préludes, boek II. 
Erik Satie: ‘Rag-time parade’.  
Darius Milhaud: ‘Trois rags-caprices’;  
‘La création du monde’, Op. 81 (1923). 
Maurice Ravel: Vioolsonate nr. 2 (1923). 
Claude Bolling: ‘Baroque and blue’, uit 
Suite voor fluit en jazz pianotrio (1973). 
 

Beluister deze muziek hier: 
https://bit.ly/3uqH5kS 
 
Duitsland/Oostenrijk 
Paul Hindemith: Suite voor piano, Op. 26 
(1922).  
Stefan Wolpe: ‘Suite from the twenties’.  
Ernst Krenek: Suite uit ‘Jonny spielt auf’ 
Boris Blacher: ‘Jazz-Koloraturen’; ‘Blues 
– Española – Rumba philharmonica für 
12 Violoncelli solo’.  
 

Deze muziek wordt 12 mei om 19.00 
uur op de Concertzender uitgezon-
den: https://www.concertzender.nl/ 
 
Bent  u op zoek naar een recensie 
van een bepaalde plaat? Kijk dan 
eens in ons recensieoverzicht of dit 
album in Jazzflits is besproken. Klik 
op deze link: http://bit.ly/2eGAA92 

 
 

Bimhuis presenteert digitaal festival met twaalf duo's 
Op 14 en 15 mei vindt in het Bimhuis, Amsterdam het digitale 
festival Spring Streams plaats. In totaal treden die twee avon-
den twaalf duo's op. De avonden starten om 20.30 uur en duren 
tot ongeveer 23.30 uur. De deelnemers zijn: Sanne Rambags/ 
Harmen Fraanje; Xavi Torres/Ben van Gelder; Michael Moore/ 
Paul Berner; Ramón Valle/Jamie Peet; Alistair Payne/John Dike-
man en Reinier Baas/Martijn Vink (vrijdag 14 mei) en Oene van 
Geel/ Albert van Veenendaal; Fuensanta Méndez/Han Bennink; 
Ernst Glerum/Timothy Banchet; Sanem Kalfa/Marta Warelis; 
Sun-Mi Hong/Tristan Renfrow en Joris Roelofs/Bram van Sam-
beek (zaterdag 15 mei). De digitale toegang is gratis.  
 

Kijk hier op 14 mei: https://tinyurl.com/4rbdc76b 
kijk hier op 15 mei: https://tinyurl.com/9aaxw49j 
 
Jazzfestival Bergen op Zoom vanaf dubbeldekker 
JazzBoz, het jazzfestival van Bergen op Zoom, vindt dit jaar 
voor een deel plaats vanaf een dubbeldekker. Op 29 mei rijdt 
die bus met jazzmuzikanten door diverse wijken van de stad. De 
verschillende 'streetparade'-orkesten spelen coronaproof op 
bijvoorbeeld pleintjes, grasveldjes en in de buurt van hoogbouw. 
De bewoners daarvan kunnen dan vanaf hun balkon of galerij 
luisteren. De schoolconcerten voor de groepen 7 en 8 gaan op 
28 mei digitaal door vanuit theater De Maagd. En op zondag 30 
mei is er als te doen gebruikelijk in een kerk een jazzdienst, die 
ook via internet te volgen is. Vorig jaar ging JazzBoz niet door 
vanwege de coronapandemie. Het festival bestaat al 45 jaar.  
 
Aandacht voor Miles Davis bij de Concertzender 
In mei start bij de Concertzender een retrospectief van Miles 
Davis in zes concerten. Jaap van der Klomp stelde de serie sa-
men. De reeks begint met een selectie van live-optredens in juli 
1955, toen Miles indruk maakte op het Newport Jazz Festival. 
Daarna volgt het Amsterdam Concert uit 1957. Vervolgens stapt 
Van der Klomp over naar 1960 voor de laatste optredens van 
John Coltrane bij Davis. Dan een concert uit 1961 in Carnegie 
Hall N.Y. met saxofonist Hank Mobley en het orkest van Gil 
Evans. Opnamen uit 1964 gemaakt in New York, Tokyo en Berlin 
vervolgen de reeks. In de voorlaatste uitzending is de Miles 
Davis van 1969 te horen en de reeks sluit af met Miles in zijn 
Bitches Brew-periode (1970). De uitzendingen zijn op 22 mei, 
29 mei, 26 juni, 24 juli, 31 juli en 28 augustus 2021.  
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ERICS HARDBOP-ARCHIEF 
 
MET ‘BEN EN JARMO’  
DE WERELD ROND (2) 
 
Door de tomeloze inzet van Ben en Jar-
mo kwamen de optredens vrij snel van 
de grond en het duurde niet lang meer 
of we stonden op de kaart in Duitsland. 
We kregen daar zelfs de bijnaam ‘Die 
Fliegende Holländer’.  
Maandelijks honderden kilometers over 
de Autobahn naar verschillende clubs en 
festivals. Behalve in Berlijn en München, 
waren het allemaal one-nighters en dat 
betekende ‘s ochtends om 10.00 uur 
weer in de auto. Ik sprak dus altijd af 
om op tijd te verzamelen in de lobby van 
het hotel. Jarmo was altijd perfect op 
tijd. Ben daarentegen, nam de tijd wat 
ruimer. Hij arriveerde regelmatig met 
een taxi op het moment dat ik mij ern-
stig zorgen begon te maken, omdat we 
nog zo’n zes uur rijden voor de boeg 
hadden en op tijd weer ergens moesten 
soundchecken.  
De deur van de taxi ging open en ie-
mand die verdacht veel op Ben leek, 
rolde naar buiten, rende het hotel binnen 
rechtstreeks naar de ontbijtzaal, pakte 
snel een paar broodjes van een schaal 
en sprong bij mij in de auto. Ben maakte 
met een vrolijke lach direct een tijdsana-
lyse. Dan verdwenen de irritaties bij mij 
weer als sneeuw voor de zon. Maar Rob 
van Bavel en Harry Emmery waren na-
tuurlijk allang onderweg.  
Van Berlijn staat mij nog bij dat we drie 
dagen in A-Trane moesten spelen en die 
hadden een eigen appartement voor de 
musici. Maar dat was maar voor vier 
personen, dus ik werd ondergebracht in 
een voormalig klooster waar kunstenaars 
mochten vertoeven en daar een eigen 
kamer hadden. Eigenlijk een deftig op-
vangcentrum voor musici en artiesten. Ik 
kreeg inderdaad een schitterende kamer 
met eigen telefoon en iedere ochtend 
een prima ontbijt in de ontbijtzaal. Zo-
iets had ik nog niet eerder meegemaakt. 
Het leek in niets op Maagdenburg waar 
we met z’n vijven op een kamer werden 
gezet en bijna met z’n allen in één bed 
moesten liggen en een douche met ijs-
koud water. 
Maar het bleef niet alleen bij Duitsland. 
We maakten ook in Finland en Lapland 
onze opwachting. Vanuit Lapland kwam 
de uitnodiging om op het Kaamos Jazz  
...vervolg in de rechterkolom 

 
 

Jarmo Hoogendijk (links) en Eric Ineke. (Foto: Archief E. Ineke) 
 

Festival te spelen in Saariselka, niet ver van de poolcirkel en 
vlak bij de kerstman.  
Het was in de late herfst en we waren al gewaarschuwd dat het 
er weleens heel erg koud zou kunnen zijn. Het leek allemaal wel 
mee te vallen toen we uit het vliegtuig stapten. Dat gevoel 
duurde maar een paar seconden en toen voelde het aan alsof ik 
in een vrieskist stond. Het bleek min twintig graden te zijn.  
De organisatie haalde ons op met een busje en we reden door 
een onbeschrijfelijk mooi sneeuwlandschap met links en rechts 
van de weg allerlei brandende fakkels.  
Het eerste concert was in een restaurant gesitueerd in een grote 
houten blokhut. Schitterend allemaal, maar mijn mond viel open 
toen Jarmo ons aankondigde in vloeiend Fins. Ik wist dat Jarmo 
half Fins was maar had hem nog nooit die taal horen spreken.  
De dag daarna speelden we nog een lunchconcert op een school 
en ‘s avonds speelden we in een theater. Dat was dan het be-
langrijkste concert. Bij binnenkomst zag het er allemaal zeer 
officieel uit met een keurig gekleed publiek, maar toen we na 
ons concert het theater wilden verlaten zagen die mensen er 
toch heel anders uit. Dat er in de noordelijke landen tijdens die 
donkere wintermaanden aardig wat Aquavit werd genuttigd, dat 
wist ik wel. Maar wat we hier meemaakten sloeg wel alles. Man-
nen en vrouwen lagen volkomen total loss en zo zat als een aap 
verspreid over het trappenhuis. Of zouden ze zo geschrokken 
zijn van onze muziek?  
Behalve Lapland speelden we ook een aantal keren in Finland. 
Zo ook op het Jazzfestival in Helsinki. Aangezien Harry Emmery 
...vervolg op de volgende pagina links 
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al in Finland was voor een concert met 
het Metropole Orkest, leek dat logistiek 
perfect uit te komen. Maar schijn be-
droog, we hadden twee concerten waar-
van de eerste buiten Helsinki was op 
dezelfde dag dat ook het Metropole Or-
kest een concert had.  
De oplossing was dat we Koos Serierse 
meenamen voor het eerste concert en 
Harry zou dan op het tweede concert 
aanwezig zijn. Nou, dat heeft Koos ge-
weten. Het was in het voorjaar, het was 
ijskoud en we speelden een openlucht-
concert.  
Ik zie Koos nog zo staan in een lange 
regenjas met al die baspartijen voor zijn 
neus die maar steeds opwaaiden door de 
wind. De volgende ochtend vloog hij 
weer terug naar Amsterdam en het 
toonde zijn fantastische mentaliteit om 
deze ondankbare klus toch maar even te 
klaren. 
De volgende dag was Harry weer aanwe-
zig en speelden we in de zaal waar de 
bekende Finse UMO Big Band zijn vaste 
onderkomen had. Ik weet nog wel dat 
onze groep aardig van leer trok en er in 
de pauze een jonge gitarist uit Oosten-
rijk zich aan ons voorstelde. Hij vond het 
een waanzinnig concert. Dat was Wolf-
gang Muthspiel, nu een grote bekend-
heid en een held voor vele jonge gitaris-
ten. 
In 1991 werden we uitgenodigd om op 
het bekende Pori Jazz Festival te spelen 
als afgevaardigden voor Nederland door 
de European Broadcasting Union. In het 
hotel kwamen we Lew Tabackin tegen 
die ons nog uitnodigde om langs te ko-
men bij zijn optreden. Wat een genot om 
Bob Cranshaw weer eens op contrabas 
te horen spelen. 
Het Kopenhagen Jazzfestival kwam ook 
aan bod. Dat betekende met zijn allen 
met de nachttrein, slapen ho maar en zo 
gaar als een banketletter in de ochtend 
aankomen in Kopenhagen. Daar konden 
we even een paar uur slapen in een 
hotel en daarna gelijk naar de sound-
check in een park waar we een middag-
concert moesten spelen. Ze hadden voor 
mij een leuk drumstel van plexiglas 
neergezet… Ik ben wel wat gewend, 
maar dit was ernstig. Verstand op nul, 
niet zeuren en spelen.  
 

Het was leuk om Doug Raney weer even 
te ontmoeten die destijds in Kopenhagen 
woonde en had gelezen dat we op het 
festival speelden. Hij nodigde ons alle 
...vervolg in de rechterkolom 

maal uit om diezelfde avond naar zijn optreden te komen in de 
tuin van een restaurant. Hij speelde daar met Bernt Rosengren 
en Mads Vinding. Dat was een mooi concert en ook hier was ik 
stomverbaasd om Doug in vloeiend Deens en zonder enig New 
Yorks accent te horen aankondigen. En passant onthield Jarmo 
nog even de Coltrane-changes van ‘Star eyes’, het stuk dat we 
later zelf opnamen voor de cd ‘Run For Your Wife’. Na dit concert 
met diner vertrokken we weer snel naar het station om die ver-
vloekte nachttrein weer te halen. Een dag later speelden we op 
het North Sea Jazz Festival in Den Haag. 
 

We kwamen ook weer terug in Parijs voor een week in de in-
middels mij wel zeer vertrouwde Petit Opportun van Bernard 
Rabeau, een club die bestaan heeft van 1977 tot en met 2004. 
Ik vergeet nooit dat de zoon van Kenny Clarke iedere avond 
geboeid naar ons zat te luisteren op het stenen trapje dat leidde 
naar de uitgang van deze jazzkelder. Laurent Clarke was een 
aardige en intelligente jonge student die, om wat bij te verdie-
nen, de baas hielp met het rondbrengen van de drankjes. En 
dan te bedenken dat zijn vader daar zijn laatste gig speelde 
voor hij overleed aan een hartaanval. Heel erg jammer dat die 
club niet meer bestaat, er is toch niets mooier dan een week te 
spelen in een club in Parijs.  
De band stond inmiddels als een huis en ondertussen hadden we 
ook België veroverd. We speelden in Mons waar Koos Serierse 
wederom inviel voor Harry Emmery en als ‘part of the deal’ 
moesten we ook pianist Mal Waldron voor een paar stukken 
begeleiden. Rob van Bavel kon rustig even een biertje gaan 
drinken terwijl de rest van de band met wat Monk-repertoire de 
inmiddels al wat breekbare, maar onverstoorbare Mal Waldron 
respectvol een duwtje in de rug gaf. Een aparte ervaring.  
 

Op uitnodiging van de toenmalige Nederlandse ambassadeur in 
Luxemburg, de heer Faber, werden we gevraagd om een con-
cert te geven voor de ambassade aldaar. We werden bij de 
Luxemburgse grens opgewacht door een limousine met Neder-
landse vlag. Ben stapte uit mijn auto en stapte onmiddellijk in 
de limousine. Wij moesten de heer Van den Dungen maar vol-
gen want die vond het wel wat.  
Enfin, eerst een uitgebreid diner en daarna een heftig concert in 
een grote zaal met heel veel galm voor de genodigden, die er 
schijnbaar toch van genoten. In ieder geval vond de heer Faber, 
een echte jazzliefhebber, het prachtig. En dat is dan toch weer 
mooi meegenomen wanneer je als pure jazzgroep een beetje 
internationaal wil toeren.   
 

Hierna begon Canada aan de horizon op te doemen. Maar dat 
komt in het volgende en laatste deel aan de orde. 
Eric Ineke 
 

Deel 1 van ‘Met ‘Ben en Jarmo’ de wereld rond’ staat in JF 356. 
 
Eric Ineke is drummer en doceert aan het Koninklijk Conservatori-
um van Den Haag. Sinds 2006 is hij leider van de Eric Ineke JazzX-
press. Met het Ben van den Dungen/Jarmo Hoogendijk Quintet 
maakte hij drie albums: ‘Speak Up’, 1989 (Timeless), ‘Run For Your 
Wife’, 1991 (Timeless) en ‘Double Dutch’, 1993 (PTSD/EMI). De 
bezetting van het kwintet: Ben van den Dungen (sax), Jarmo Hoo-
gendijk (trompet), Rob van Bavel (piano), Harry Emmery (bas) en 
Eric Ineke (drums). Het Quintet staat op 15 mei en 19 juni (17.00 
uur) centraal in het radioprogramma House of Hard Bop van de 
Concertzender.    
 

Luister hier een eerdere aflevering van House of Hard Bop 
met het Quintet terug: https://bit.ly/3n9W2oy 
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DISCOGRAFISCHE NOTITIES 
 

FLETCHER HENDERSON  
 

THESAURUS OF CLASSIC JAZZ  
A study in frustration (1897–1952) 

 
IIkk  wwoouu  ddeezzee  bbiijjddrraaggee  bbeeggiinnnneenn  mmeett  ddee  
vvrraaaagg::  iiss  oopp  ddee  rraaddiioo  ddee  llaaaattssttee  ttiieenn  jjaaaarr  
eeeenn  nnuummmmeerr  vvaann  FFlleettcchheerr  HHeennddeerrssoonn  
ggeeddrraaaaiidd??  ((JJaazzzzvvrriieenndd  HHeerrbbeerrtt  vvrrooeegg  zziicchh  
aaff,,  wwoorrddtt  ddaaaarr  wweell  jjaazzzz  ggeeddrraaaaiidd??  IInn  
VVllaaaannddeerreenn  hheebbbbeenn  wwee  JJaazzzz  oopp  KKllaarraa::  oopp  
mmaaaannddaagg  LLaattee  NNiigghhtt  JJaazzzz  ((2222--2233uu)),,  oopp  
vvrriijjddaagg  TTaakkee  66  ((2200--2222uu)),,  oopp  zzoonnddaagg  
RRoouunndd  MMiiddnniigghhtt  ((2222--2244uu))  eenn  vvaann  mmaaaann--
ddaagg  ttoott  ddoonnddeerrddaagg  DDjjaannggoo  ((1188--2200uu))))..  
  

PPiioonniieerr  FFlleettcchheerr  HHeennddeerrssoonn  ((FFHH))  ddiirrii--
ggeeeerrddee  ddee  bbiiggbbaannddss  mmeett  ggeeaarrrraannggeeeerrddee  
mmuuzziieekk  mmeett  iinn  11992266  bbeeppeerrkktt  ssuucccceess  vvoooorr  
eeeenn  bbeeppeerrkktt  ppuubblliieekk..  HHiijj  iiss  vvoooorrllooppeerr  vvaann  
ddee  sswwiinnggppeerriiooddee  uuiitt  ddee  jjaarreenn  ddeerrttiigg,,  hheett  
iiss  BBeennnnyy  GGooooddmmaann  ddiiee  ddee  ttiitteell  ‘‘KKiinngg  ooff  
SSwwiinngg’’  vveerrwweerrfftt..  GGlleennnn  MMiilllleerr,,  TToommmmyy  
DDoorrsseeyy,,  DDuukkee  EElllliinnggttoonn,,  CCoouunntt  BBaassiiee,,  
CChhaarrlliiee  BBaarrnneett  vveerrddiieennddeenn  mmeeeerr  ddoollllaarrss  
ddaann  HHeennddeerrssoonn..  IInn  ddiiee  jjaarreenn  wweerrdd  iinn  
tthheeaatteerrss  eenn  bbaallllrroooommss  ‘‘jjaazzzzoollooggyy’’  oonnddeerr--
wweezzeenn  ddoooorr  zzwwaarrttee  jjaazzzzpprrooffeessssoorreenn::  JJeellllyy  
RRoollll  MMoorrttoonn,,  LLoouuiiss  AArrmmssttrroonngg,,  KKiinngg  OOllii--
vveerr,,  EErrsskkiinnee  TTaattee,,  EEaarrll  HHiinneess,,  EEtthheell  WWaa--
tteerrss,,  JJiimmmmiiee  NNoooonnee,,  BBeessssiiee  SSmmiitthh,,  FFlleett--
cchheerr  HHeennddeerrssoonn..  HHeett  wwoooorrdd  ‘‘jjaazzzz’’  wweerrdd  iinn  
ddee  jjaarreenn  ttwwiinnttiigg  ggeeaassssoocciieeeerrdd  mmeett  bboorrddee--
lleenn  vvaann  NNeeww  OOrrlleeaannss,,  EElllliinnggttoonn  vveerrkkooooss  
‘‘nneeggrroo  mmuussiicc’’..  IInn  AAmmeerriikkaa  iiss  ‘‘jjaazzzz’’  eeeenn  
lleelliijjkk  wwoooorrdd,,  zzooaallss  iinn  ddee  uuiittddrruukkkkiinngg  ‘‘aanndd  
aallll  tthhaatt  jjaazzzz’’,,  ddaatt  ssttaaaatt  vvoooorr  mmiinnaacchhttiinngg,,  
ggeerriinnggsscchhaattttiinngg,,  bbeelleeddiiggiinngg..  
 

HHeennddeerrssoonn  wwaass  eeeenn  oorrkkeessttlleeiiddeerr  mmeett  eeeenn  
eexxcceelllleennttee  bbiibblliiootthheeeekk  ppaarrttiittuurreenn..  HHiijj  
kkaammppttee  mmeett  nnaaddeelleenn::  hhiijj  wwaass  zzwwaarrtt,,  
mmiinnddeerrvvaalliiddee  wweeggeennss  eeeenn  aauuttoo--oonnggeelluukk  
iinn  11992288,,  hhaadd  ttee  wweeiinniigg  aammbbiittiiee,,  oonnddeerr--
ggiinngg  ddee  llaakkssee  ddiisscciipplliinnee  vvaann  zziijjnn  mmuuzzii--
kkaanntteenn,,  eenn  aallss  zzaakkeennmmaann  wwaass  hhiijj  nniieett  
ggeemmoottiivveeeerrdd..  
HHiijj  wwaass  ggeeffrruussttrreeeerrdd  ddoooorr  ddee  bbeeppeerrkkttee  
ddrriiee  mmiinnuutteenn  vvaann  eeeenn  7788  ttooeerreenn  ppllaaaatt..  
PPllaatteenn  ggaavveenn  nniieett  wweeeerr  hhooee  ggooeedd  zziijjnn  
oorrkkeesstt  wweell  wwaass..  DDaatt  wwiillddee  kkoorrnneettttiisstt  RReexx  
SStteewwaarrtt  bbeewwiijjzzeenn::  oopp  2266  eenn  2299  nnoovveemm--
bbeerr,,  eenn  oopp  22  ddeecceemmbbeerr  11995577  vveerrzzaammeellddee  
hhiijj  ‘‘TThhee  FFlleettcchheerr  HHeennddeerrssoonn  AAllll  SSttaarrss’’  
vvoooorr  ddee  ppllaaaatt  ‘‘CCooooll  FFeevveerr  ––  TThhee  BBiigg  RReeuu--
nniioonn’’,,  mmeett  ddee  ssaaxxooffoonniisstteenn  CCoolleemmaann  
HHaawwkkiinnss,,  BBeenn  WWeebbsstteerr  eenn  BBuusstteerr  BBaaiilleeyy  
––  ddee  llaannggeerree  ssppeeeellttiijjdd  llaaaatt  ddee  mmuuzziieekk  vvaann  
FFHH  bbeetteerr  ttoott  hhaaaarr  rreecchhtt  kkoommeenn  ((BBlluuee  
MMoooonn  881177))..  
...vervolg in de rechterkolom 

 
 

De hoes van een GRP-verzamelalbum. 
 

OOrrkkeessttlleeiiddeerr  SSuunn  RRaa  hhoooorrddee  aallss  tteeeennaaggeerr  HHeennddeerrssoonnss  oorrkkeesstt,,  ‘‘ddiiee  
mmuuzziikkaanntteenn  mmooeetteenn  eennggeelleenn  zziijjnn,,  nnoo  hhuummaann  ccoouulldd  pprroodduuccee  ssuucchh  
bbeeaauuttiiffuull  mmuussiicc!!’’..  
 

IInn  11998811  vveerrsscchheeeenn  HHeennddeerrssoonnss  SSttoorryy  oopp  vviieerr  eellppeeeess,,  iinn  22001188  
hheerruuiittggeebbrraacchhtt  oopp  PPoollll  WWiinnnneerrss  RReeccoorrddss  2277338800,,  33ccdd--7744  ttrraacckkss  uuiitt  
11992233--11993388,,  mmiijjnn  nniieeuuwwee  eexxeemmppllaaaarr  kkoosstt  1122  eeuurroo..  IInn  22002200  vveerr--
sscchheeeenn  oopp  FFrréémmeeaauuxx  55775544  ddee  33ccdd--7711  ttrraacckkss  ‘‘LLeess  TTrroommppeetttteess  ddee  
FFlleettcchheerr  ––  11992233--  11994411’’,,  3300  eeuurroo..  
  

JJAAMMEESS  FFLLEETTCCHHEERR  HHAAMMIILLTTOONN  HHEENNDDEERRSSOONN  JJRR..    
GGeebboorreenn::  1188  ddeecceemmbbeerr  11889977  iinn  CCuutthhbbeerrtt,,  GGeeoorrggiiaa,,    
OOvveerrlleeddeenn::  2299  ddeecceemmbbeerr  11995522  iinn  NNeeww  YYoorrkk..  
  

VVrrooeeggee  jjaarreenn……  PPaaccee  &&  HHaannddyy……  BBllaacckk  SSwwaann......  
HHeennddeerrssoonn  wweerrdd  ggeebboorreenn  iinn  eeeenn  zzwwaarrttee  ffaammiilliiee,,  mmeett  ggeemmiiddddeellddee  
wweellssttaanndd..  ZZiijjnn  vvaaddeerr  wwaass  sscchhoooollhhooooffdd  iinn  MMaaccoonn,,  zziijjnn  mmooeeddeerr  wwaass  
ppiiaanniissttee,,  bbiijj  hhaaaarr  ssttuuddeeeerrddee  FFlleettcchheerr  kkllaassssiieekkee  mmuuzziieekk..  HHiijj  wweerrdd  
ggooeedd  ooppggeevvooeedd,,  wwaatt  nniieett  vvaannzzeellffsspprreekkeenndd  wwaass  bbiijj  ddee  zzwwaarrtteenn..  
HHiijj  hhaaaallddee  iinn  11992200  eeeenn  ddiipplloommaa  iinn  ddee  sscchheeiikkuunnddee  eenn  wwiisskkuunnddee  
aaaann  ddee  AAttllaannttaa  UUnniivveerrssiittyy..  BBrrooeerr  HHoorraaccee  wweerrdd  ggeebboorreenn  oopp  2222  
nnoovveemmbbeerr  11990077::  ddiiee  wwoorrddtt  ddee  bbeetteerree  ppiiaanniisstt,,  iinn  zziijjnn  llaatteerree  lloooopp--
bbaaaann  bbiijj  BBiilllliiee  HHoolliiddaayy  eenn  iinn  11994444  bbiijj  zzaannggeerreess  LLeennaa  HHoorrnnee..  FFlleett--
cchheerr  ddaaaarreenntteeggeenn  wwoorrddtt  ddee  mmuuzziikkaallee  ddeennkkeerr--aarrrraannggeeuurr..  
  

‘Hop off’, opgenomen in NYC op 4 november 1927: 
hhttttppss::////wwwwww..yyoouuttuubbee..ccoomm//wwaattcchh??vv==22WW5555mmrrkk77IIrrww  
  

IInn  11992200  zzooeekktt  FFHH  iinn  NNeeww  YYoorrkk  eeeenn  jjoobb  iinn  ddee  cchheemmiiee,,  mmaaaarr  ddaatt  iiss  
eeeenn  hhooppeelloozzee  zzaaaakk  vvoooorr  eeeenn  jjoonnggee  zzwwaarrttee..  OOmmddaatt  zziijjnn  ssppaaaarrggeelldd  
oopp  wwaass,,  wwoorrddtt  hhiijj  bbeeggeelleeiiddiinnggssppiiaanniisstt  bbiijj  ddee  ‘‘BBllaacckk  SSwwaann  TTrroouubbaa--
ddoouurrss’’  vvoooorr  ddee  zzwwaarrttee  mmuuzziieekkmmaaaattsscchhaappppiijj  ‘‘PPaaccee  &&  HHaannddyy  SShheeeett  
MMuussiicc  CCoommppaannyy’’,,  oopp  ppootteenn  ggeezzeett  ddoooorr  HHaarrrryy  PPaaccee,,  eeeenn  pprrooff  
GGrriieekkss  eenn  LLaattiijjnn,,  eenn  WW..CC..  HHaannddyy,,  ‘‘FFaatthheerr  ooff  tthhee  BBlluueess’’..  
WWaatt  ssoocciiaallee  ggeesscchhiieeddeenniiss::  iinn  MMiiaammii  vveerrbboooodd  eeeenn  ssttaaddssrreegglleemmeenntt  
ddaatt  zzwwaarrttee  oorrkkeesstteenn  ssppeeeellddeenn  vvoooorr  eeeenn  bbllaannkk  ppuubblliieekk..  IInn  WWeesstt  
PPaallmm  BBeeaacchh  vveerrbboooodd  ddee  ppoolliittiiee  ddaatt  bbllaannkkee  bbuusscchhaauuffffeeuurrss  zzwwaarrttee  
...vervolg op de volgende pagina links 
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oorrkkeesstteenn  rroonnddrreeddeenn..  PPiiaanniisstt  AArrtt  HHooddeess  
wwaass  ssoommss  ddee  eenniiggee  bbllaannkkee  iinn  eeeenn  zzwwaarrtt  
oorrkkeesstt,,  vvoooorr  hheemm  ssppeeeellddee  hhuuiiddsskklleeuurr  
ggeeeenn  rrooll,,  aalllleeeenn  hhooee  ggooeedd  jjee  kkoonn  ssppeelleenn..  
IInn  CChhiiccaaggoo  wweerrdd  hhiijj  ddoooorr  hheett  mmuuzziieekkssyynn--
ddiiccaaaatt  oopp  ddee  vviinnggeerrss  ggeettiikktt..  FFHH  vvoonndd  hheett  
nniieett  hhaarrtteelliijjkk  ddaatt  zzwwaarrttee  mmuuzziikkaanntteenn  
ttiijjddeennss  eeeenn  ttoouurrnneeee  sstteeeeddss  mmeesssseenn  eenn//ooff  
vvuuuurrwwaappeennss  mmeeeeddrrooeeggeenn  oomm  zziicchh  ttee  
bbeesscchheerrmmeenn..  
DDee  oonnttssppaannnniinnggssiinndduussttrriiee  wwaass  iinn  hhaannddeenn  
vvaann  bbllaannkkee  AAmmeerriikkaanneenn,,  ddiiee  wwaarreenn  jjaa--
llooeerrss  oopp  zzwwaarrtteenn  ddiiee  hhuunn  eeiiggeenn  mmuuzziieekk  
ooppnnaammeenn..  RRoonndd  11992200  zziijjnn  BBeerrtt  WWiilllliiaammss  
eenn  MMaammiiee  SSmmiitthh  ddee  eenniiggee  zzwwaarrttee  sstteemm--
mmeenn..  PPaaccee  wwiillddee  ddeezzee  ddiissccrriimmiinneerreennddee  
oonnrreecchhttvvaaaarrddiigghheeiidd  aaaannppaakkkkeenn  ssaammeenn  
mmeett  zziijjnn  zzwwaarrttee  ‘‘rreeccoorrddiinngg  mmaannaaggeerr’’  
FFlleettcchheerr  HHeennddeerrssoonn..  
  

  
  
IInn  mmaaaarrtt  11992211  llaanncceeeerrtt  HHaarrrryy  PPaaccee,,  
eecchhtteerr  zzoonnddeerr  WW..CC..  HHaannddyy,,  zziijjnn  ‘‘PPaaccee  
PPhhoonnooggrraapphh  CCoorrppoorraattiioonn’’  iinn  HHaarrlleemm,,  hheett  
NNeeggrroo  QQuuaarrtteerr  iinn  NNYYCC..  HHiijj  mmooeesstt  vviinn--
ddiinnggrriijjkk  zziijjnn,,  bbllaannkkee  ccoonnccuurrrreenntteenn  ssaabboo--
tteeeerrddeenn  hheemm..  HHiijj  ssttuuuurrddee  ddee  ‘‘mmaasstteerrss’’  
nnaaaarr  WWiissccoonnssiinn  eenn  hhooeeffddee  zzeess  wweekkeenn  ttee  
wwaacchhtteenn  vvoooorrddaatt  ddee  eeeerrssttee  ‘‘BBllaacckk  SSwwaann’’  
ppeerrsskkllaaaarr  wwaass..  HHiijj  kkooooss  ddiiee  mmeerrkknnaaaamm  
eenn  hheett  llooggoo  tteerr  eerree  vvaann  ddee  zzwwaarrttee  zzaannggee--
rreess  EElliizzaabbeetthh  TTaayylloorr  GGrreeeennffiieelldd  ((11881199--
11887766))..  DDiiee  wwaass  iinn  11885533  nnaaaarr  EEnnggeellaanndd  
ggeekkoommeenn..  DDoooorr  ttuusssseennkkoommsstt  vvaann  HHaarrrriieett  
EElliissaabbeetthh  BBeeeecchheerr  SSttoowwee  ((‘‘UUnnccllee  TToomm’’ss  
CCaabbiinn’’,,  mmaaaarrtt  11885522))  zzoonngg  ddee  ‘‘ZZwwaarrttee  
ZZwwaaaann’’  oopp  1100  mmeeii  11885544  vvoooorr  QQuueeeenn  
VViiccttoorriiaa  iinn  BBuucckkiinngghhaamm  PPaallaaccee..  
 

HHaarrrryy  PPaaccee  pprroommoooott  zziijjnn  ppllaatteenn  aallss  ‘‘tthhee  
oonnllyy  ggeennuuiinnee  ccoolloorreedd  rreeccoorrddss,,  ootthheerrss  aarree  
oonnllyy  ppaassssiinngg  ffoorr  ccoolloorreedd’’!!  IInn  aapprriill  11992211  
wwoorrddeenn  ddee  eeeerrssttee  BBllaacckk  SSwwaannss  ooppggeennoo--
mmeenn,,  ddee  mmaaaanndd  eerroopp  nneeeemmtt  ‘‘BBllaacckk  
QQuueeeenn’’  EEtthheell  WWaatteerrss  hhaaaarr  ‘‘DDoowwnn  hhoommee    
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bblluueess’’  oopp  mmeett  ddee  ‘‘BBllaacckk  SSwwaann  JJaazzzz  MMaasstteerrss’’  vvaann  vviioolliisstt  CCoorrddyy  
WWiilllliiaammss,,  mmeett  FFHH  aallss  ppiiaanniisstt..  MMeett  EEtthheell  WWaatteerrss  eenn  ddee  ‘‘BBllaacckk  SSwwaann  
TTrroouubbaaddoouurrss’’  ttrreekktt  FFHH  oopp  pprroommoottiieettooeerr::  vvaann  2233  nnoovveemmbbeerr  11992211  
ttoott  2222  jjuullii  11992222..  ZZee  rreeiizzeenn  ddoooorr  2211  ssttaatteenn  eenn  ttrreeddeenn  oopp  iinn  5533  
sstteeddeenn,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  NNeeww  OOrrlleeaannss,,  MMeemmpphhiiss..  ZZaakkeennmmaann  PPaaccee  
sscchhaakkeelltt  jjoouurrnnaalliisstt  LLeesstteerr  WWaallttoonn  iinn  aallss  rrooaaddiiee,,  tteerr  pprroommoottiiee  iinn  
bbeevvrriieennddee  bbllaaddeenn  aallss  ddee  ‘‘NNeeww  YYoorrkk  WWoorrlldd’’,,  ddee  ‘‘CChhiiccaaggoo  DDeeffeenn--
ddeerr’’,,  ddee  ‘‘PPiittttssbbuurrgghh  CCoouurriieerr’’..  EEtthheell  WWaatteerrss  wwaass  ddee  eeeerrssttee  zzwwaarrttee  
aarrttiieessttee  ddiiee  ggeebbrruuiikkmmaaaakkttee  vvaann  ddee  nniieeuuwwee  mmaassssaammeeddiiaa,,  ddee  rraa--
ddiioo,,  ‘‘bbrrooaaddccaassttiinngg  ffrroomm  NNeeww  OOrrlleeaannss’’..  IInn  ddiiee  ssttaadd  ssppeeeellddee  eeeenn  
zzeekkeerree  LLoouuiiss  AArrmmssttrroonngg  iinn  hheett  LLyyrriicc  TThheeaattrree..  BBiijj  ddee  tteerruuggkkeeeerr  
vvaann  ddee  TTrroouubbaaddoouurrss  iinn  NNeeww  YYoorrkk  iinn  jjuullii  11992222  wwaass  HHaarrrryy  PPaaccee’’ss  
PPhhoonnooggrraapphhyy  CCoommppaannyy  uuiittggeebbrreeiidd::  ddeerrttiigg  mmeennsseenn  tteewweerrkkggeesstteelldd  
iinn  ggrrootteerree  eeiiggeennddoommmmeenn,,  zzeevveenn  ddiissttrriiccttmmaannaaggeerrss,,  dduuiizzeenndd  ddeeaa--
lleerrss  eenn  aaggeenntteenn,,  pplluuss  eeeenn  oorrkkeesstt  vvaann  aacchhtt  mmaann..  AAffgguunnsstt  ggrrooeeiitt  
bbiijj  OOkkeehh,,  PPaarraammoouunntt,,  CCoolluummbbiiaa,,  ddee  mmaarrkktt  vvaann  ddee  ‘‘rraaccee  rreeccoorrddss’’  
wwaass  ffiinnaanncciieeeell  iinntteerreessssaanntt..  IInn  mmaaaarrtt  11992233  wwoorrddtt  zziijjnn  ffiirrmmaannaaaamm  
ddee  ‘‘BBllaacckk  SSwwaann  PPhhoonnooggrraapphh  CCoommppaannyy’’,,  ddee  ccaappaacciitteeiitt  vvaann  zziijjnn  
ppeerrsseerriijjeenn  iinn  LLoonngg  IIssllaanndd  CCiittyy  wweerrdd  vveerrggrroooott,,  ssoommss  wweerrddeenn  zzee--
vveenndduuiizzeenndd  ppllaatteenn  oopp  eeeenn  ddaagg  vveerrkkoocchhtt..  DDoooorr  ddee  ooppkkoommsstt  vvaann  
ddee  rraaddiioo  ddaaaalltt  ddee  ppllaatteennvveerrkkoooopp  eenn  wwoorrddtt  ddee  ffaabbrriieekk  ggeessllootteenn..  IInn  
ddeecceemmbbeerr  11992233  wwoorrddtt  BBllaacckk  SSwwaann  ffaaiilllliieett  vveerrkkllaaaarrdd..  IInn  mmeeii  11992244  
nneeeemmtt  PPaarraammoouunntt  ddee  BBllaacckk  SSwwaann  ccaattaalloogguuss  oovveerr..    
HHaarrrryy  PPaaccee’’ss  ‘‘aallll  bbllaacckk’’  ddrroooomm  hheeeefftt  ddrriiee  jjaaaarr  ggeedduuuurrdd..    FFHH  mmooeett  
oopp  zzooeekk  nnaaaarr  aannddeerr  wweerrkk......  
 

11992244……  LLoouuiiss  AArrmmssttrroonngg  ––  CCoolleemmaann  HHaawwkkiinnss  
AAaannvvaannkkeelliijjkk  wweeiiggeerrtt  AArrmmssttrroonngg  hheett  aaaannbboodd  oomm  bbiijj  HHeennddeerrssoonn  ttee  
kkoommeenn  ssppeelleenn,,  zziijjnn  vvrriieenndd,,  ddee  ddrruummmmeerr  ZZuuttttyy  SSiinngglleettoonn,,  mmoocchhtt  
nniieett  mmeeee..  IInn  jjaannuuaarrii  11992244  hhaadd  FFHH  zziijjnn  bbiiggbbaanndd  bbiijjeeeenn  eenn  bbeehhaaaall--
ddee  ssuucccceesssseenn  mmeett  ddee  aarrrraannggeemmeenntteenn  vvaann  DDoonn  RReeddmmaann,,  ddiiee  
sswwiinnggddeenn  mméééérr  ddoooorr  ddee  iinnbbrreenngg  vvaann  AArrmmssttrroonngg,,  ddiiee  wwaass  ttoocchh  
ggeeaarrrriivveeeerrdd  iinn  sseepptteemmbbeerr  11992244..  OOpp  99  jjaannuuaarrii  11992244  zzoonngg  BBeessssiiee  
SSmmiitthh,,  mmeett  DDoonn  RReeddmmaann  eenn  FFHH  ‘‘EEaavveeddrrooppppeerr’’ss  bblluueess’’,,  oovveerr  hheett  
aacchhtteerrkkllaappppeenn  eenn  ssttiieekkeemm  lluuiisstteerrvviinnkkeenn  aacchhtteerr  ddee  ddeeuurr..  BBeessssiiee’’ss  
‘‘CCaakkee  wwaallkkiinngg  bbaabbiieess’’  mmeett  HHeennddeerrssoonn’’ss  HHoott  SSiixx  vvaann  55  mmeeii  11992255  
iiss  eeeenn  lluuiisstteerrttiipp::  JJooee  SSmmiitthh  oopp  ttrroommppeett,,  BBuusstteerr  BBaaiilleeyy  aallss  kkllaarrii--
nneettttiisstt,,  CCoolleemmaann  HHaawwkkiinnss  oopp  tteennoorrssaaxx..  
(https://www.youtube.com/watch?v=fe5gMYExYp0) 
 

FFHH  hhaadd  CCoolleemmaann  HHaawwkkiinnss  wweeggggeehhaaaalldd  bbiijj  WWiillbbuurr  SSwweeaattmmaann  vvoooorr  
ddee  ‘‘DDiiccttyy  bblluueess’’  oopp  99  aauugguussttuuss  11992233,,  mmeett  DDoonn  RReeddmmaann  eenn  FFHH,,  
HHaawwkkiinnss’’  eeeerrssttee  ssuubbssttaannttiiëëllee  ppllaaaatt..  HHooeewweell  ddee  ssaaxxooffoooonn  aall  rroonndd  
11884411  ddoooorr  AAddoollpphhee  SSaaxx  wwaass  uuiittggeevvoonnddeenn,,  wweerrdd  ddaatt  iinnssttrruummeenntt  
ppaass  ffuunnccttiioonneeeell  iinnggeesscchhaakkeelldd  iinn  ddee  bbiiggbbaannddss  ddoooorr  FFHH  bbeeggiinn  jjaarreenn  
ttwwiinnttiigg  vvaann  ddee  vvoorriiggee  eeeeuuww..  
VVaann  11992222  ttoott  jjuullii  11992244  ssppeeeelltt  FFHH  iinn  ddee  CClluubb  AAllaabbaamm  iinn  BBrrooaaddwwaayy,,  
mmeett  sstteerrssoolliisstt  CCoolleemmaann  HHaawwkkiinnss..    NNaa  eeeenn  ddiissppuuuutt  mmeett  ddee  AAllaabbaamm  
vveerrhhuuiisstt  zziijjnn  oorrkkeesstt  iinn  ddee  zzoommeerr  11992244  nnaaaarr  ddee  RRoosseellaanndd  BBaallll--
rroooomm,,  nnaa  ddee  SSaavvooyy  BBaallllrroooomm  ddee  mmeeeesstt  bbeekkeennddee  zzaaaall  iinn  NNeeww  
YYoorrkk..  
 

FFHH  ccoommppoonneeeerrtt  ‘‘GGiinn  hhoouussee  bblluueess’’  mmeett  tteekkssttsscchhrriijjvveerr  HHeennrryy  TTrrooyy,,  
oopp  1188  mmaaaarrtt  11992266  ggeezzoonnggeenn  ddoooorr  BBeessssiiee  SSmmiitthh  mmeett  BBuusstteerr  BBaaii--
lleeyy  eenn  FFHH,,  NNiinnaa  SSiimmoonnee  vveerrttoollkktt  hheett  iinn  11996611  oopp  hhaaaarr  ‘‘FFoorrbbiiddddeenn  
FFrruuiitt’’..  
(https://www.youtube.com/watch?v=ZKJ6-V7dUqM) 
 

NNootteeeerr  ddaatt  vveellee  cclluubbss  vvoooorrbbeehhoouuddeenn  wwaarreenn  vvoooorr  bbllaannkkeenn..  DDee  
CCoottttoonn  CClluubb,,  ggeelleeggeenn  iinn  hheett  zzwwaarrttee  HHaarrlleemm,,  bbeeddiieennddee  aalllleeeenn  eeeenn  
bbllaannkk  ppuubblliieekk..  HHeennddeerrssoonnss  oorrkkeesstt  bblleeeeff  eeeenn  ttiieennttaall  jjaarreenn  ssppeelleenn  
iinn  ddee  RRoosseellaanndd  vvoooorr  eeeenn  bbllaannkk  ppuubblliieekk,,  mmeett  eeeenn  ppiieekkppeerriiooddee    
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ttuusssseenn  11992277  eenn  11993300..  ZZiijjnn  oorrkkeesstt  wwaass  
vveeeelleeeerr  eeeenn  ddaannssoorrkkeesstt,,  ggeeeenn  jjaazzzzoorrkkeesstt,,  
mmaaaarr  ssttiillaaaann  wweerrdd  jjaazzzz  eerrnnssttiigg  ggeennoommeenn,,  
ddaannkkzziijj  ddee  ‘‘BBllaacckk  aanndd  ttaann  ffaannttaassyy’’  uuiitt  
11992277  vvaann  DDuukkee  EElllliinnggttoonn  eenn  BBuubbbbeerr  MMii--
lleeyy..  
 

UUiitt  ddiiee  ppeerriiooddee  11992244--11992255  ddaatteeeerrtt  wwaatt  
llaatteerr  ddee  bbaassiiss  wwoorrddtt  vvoooorr  bbiiggbbaannddss,,  aaff--
wwiisssseelleenndd  oopp  hheett  vvoooorrppllaann  ddee  kkooppeerrss  eenn  
ddee  rriieettbbllaazzeerrss,,  eenn  bbeeppeerrkkttee  rruuiimmttee  vvoooorr  
ssoollooppaassssaaggeess..  OOpp  zziijjnn  ppllaatteenn  uuiitt  11992244  
zziijjnn  eerr  ooppvvaalllleennddee  ssoollooss  vvoooorr  LLoouuiiss  AArrmm--
ssttrroonngg  iinn  ‘‘GGoo  ‘‘lloonngg  mmuullee’’,,  ‘‘SShhaanngghhaaii  
sshhuuffffllee’’,,  ‘‘CCooppeennhhaaggeenn’’..  DDoonn  RReeddmmaann  
bbeewweerrkktt  KKiinngg  OOlliivveerrss  ‘‘DDiippppeerrmmoouutthh  
bblluueess’’  ttoott  ‘‘SSuuggaarr  ffoooott  ssttoommpp’’,,  mmeetteeeenn  
éééénn  vvaann  zziijjnn  eeeerrssttee  hhiittss..  
 

11992288  iiss  eeeenn  kkeeeerrppuunntt  iinn  HHeennddeerrssoonnss  
lleevveenn::  ddoooorr  eeeenn  aauuttoo--oonnggeevvaall  wwoorrddtt  zziijjnn  
lliinnkkeerrkkaanntt  vveerrllaammdd,,  hhiijj  iiss  oonnttmmooeeddiiggdd,,  
vveerrlloooorr  zziijjnn  aammbbiittiiee,,  aalldduuss  zziijjnn  vvrroouuww  
LLeeoonnoorraa  MMeeaauuxx,,  mmeett  wwiiee  hhiijj  iinn  11992244  wwaass  
ggeettrroouuwwdd,,  zziijj  wwaass  ddee  eexx--vvrroouuww  vvaann  zziijjnn  
eeeerrssttee  ttrroommppeettttiisstt  RRuusssseellll  SSmmiitthh..  
 

11992299..  DDeepprreessssiiee  vvoollggtt  oopp  ddee  ffiinnaanncciiëëllee  
oonnttppllooffffiinngg  vvaann  WWaallll  SSttrreeeett  oopp  2299  ookkttoo--
bbeerr  11992299..  MMiinnddeerr  vvoollkk  iinn  ddee  ccaabbaarreettss  eenn  
ddoooorr  ddee  ooppkkoommsstt  vvaann  ddee  ggeelluuiiddssffiillmmss  iiss  
eerr  ooookk  mmiinnddeerr  wweerrkk  vvoooorr  bbeeggeelleeiiddeerrss  vvaann  
ssttoommmmee  ffiillmmss..  HHeett  ggeevvooeell  ‘‘jjaazzzz  iiss  ddeeaadd’’  
oovveerrhheeeerrssttee..  BBoovveennddiieenn  ggoolldd  ddee  PPrroohhiibbii--
ttiioonn  WWeett  vvaann  11992200  ttoott  11993333,,  aallccoohhoollvveerr--
bboodd,,  mmeett  ddee  ddaaaarraaaann  vveerrbboonnddeenn  nneeggaa--
ttiieevvee  nneevveenneeffffeecctteenn::  AAll  CCaappoonnee,,  iilllleeggaallee  
ccaaffééss,,  ‘‘ssppeeaakkeeaassiieess’’,,  ‘‘bblliinndd  ppiiggss’’,,  iilllleeggaaaall  
ggeessttooookkttee  ddrraannkk,,  ‘‘ggiinn  jjooiinnttss’’,,  ccoorrrruuppttiiee..  
EEllkkee  cclluubb  hhaadd  wweell  eeeenn  vveerrbboorrggeenn  llookkaaaall  
vvoooorr  ggeellddssppeelleenn,,  bbllaacckkjjaacckk,,  ppookkeerreenn,,  
tteeeerrlliinnggbbaakk,,  eenn  ooookk  ggeehheeiimmee  ppllaaaattsseenn  
vvoooorr  ggeehheeiimmee  ooppttrreeddeennss  mmeett  ggrroottee  ffooooii--
eenn  vvoooorr  ddee  mmuuzziikkaanntteenn..  VVoooorr  ddee  oovveerr--
hheeiidd  wwaass  hheett  eeeenn  ssiissyyffuussaarrbbeeiidd  oomm  bboooott--
lleeggggiinngg  ttee  ccoonnttrroolleerreenn,,  aalllleeeenn  aall  iinn  NNYYCC  
bbeessttoonnddeenn  iinn  ddee  jjaarreenn  ttwwiinnttiigg  wweell  3322..000000  
ssppeeaakkeeaassiieess..  GGeelluukkkkiigg  wwaarreenn  ddiiee  mmuussiiccii  
ddiiee  ttoocchh  eeeenn  jjoobb  vvoonnddeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  
rroonndd  11993311  FFlleettcchheerr  mmeett  CCoolleemmaann  HHaaww--
kkiinnss  eenn  RReexx  SStteewwaarrtt  iinn  CCoonnnniiee’’ss  IInnnn,,  
vvaannddaaaarr  CCoonnnniiee’’ss  IInnnn  OOrrcchheessttrraa......  
 

DDee  ‘‘ppaappaa’’  vvaann  BBiilllliiee,,  CCllaarreennccee  HHoolliiddaayy  
ssppeeeellddee  vvaannaaff  11992288  ttoott  11993333  ggiittaaaarr  bbiijj  
FFHH..  FFoouuttiieeff  vvoonndd  iikk  ddaatt  CCllaarreennccee  oopp  ttoouurr--
nneeee  wwaass  mmeett  FFHH..  NNeeeenn,,  CCllaarreennccee  wweerrdd  
zziieekk  ttiijjddeennss  eeeenn  TTeexxaass--ttoouurrnneeee  mmeett  DDoonn  
RReeddmmaann,,  ddiiee  ssppeeeellddee  mmeett  zziijjnn  CCoottttoonn  
CClluubb  RReevvuuee  iinn  hheett  DDaallllaass  MMaajjeessttiicc  TThheeaa--
ttrree  vvaann  2200  ttoott  2266  ffeebbrruuaarrii  11993377..  CCllaarreennccee  
bblleeeeff  ddaaggeenn  iinn  hheett  DDaallllaass  SStt..  PPaauull’’ss  
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SSaanniittaarriiuumm,,  wwaaaarr  hhiijj  oovveerrlleeeedd  oopp  2233  ffeebbrruuaarrii  11993377..  BBeeggrraavveenn  iinn  
CCyypprreessss  HHiillllss,,  QQuueeeennss,,  SSeeccttiiee  11,,  GGrraaff  661122AA..  CCllaarreennccee  wwaass  ssllaacchhtt--
ooffffeerr  ggeewweeeesstt  vvaann  ggaassaaaannvvaalllleenn  iinn  ddee  FFrraannssee  llooooppggrraavveenn,,  zziijjnn  
sscchhiipp  vveerrttrrookk  oopp  2200  ookkttoobbeerr  11991188,,  2222  ddaaggeenn  vvoooorr  ddee  WWaappeennssttiill--
ssttaanndd  vvaann  1111  nnoovveemmbbeerr,,  hhiijj  hheeeefftt  wweeiinniigg  oooorrlloogg  ggeezziieenn..  BBiijj  hheett  
lleeggeerr  wwaass  CCllaarreennccee  kkllaarrooeennbbllaazzeerr,,  oommddaatt  hhiijj  oooorrllooggssvveetteerraaaann  
wwaass  bbeettaaaallddee  hheett  UUSS  GGoovveerrnnmmeenntt  zziijjnn  bbeeggrraaffeenniisskkoosstteenn..  
  

IInn  11993333  ssttaaaatt  ‘‘QQuueeeerr  nnoottiioonnss’’  vvaann  CCoolleemmaann  HHaawwkkiinnss  oopp  ddee  oopp--
nnaammeelliijjsstt..  EEeennss  zzaatt  tteennoorrssaaxxooffoonniisstt  GGeeoorrggee  DDiixxoonn  iinn  ddee  SSaavvooyy  
BBaallllrroooomm  aaaann  ttaaffeell  mmeett  FFHH,,  LLuuiiss  RRuusssseellll,,  CChhiicckk  WWeebbbb,,  AArrttiiee  
SShhaaww..  HHaawwkkiinnss  lliieett  zziicchh  oonnttvvaalllleenn  ddaatt  hhiijj  FFHH  zzoouu  vveerrllaatteenn,,  DDiixxoonn  
hhaadd  nneett  eeeenn  tteelleeggrraamm  ggeekkrreeggeenn  vvaann  ssaaxxooffoonniisstt  LLeesstteerr  YYoouunngg  uuiitt  
KKaannssaass  CCiittyy..  OOpp  3311  mmaaaarrtt  11993344  wweerrdd  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn  
FFHH  eenn  LLeesstteerr  YYoouunngg  bbeekklloonnkkeenn  iinn  hheett  GGrraayyssttoonnee  HHootteell  iinn  DDeettrrooiitt..  
VVaann  55  ttoott  1111  nnoovveemmbbeerr  11993344  ccoonncceerrtteenn  iinn  ddee  GGrraayyssttoonnee  BBaallll--
rroooomm,,  DDeettrrooiitt,,  ooookk  nnoogg  oopp  3300  aauugguussttuuss  11993377,,  11  mmeeii  11993388,,  1155  
nnoovveemmbbeerr  11994433..  
  

11993344..  HHaawwkkiinnss  hhaadd  oorrkkeessttlleeiiddeerr--iimmpprreessaarriioo  JJaacckk  HHyyllttoonn  iinn  LLoonn--
ddeenn  ggeeccoonnttaacctteeeerrdd,,  ooff  oommggeekkeeeerrdd..  HHiijj  aarrrriivveeeerrtt  oopp  3300  mmaaaarrtt  
11993344  iinn  EEnnggeellaanndd,,  HHyyllttoonn  vviinnddtt  wweerrkk  vvoooorr  HHaawwkkiinnss..  ZZiijjnn  EEuurroo--
ppeeeess  vveerrbblliijjff  lleeiiddtt  iinn  11993355  ttoott  ccoonncceerrtteenn  mmeett  TThhee  RRaammbblleerrss  vvaann  
TThheeoo  UUddeenn  MMaassmmaann,,  iinn  OOoosstteennddee  mmeett  hheett  oorrkkeesstt  vvaann  RRoobbeerrtt  DDee  
KKeerrss,,  mmeett  oopp  2288  aapprriill  11993377  ooppnnaammeenn  iinn  PPaarriijjss  mmeett  DDjjaannggoo  RReeiinn--
hhaarrddtt,,  BBeennnnyy  CCaarrtteerr,,  TToommmmyy  BBeennffoorrdd..  DDeennkk  mmeetteeeenn  aaaann  zziijjnn  
ffaammeeuuzzee  ‘‘BBooddyy  aanndd  ssoouull’’  vvaann  1111  ookkttoobbeerr  11993399..  BBiijj  FFHH  wweerrdd  
HHaawwkkiinnss  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  LLeesstteerr  YYoouunngg,,  ddiiee  bblleeeekk  ttee  pprrooggrreessssiieeff  
vvoollggeennss  mmeevvrroouuww  ttrroommppeettttiissttee  LLeeoorraa  HHeennddeerrssoonn..  YYoouunngg  bblliijjfftt  vviijjff  
mmaaaannddeenn  bbiijj  FFHH  eenn  ttrreekktt  ddaann  nnaaaarr  CCoouunntt  BBaassiiee..  DDee  tteennoorrssttooeell  
kkoommtt  iinn  hhaannddeenn  vvaann  BBeenn  WWeebbsstteerr,,  oopp  1111  sseepptteemmbbeerr  11993344  wwoorrddtt  
eeeenn  ‘‘LLiimmeehhoouussee  bblluueess’’  ooppggeennoommeenn..  
...vervolg op de volgende pagina links 
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IInn  nnoovveemmbbeerr  11992255  ggaaaatt  AArrmmssttrroonngg  nnaaaarr  
CChhiiccaaggoo  bbiijj  ‘‘LLiill  AArrmmssttrroonngg’’ss  DDrreeaammllaanndd  
SSyynnccooppaattoorrss’’,,  bbiijj  FFHH  hhaadd  hhiijj  jjaazzzzkkiieemmeenn  
ggeezzaaaaiidd..  TToott  11992277  wwaass  hheett  vvoooorraall  DDoonn  
RReeddmmaann  ddiiee  ddee  aarrrraannggeemmeenntteenn  sscchhrreeeeff..  
ZZoommeerr  11992277  wwoorrddtt  DDoonn  mmuuzziikkaaaall  ddiirreecc--
tteeuurr  bbiijj  MMccKKiinnnneeyy’’ss  CCoottttoonn  PPiicckkeerrss  iinn  
DDeettrrooiitt..  HHeennddeerrssoonn  mmooeett  nnuu  zzeellff  ggaaaann  
aarrrraannggeerreenn,,  ddooeett  eeeenn  bbeerrooeepp  oopp  bbrrooeerr  
HHoorraaccee,,  ddiiee  wweell  ddeerrttiigg  ssttuukkss  aafflleevveerrtt..  IInn  
11993300--11993311  iiss  BBeennnnyy  CCaarrtteerr  lleevveerraanncciieerr  
vvaann  eeeenn  ppaakk  aarrrraannggeemmeenntteenn..  
BBeessttee  wweerrkkeenn  uuiitt  ddiiee  ppeerriiooddee::  ‘‘KKiinngg  PPoorr--
tteerr’’::  ppooppuullaaiirr  ggeessppeeeelldd  ddoooorr  BBeennnnyy  
GGooooddmmaann  mmeett  eeeenn  FFHH--aarrrraannggeemmeenntt,,  
ooppnnaammee  11  jjuullii  11993355  mmeett  BBuunnnnyy  BBeerriiggaann  
eenn  GGeennee  KKrruuppaa..  FFHH  nnaamm  ddee  ‘‘KKiinngg  PPoorrtteerr  
ssttoommpp’’  wweell  vviieerr  kkeeeerr  oopp::  iinn  11992255,,  11992288,,  
11993322  eenn  11993333..  
 

‘New King Porter stomp’ uit 1932: 
https://bit.ly/3vM5529 
 

EEeenn  vveerrddiieennssttee  vvaann  HHeennddeerrssoonn::  hhiijj  oonntt--
ddeekkttee  nniieeuuwwee  ttaalleenntteenn,,  hhaaaallddee  zzwwaarrtteenn  
uuiitt  hhuunn  oonnbbeekkeennddhheeiidd..  CCoonnccuurrrreenntteenn  
kkoonnddeenn  nniieett  wweeddiijjvveerreenn  mmeett  FFlleettcchheerrss  
ttooppssoolliisstteenn::  kkoorrnneettttiisstteenn  LLoouuiiss  AArrmm--
ssttrroonngg,,  JJooee  SSmmiitthh,,  RReexx  SStteewwaarrtt,,  HHeennrryy  
RReedd  AAlllleenn,,  RRooyy  EEllddrriiddggee,,  BBoobbbbyy  SSttaarrkk,,  
TToommmmyy  LLaaddnniieerr,,  DDoocc  CChheeaatthhaamm,,  ttrroomm--
bboonniisstteenn  BBeennnnyy  MMoorrttoonn,,  CChhaarrlliiee  GGrreeeenn,,  
JJiimmmmyy  HHaarrrriissoonn,,  JJ..CC..  HHiiggggiinnbbootthhaamm,,  
CCllaauuddee  JJoonneess,,  DDiicckkiiee  WWeellllss,,  kkllaarriinneettttiisstteenn  
RRuusssseellll  PPrrooccooppee  eenn  BBuusstteerr  BBaaiilleeyy,,  ddee  
ttoopptteennoorriisstteenn  BBeenn  WWeebbsstteerr,,  CCoolleemmaann  
HHaawwkkiinnss,,  LLeesstteerr  YYoouunngg,,  CChhuu  BBeerrrryy,,  aalltt--
ssaaxxooffoonniisstteenn  BBeennnnyy  CCaarrtteerr  eenn  HHiillttoonn  
JJeeffffeerrssoonn..  
OOpp  99  ddeecceemmbbeerr  11993322  lliieett  mmaannaaggeerr  JJoohhnn  
HHaammmmoonndd  vvoooorr  CCoolluummbbiiaa  ddrriiee  nnuummmmeerrss  
ooppnneemmeenn::  ‘‘HHoonneeyyssuucckkllee  rroossee’’,,  ‘‘NNeeww  KKiinngg  
PPoorrtteerr  ssttoommpp’’,,  ‘‘UUnnddeerrnneeaatthh  tthhee  HHaarrlleemm  
mmoooonn’’,,  mmeett  eennkkeellee  vvaann  ddiiee  vvoooorraaaann--
ssttaaaannddee  rreeeeddss  ggeecciitteeeerrddee  ssoolliisstteenn..  
VVeerrhhoooogg  wwaatt  vvoolluummee  vvaann  jjee  mmuuzziieekkssppeelleerr  
vvoooorr  ‘‘BBiigg  JJoohhnn’’ss  ssppeecciiaall’’  vvaann  1111  sseepptteemm--
bbeerr  11993344,,  aarrrraannggeemmeenntt  HHoorraaccee  HHeennddeerr--
ssoonn,,  tteerr  eerree  vvaann  JJoohhnn  RReeddaa,,  ppooppuullaaiirree  
bbaarrhhoouuddeerr  iinn  HHaarrlleemm..  
 

‘Big John’s special’ uit 1934:  
hhttttppss::////bbiitt..llyy//22SSrrBBJJHHXX  
  

VVaann  ddeezzeellffddee  sseessssiiee  iiss  ooookk  ‘‘HHaappppyy  aass  tthhee  
ddaayy  iiss  lloonngg’’,,  aarrrraannggeemmeenntt  vvaann  BBeennnnyy  
CCaarrtteerr..    
OOpp  2255  sseepptteemmbbeerr  11993344  ssppeeeelltt  hheett  oorrkkeesstt  
vvaann  FFHH  iinn  NNeeww  YYoorrkk  aarrrraannggeemmeenntteenn  vvaann  
bbrrooeerr  HHoorraaccee  oopp  ‘‘RRuugg  ccuutttteerr’’ss  sswwiinngg’’,,  
‘‘HHootttteerr  tthhaann  ‘‘EEllll’’,,  ‘‘LLiizzaa’’,,  mmeett  RReedd  AAlllleenn,,  
BBuusstteerr  BBaaiilleeyy,,  BBeenn  WWeebbsstteerr..  
...vervolg in de rechterkolom 

HHeellaaaass  hhaadd  FFHH  ggeeeenn  kkooooppmmaannsscchhaapp,,  hhiijj  kkoonn  ddee  bbeesstteenn  nniieett  aaaann  
zziijjnn  oorrkkeesstt  bbiinnddeenn..  DDoooorr  zziijjnn  zzwwaakkkkee  mmaannaaggeemmeenntt  kkwwaammeenn  zziijjnn  
mmuuzziikkaanntteenn  ttee  llaaaatt  ooff  ddrroonnkkeenn  ooff  bbeeiiddee,,  hhiijj  vveerrlloooorr  bbooeekkiinnggeenn..  IInn  
11993344  oonnttbbiinnddtt  hhiijj  zziijjnn  oorrkkeesstt  eenn  HHaawwkkiinnss  wwaass  vveerrttrrookkkkeenn  nnaaaarr  
LLoonnddeenn..  OOookk  iinn  11993344  vveerrkkoocchhtt  hhiijj  zziijjnn  bbeessttee  ppaappiieerreenn  aaaann  BBeennnnyy  
GGooooddmmaann;;  ddiiee  ssppeeeellddee  vvoooorrttrreeffffeelliijjkk  zzwwaarrttee  jjaazzzz  eenn  hhaadd  wweekkee--
lliijjkkss  aarrrraannggeemmeenntteenn  nnooddiigg  vvoooorr  zziijjnn  ‘‘LLeett’’ss  DDaannccee’’--rraaddiioosshhooww  vvoooorr  
ddee  NNaattiioonnaall  BBiissccuuiitt  CCoommppaannyy,,  vvaann  ddeecceemmbbeerr  11993344  ttoott  mmeeii  11993355..  
DDaannkkzziijj  FFlleettcchheerrss  aarrrraannggeemmeenntteenn  kkeennddee  GGooooddmmaann  ddiirreecctt  ssuucccceess,,  
FFHH  wweerrkktt  2266  wweekkeenn  aallss  aarrrraannggeeuurr  vvoooorr  GGooooddmmaann..  GGooooddmmaann  
wwoorrddtt  ‘‘TThhee  KKiinngg  OOff  SSwwiinngg’’  vvoooorraall  vvaann  11993355--11994455..  
 

‘Shanghai shuffle’, versie opgenomen in 1934 
https://www.youtube.com/watch?v=2iryiZRu-To 
 
11993355  ––  11994411  
BBeeggiinn  11993355  hhaadd  FFHH  eeeenn  ddiissppuuuutt  mmeett  bbrrooeerr  HHoorraaccee,,  wwaaaarrddoooorr  hhiijj  
oonnvvoollddooeennddee  mmuuzziikkaanntteenn  bbiijjeeeenn  hhaadd  vvoooorr  eeeenn  ooppttrreeddeenn  iinn  ddee  
AAppoolllloo,,  ggeelluukkkkiigg  wwiillddee  ttrroommppeettttiisstt  LLoouuiiee  MMeettccaallff  ttee  hhuullpp  sscchhiieetteenn..  
IInn  11993366  bbeeggiinntt  FFHH  eeeenn  nniieeuuwwee  bbaanndd,,  ssccoooorrtt  ddiirreecctt  eeeenn  hhiitt  mmeett  
‘‘CChhrriissttoopphheerr  CCoolluummbbuuss’’  vvaann  2277  mmaaaarrtt  11993366,,  ccoo--ccoommppoosseerr  CChhuu  
BBeerrrryy..  OOpp  44  mmeeii  11993366  ccoonncceerrtt  iinn  ddee  AArrccaaddiiaa  BBaallrroooomm,,  DDeettrrooiitt..    
 

IInn  ddee  SSaavvooyy  BBaallllrroooomm  ssppeelleenn  ddee  ttoopp  bbiiggbbaannddss  vvaann  ttooeenn::  DDuukkee  
EElllliinnggttoonn,,  JJiimmmmiiee  LLuunncceeffoorrdd,,  CCoouunntt  BBaassiiee,,  AAnnddyy  KKiirrkk,,  CChhiicckk  
WWeebbbb,,  TTiinnyy  BBrraaddsshhaaww,,  EErrsskkiinnee  HHaawwkkiinnss,,  eenn  FFlleettcchheerr  HHeennddeerrssoonn..  
OOpp  1166  mmeeii  11993388  ggaaaatt  iinn  ddee  SSaavvooyy  eeeenn  ‘‘MMaammmmootthh  JJaazzzz  SSeessssiioonn’’  
ddoooorr  mmeett  2255  oorrkkeesstteenn  vvoooorr  eeeenn  ‘‘SSwwiinngg  BBaattttllee  ooff  tthhee  CCeennttuurryy’’..  IInn  
ddiiee  SSaavvooyy  vvoonnddeenn  vvaann  11993311  ttoott  11994466  oopp  ddiinnssddaagg  bbookksswweeddssttrriijj--
ddeenn  ppllaaaattss  mmeett  wweell  ttwweeeedduuiizzeenndd  kkiijjkklluussttiiggeenn,,  vviieerr  bbookksseerrss  vvaann  
ttwweeee  mmeetteerr  ssppeeeellddeenn  ‘‘sseeccuurriittyy’’..  
 

FFHH  kkrriijjggtt  eeeenn  eennggaaggeemmeenntt  iinn  ‘‘TThhee  GGrraanndd  TTeerrrraaccee’’  iinn  CChhiiccaaggoo..  IInn  
jjuunnii  11993366  wweerrdd  BBiilllliiee  HHoolliiddaayy  bbeeggeelleeiidd  ddoooorr  HHeennddeerrssoonn’’ss  oorrkkeesstt,,  
mmaaaarr  hhaaaarr  ooppttrreeddeenn  vviieell  nniieett  iinn  ddee  ssmmaaaakk  vvaann  bboossss  EEdd  FFooxx,,  zzee  
wweerrdd  aaaann  ddee  ddeeuurr  ggeezzeett,,  hhaaaarr  kkoorrttssttee  eennggaaggeemmeenntt..  IInn  11993366  
vveerrvvaannggtt  ddee  zzeevveennttiieennjjaarriiggee  IIssrraaeell  CCrroossbbyy  bbaassssiisstt  JJoohhnn  KKiirrbbyy..  HHiijj  
bblliijjfftt  ttoott  11993388  bbiijj  FFHH  eenn  sstteerrfftt  oopp  zziijjnn  4433ssttee  iinn  zziijjnn  ggeebboooorrtteessttaadd  
CChhiiccaaggoo..    
TTuusssseenn  11993366  eenn  11993399  nnooddiiggtt  FFHH  vvooccaalliisstteenn  uuiitt,,  TTeedd  LLeewwiiss  oopp  2233  
mmeeii  11993366..  OOpp  ‘‘SShhooee  sshhiinnee  bbooyy’’  vvaann  44  aauugguussttuuss  11993366  iiss  RRooyy  
EEllddrriiddggee  ddee  zzaannggeerr..  
 

IInn  ddee  lleennttee  vvaann  11993399  oonnttssllaaaatt  FFHH  zziijjnn  mmuuzziikkaanntteenn,,  wweerrkktt  nnoogg--
mmaaaallss  vvoooorr  BBeennnnyy  GGooooddmmaann,,  mmeett  hhiittss  aallss  ‘‘SSpprriinngg  ssoonngg’’,,  ‘‘NNiigghhtt  
aanndd  ddaayy’’,,  ‘‘DDoowwnn  bbyy  tthhee  oolldd  mmiillll  ssttrreeaamm’’,,  ‘‘CCrraazzyy  rrhhyytthhmm’’,,  ‘‘FFrreennee--
ssii’’,,  ‘‘BBiirrddss  ooff  aa  ffeeaatthheerr’’,,  ‘‘SStteeaalliinn’’  aapppplleess’’,,  ‘‘HHeennddeerrssoonn  ssttoommpp’’,,  eenn  
ddee  ‘‘BBoolleerroo’’  vvaann  RRaavveell  ((aarrrr  EEddddiiee  SSaauutteerr))..  
OOpp  55  aauugguussttuuss  11993399  iiss  FFHH  iinn  ddee  HHoollllyywwoooodd  BBoowwll  iinn  LLooss  AAnnggeelleess..  
VVaann  sseepptteemmbbeerr  ttoott  ddeecceemmbbeerr  11993399  iiss  FFHH  ppiiaanniisstt  tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd  
mmeett  ggiittaarriisstt  CChhaarrlliiee  CChhrriissttiiaann  iinn  GGooooddmmaann--oorrkkeesstteenn,,  oopp  22  ookkttoo--
bbeerr  11993399  eeeenn  ‘‘RRoossee  RRoooomm’’  mmeett  LLiioonneell  HHaammppttoonn..  CChhaarrlliiee  CChhrriissttiiaann  
wweerrdd  aammppeerr  2255  jjaaaarr,,  hhiijj  oovveerrlleeeedd  oopp  22  mmaaaarrtt  11994422..  
OOpp  2244  ddeecceemmbbeerr  11993399  ggaaaatt  iinn  CCaarrnneeggiiee  HHaallll,,  NNeeww  YYoorrkk  hheett  ‘‘SSppii--
rriittuuaallss  ttoo  sswwiinngg’’  ccoonncceerrtt  ddoooorr  wwaaaarrbbiijj  hheett  BBeennnnyy  GGooooddmmaann  SSeexx--
tteett  mmeett  FFHH,,  LLiioonneell  HHaammppttoonn,,  CChhaarrlliiee  CChhrriissttiiaann..  EEeenn  mmuuzziikkaallee  
mmiijjllppaaaall,,  bbeewwiijjss  vvaann  ccuullttuurreellee  ‘‘DDoosskkoo’’,,  zzwwaarrtt  eenn  bbllaannkk,,  ddoooorr  oonn--
ddeerrlliinnggee  ssaammeennwweerrkkiinngg  kkoommtt  oovveerrwwiinnnniinngg!!  
 

11994411  ––  11995522    
FFHH  wweerrkktt  nnuu  mmeett  ‘‘ppiicckk  uupp’’--bbaannddss,,  ggeelleeggeennhheeiiddssmmuuzziikkaanntteenn..  IInn  
11994411  iiss  FFHH  ooppnniieeuuww  iinn  ddee  RRoosseellaanndd,,  nnuu  mmeett  ttrroommppeettttiisstt  JJoonnaahh  
JJoonneess  eenn  ddrruummmmeerr  AArrtt  BBllaakkeeyy..  BBllaakkeeyy  ddrroonnkk  ttiijjddeennss  zziijjnn  ooppttrree--  
...vervolg op de volgende pagina links 
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ddeennss  vviiaa  eeeenn  rriieettjjee  wwhhiisskkeeyy  uuiitt  zziijjnn  zzaakk--
fflleess..  SSiidd  CCaattlleetttt  nnaamm  hheemm  tteerrzziijjddee::  ‘‘lleeaarrnn  
hhooww  ttoo  mmaasstteerr  yyoouurr  iinnssttrruummeenntt  bbeeffoorree  
yyoouu  lleeaarrnn  hhooww  ttoo  ddrriinnkk’’!!..  
OOpp  33  jjaannuuaarrii  11994422  iiss  FFHH  iinn  ddee  GGrraanndd  
TTeerrrraaccee  BBaallllrroooomm,,  nnuu  mmeett  ttrroommppeettttiisstt  
PPeeaannuuttss  HHoollllaanndd..  
  

  
  
DDee  jjaarreenn  11994422--11994433  wwaarreenn  nnooooddlloottttiigg  
vvoooorr  ddee  bbiiggbbaannddss::  rreeiizzeenn  ppeerr  bbuuss  wwaass  
mmooeeiilliijjkk  wweeggeennss  ggeerraannttssooeenneeeerrddee  bbeennzzii--
nnee..  DDoooorr  eeeenn  ggeebbrreekk  aaaann  mmuussiiccii  ddiiee  iinn  
mmiilliittaaiirree  ddiieennsstt  mmooeesstteenn  wweerrddeenn  oorrkkeess--
tteenn  oonnttbboonnddeenn..  VVaannddaaaarr  ddaatt  eerr  nnaa  ddee  
oooorrlloogg  mmiinnddeerr  ppllaaaattss  wwaass  vvoooorr  bbiiggbbaannddss  
vvaann  aacchhttttiieenn  mmaann,,  wweell  oonnttssttaaaann  kklleeiinnee  
ccoommbboo’’ss..  BBoovveennddiieenn  iiss  eerr  ddee  ‘‘rreeccoorrddiinngg  
bbaann’’  vvaann  11994422--11994444..  DDaatt  bbeetteekkeenntt  ggeeeenn  
ppllaatteenn  aallss  pprroommoottiiee..  
IInn  ddee  zzoommeerr  vvaann  11994455  rreeiisstt  FFHH  nnaaaarr  ddee  
WWeesstt  CCooaasstt,,  HHoollllyywwoooodd,,  LLooss  AAnnggeelleess,,  
DDeexxtteerr  GGoorrddoonn  ssppeeeelltt  mmeeee,,  aallssooookk  ttrroomm--
ppeettttiissttee  VVaallaaiiddaa  SSnnooww..  ZZiijj  wwaass  iinn  11994433  
tteerruuggggeekkeeeerrdd  nnaaaarr  AAmmeerriikkaa  nnaaddaatt  zzee  iinn  
11994411  ddoooorr  ddee  ZZwweeeeddssee  ppoolliittiiee  wweerrdd  
oovveerrggeeddrraaggeenn  aaaann  ddee  nnaazzii’’ss  eenn  ttwweeee  jjaaaarr  
iinn  eeeenn  ssttrraaffkkaammpp  hhaadd  ddoooorrggeebbrraacchhtt..  
FFHH  wwaass  ggrraaaagg  ggeezziieenn  iinn  hheett  PPaarraaddiissee  
TThheeaattrree  iinn  DDeettrrooiitt::  rreeeekksseenn  vvaann  zzeevveenn  
ccoonncceerrtteenn  oopp  eeeenn  rriijj,,  1166--2222  mmaaaarrtt  eenn  1166--
2222  aapprriill  11994433,,  2222--2288  ddeecceemmbbeerr  11994444  eenn  
55--1111  jjaannuuaarrii  11994455..  
IInn  11994455  wweeeerr  iinn  ddiieennsstt  bbiijj  BBeennnnyy  GGoooodd--
mmaann,,  eevveennttjjeess  aallss  ppiiaanniisstt  iinn  zziijjnn  sseexxtteett..  
HHeennddeerrssoonn  lleeiiddtt  nnoogg  ssuucccceessvvooll  eeeenn  bbiigg--    
bbaanndd  iinn  11994466--11994477  iinn  CClluubb  DDeeLLiissaa..  
...vervolg in de rechterkolom 

IInn  11994488--11994499  ttooeerrtt  FFHH  nnoogg  eeeennss  mmeett  EEtthheell  WWaatteerrss..  MMeett  JJ..CC..  
JJoohhnnssoonn  sscchhrriijjfftt  FFHH  vvoooorr  ddee  ‘‘TThhee  JJaazzzz  TTrraaiinn’’,,  eeeenn  rreevvuuee  ‘‘DDeeddiiccaa--
tteedd  ttoo  NNeeggrroo  PPeeooppllee’’..  DDiiee  ‘‘mmuussiiccaall  ccoommeeddyy  rreevvuuee’’  mmeett  RReedd  AAlllleenn,,  
LLuucckkyy  TThhoommppssoonn,,  TTyyrreeee  GGlleennnn  wweerrdd  vveerrttoooonndd  iinn  BBrrooaaddwwaayy’’ss  BBoopp  
CCiittyy,,  eeeenn  cclluubb  ddiiee  bbeessttoonndd  vvaann  11994499  ttoott  ddeecceemmbbeerr  11995500..  HHiijj  lleeiiddtt  
zzeess  wweekkeenn  eeeenn  bbiiggbbaanndd  iinn  ddee  BBoopp  CCiittyy..  EEiinndd  11995500  ssppeeeelltt  FFHH  iinn  
CCaaffee  SSoocciieettyy  iinn  eeeenn  sseexxtteett  wwaaaarriinn  bboopp  tteennoorrssaaxxooffoonniisstt  LLuucckkyy  
TThhoommppssoonn..  OOpp  2211  ddeecceemmbbeerr  11995500  kkrriijjggtt  FFHH  eeeenn  hhaarrttaaaannvvaall,,  
wwoorrddtt  ggeehhoossppiittaalliisseeeerrdd,,  eenn  bblliijjfftt  ttoott  aaaann  zziijjnn  ddoooodd  vveerrllaammdd..  HHiijj  
ssttiieerrff  ggeeffrruussttrreeeerrdd,,  vvaannddaaaarr  ddee  ttiitteell  vvaann  ddiitt  ssttuukk!!  
 

IInn  aapprriill  11995511  iiss  eerr  eeeenn  bbeenneeffiieett  vvoooorr  FFHH  mmeett  hheett  BBeennnnyy  GGoooodd--
mmaann  ttrriioo..  HHiijj  wwaass  sstteerrvveennddee  iinn  ddee  nnaacchhtt  vvaann  2288--2299  ddeecceemmbbeerr  
11995522,,  5555  jjaaaarr  oouudd..  ZZiijjnn  bbeeggrraaffeenniiss  lleeiiddddee  iinn  HHaarrlleemm  ttoott  eeeenn  
vvoollkkssttooeelloooopp..  HHeennddeerrssoonn  wweerrdd  bbiijjggeezzeett  iinn  hheett  ffaammiilliieeggrraaff  iinn  
CCuutthhbbeerrtt..  TTooeenn de eerste blanke muzikant bij het zwarte orkest 
van FH in 1943, de toen 19-jarige gitarist Chet 'Chet Kruely' 
Krolewicz, jaren later de verwaarloosde grafsteen aantrof, was 
hij zo ontgoocheld dat hij die liet restaureren. 
  

AAcchh  jjaa,,  ddee  rrooeeppnnaaaamm  vvaann  FFHH  wwaass  ‘‘SSmmaacckk’’,,  eeeenn  ssllaannggwwoooorrdd  vvoooorr  
hheerrooïïnnee,,  mmaaaarr  ggeeeenn  vveerrbbaanndd  mmeett  FFHH..  DDiiee  bbiijjnnaaaamm  ddaatteeeerrtt  uuiitt  
zziijjnn  sscchhoooollttiijjdd,,  ttooeenn  hhiijj  sslliieepp  ssmmeekkttee  hhiijj  eeeenn  ssmmeekkkkeenndd  ggeelluuiidd  
mmeett  zziijjnn  lliippppeenn..  ZZiijjnn  kkaammeerrggeennoooott  wwaass  MMaacckk,,  ssiinnddssddiieenn  ‘‘MMaacckk  
aanndd  SSmmaacckk’’!!  EEnn  HHoorraaccee  ‘‘LLiittttllee  SSmmaacckk’’!!  
 

HHeennddeerrssoonnss  ddooccuummeenntteenn  zziijjnn  vveerrzzaammeelldd  bbiijj  hheett  AAmmiissttaadd  RRee--
sseeaarrcchh  CCeenntteerr  vvaann  ddee  TTuullaannee  UUnniivveerrssiittyy  iinn  NNeeww  OOrrlleeaannss..  HHiijj  iiss  
ooppggeennoommeenn  iinn  ddee  ‘‘HHaallll  OOff  FFaammee’’  vvaann  ddee  NNeeww  JJeerrsseeyy  JJaazzzz  SSoocciieettyy..  
In Atlanta kan je het Fletcher Henderson Museum bezoeken. 

 

LLUUIISSTTEERRTTIIPPSS  vvaann  11992244  ttoott  11994400    
IIkk  hheebb  oopp  zzeevveenn  ccdd’’ss  mmeeeerr  ddaann  hhoonnddeerrdd  nnuummmmeerrss  vvaann  HHeennddeerr--
ssoonn  mmeeeerr  ddaann  éééénn  kkeeeerr  bbeelluuiisstteerrdd..  HHeett  eennee  mmooooiieerr  ddaann  hheett  aann--
ddeerree..  VVaann  hheeeell  wwaatt  nnuummmmeerrss  bbeessttaaaann  ddiivveerrssee  ‘‘ttaakkeess’’..  ‘‘ss  NNaacchhttss  
wwoorrdd  iikk  iinn  mmiijjnn  ddrroommeenn  wwaakkkkeerr  mmeett  eeeenn  ‘‘SStt..LLoouuiiss  sshhuuffffllee’’  eenn  
‘‘VVaarriieettyy  ssttoommpp’’..  MMiijjnn  ttiippss::  
  

11992244  CCooppeennhhaaggeenn  
11992255  SSuuggaarrffoooott  ssttoommpp,,  WWhhaatt--CChhaa--CCaallll--’’EEmm  BBlluueess  
11992266  TThhee  ssttaammppeeddee  
11992266  TThhee  HHeennddeerrssoonn  ssttoommpp,,  TThhee  cchhaanntt  
11992277  SStt..LLoouuiiss  sshhuuffffllee,,  VVaarriieettyy  ssttoommpp  
11992277  II’’mm  ccoommiinngg  VViirrggiinniiaa,,  HHoopp  ooffff  
11992288  KKiinngg  PPoorrtteerr  ssttoommpp  
11993300  KKeeeepp  aa  ssoonngg  iinn  yyoouurr  ssoouull  
11993311  SSuuggaarrffoooott  ssttoommpp  
11993322  NNeeww  KKiinngg  PPoorrtteerr  ssttoommpp  
11993333  QQuueeeerr  nnoottiioonnss  
11993344  SShhaanngghhaaii  sshhuuffffllee,,  BBiigg  JJoohhnn’’ss  ssppeecciiaall  
11993366  CChhrriissttoopphheerr  CCoolluummbbuuss,,  SStteeaalliinn’’  aapppplleess  
11993399  RRoossee  rroooomm  mmeett  BBeennnnyy  GGooooddmmaann  
11994400  HHeennddeerrssoonn  ssttoommpp  mmeett  BBeennnnyy  GGooooddmmaann  
  

OOoorrddeeeell  zzeellff,,  vvoooorr  eeeenn  bbeeppeerrkkttee  pprriijjss  vviinnddtt  uu  zzeekkeerr  ddee  ggeecciitteeeerrddee  
HHeennddeerrssoonn--bbooxx!!  WWiiee  ddee  ssmmaaaakk  ttee  ppaakkkkeenn  hheeeefftt::  ‘‘TThhee  GGrreeaatteesstt  
BBllaacckk  BBiigg  BBaannddss  ––  11993300--11995566’’::  vveeeerrttiigg  nnuummmmeerrss  mmeett  LLoouuiiss  AArrmm--
ssttrroonngg,,  CCoouunntt  BBaassiiee,,  CCaabb  CCaalllloowwaayy,,  BBeennnnyy  CCaarrtteerr,,  DDuukkee  EElllliinngg--
ttoonn,,  LLiioonneell  HHaammppttoonn,,  EErrsskkiinnee  HHaawwkkiinnss,,  FFlleettcchheerr  eenn  HHoorraaccee  HHeenn--
ddeerrssoonn,,  EEaarrll  HHiinneess,,  BBuuddddyy  JJoohhnnssoonn,,  AAnnddyy  KKiirrkk,,  HHaarrllaann  LLeeoonnaarrdd,,  
JJiimmmmiiee  LLuunncceeffoorrdd,,  JJaayy  MMccSShhaannnn,,  LLuucckkyy  MMiilllliinnddeerr,,  BBeennnniiee  MMootteenn,,  
DDoonn  RReeddmmaann,,  CChhiicckk  WWeebbbb,,  CCoooottiiee  WWiilllliiaammss  ((FFrréémmeeaauuxx  55228877,,  
22ccdd))    
EErriikk  MMaarrcceell  FFrraannss 
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JAZZWEEK TOP DRIE 
 

Datum: 3 mei 2021 
 

 
 

1 Dr. Lonnie Smith 
   Breathe  
   (Blue Note)  
2 Veronica Swift  
   This Bitter Earth  
   (Mack Avenue)  
3 Nelson Riveros   
   The Latin Side Of Wes Montgomery       
   (Zoho) 
 
De JazzWeek Jazz Top Drie geeft een overzicht 
van de meest gedraaide albums op de Noord-
Amerikaanse jazzradio; (www.jazzweek.com). 

 
COLOFON 
 

JAZZFLITS is een onafhankelijk jazzperio-
diek voor Nederland en Vlaanderen en 
verschijnt twintig keer per jaar. Uitgever/ 
hoofdredacteur: Hans van Eeden. Cor-
rectie: Sandra Sanders. Vaste medewer-
kers: Sjoerd van Aelst, Tom Beetz, Ruud 
Bergamin, Erik Marcel Frans, Bart Holle-
brandse, Roland Huguenin, Hans Invernizzi, 
Peter J. Korten, Herman te Loo, Jan J. 
Mulder, Bart Noorman, Gijs Ornée, Lo Rei-

zevoort en Jeroen de Valk. 
Fotografie: Tom Beetz, 
Joke Schot. Logo: Het 
JAZZFLITS-logo is een 
ontwerp van Remco van 

Lis. Abonnementen: Een abonnement op 
JAZZFLITS is gratis. Meld u aan op 
www.jazzflits.nl. Een abonnee krijgt bericht 
als een nieuw nummer op de website staat. 
Adverteren: Het is niet mogelijk om in 
JAZZFLITS te adverteren. Adres(post): 
Het postadres van JAZZFLITS is per e-mail 
bij ons op te vragen. Adres(e-mail): Het 
e-mailadres van JAZZFLITS is 
jazzflits@gmail.com. Bijdragen: JAZZ-

FLITS  behoudt zich het recht voor om 
bijdragen aan te passen of te weigeren. Het 
inzenden van tekst of beeld voor publicatie 
impliceert instemming met plaatsing zon-
der vergoeding. Rechten: Het is niet toe-
gestaan zonder toestemming tekst of beeld 
uit JAZZFLITS over te nemen. Alle rechten 
daarvan behoren de makers toe. Vrijwa-
ring: Aan deze uitgave kunnen geen rech-
ten worden ontleend.  

EUROPE JAZZ MEDIA CHART   
 

Datum: 3 mei 2021 
 

 
 

Ingrid Hagel. (Persfoto) 
 

Christine Stephan, JAZZTHETIK (Germany): 
MARC RIBOT CERAMIC DOG 
Hope (Yellowbird) 
Viktor Bensusan, Jazzdergisi.com (Turkey): 
EMMET COHEN 
Future Stride (Mack Avenue) 
Dick Hovenga, Written in Music (Netherlands): 
STEIGER 
The New Lady Llama (Sdban Ultra) 
Sebastian Scotney, LondonJazz News (UK): 
BIRGIT MINICHMAYR 
As An Unperfect Actor (ACT) 
Patrik Sandberg, JAZZ/Orkesterjournalen (Sweden): 
DAVE HOLLAND 
Another Land (Edition Records) 
Cim Meyer, Jazz Special (Denmark): 
ERNESTO CERVINI 
Tetrahedron (Anzic) 
Lars Mossefinn, Dag og tid (Norway): 
ERLEND APNESETH TRIO 
Lokk (Hubro) 
Matthieu Jouan, Citizenjazz.com (France): 
MARTINEZ/BARDAINNE/DE POURQUERY 
Drôles de dames (BMC) 
Axel Stinshoff, Jazz thing (Germany): 
HÅKON KORNSTAD 
Out Of The Loop (Jazzland) 
Luca Vitali, Giornale della Musica (Italy): 
MICHEL PORTAL 
MP85 (Label Bleu) 
Madli-Liis Parts, Muusika (Estonia): 
INGRID HAGEL 
New Beginning (Ingrid Hagel) 
Paweł Brodowski, Jazz Forum (Poland): 
TOMASZ CHYŁA QUINTET 
Da Vinci (AR014) 
Mike Flynn, Jazzwise (UK): 
NIGEL PRICE TRIO 
Wes Re-imagined (Ubuntu Music) 
Anna Filipieva, Jazz.ru (Russia): 
ROMAN STOLYAR/ANDREI RAZIN 
Ballet Scenes For Two Pianos (Bomba-Piter) 
Jan Granlie, Salt-peanuts.eu (Pan-Scandinavian): 
IVO PERELMAN/MATTHEW SHIPP  
Embrace Of The Souls – Special Edition Box (SMP) 
 

De Europe Jazz Media Chart geeft een overzicht van de favoriete albums van 
een reeks Europese recensenten en wordt maandelijks samengesteld door de 
Europe Jazz Media Group. 
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OPENING JAZZAHEAD! 29 APRIL 2021, BREMEN                                                    JAZZ IN BEELD 
 

 
 

Markus Stockhausen opende op 29 april de vijftiende editie van Jazzhead! met een concert in de ÖVB Arena. 
(Foto: Jan Rathke)   
 

 
 

Onder het motto ‘Close together from afar’ werd Jazzahead! 2021 via internet vanuit de ÖVB Arena in Bremen 
gestreamd. (Foto: Jan Rathke)  
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SHOWCASES JAZZAHEAD! 29 APRIL 2021, BREMEN                                               JAZZ IN BEELD 
 

 
 

 
 

Als Nederlandse vertegenwoordigers op Jazzahead! speelden 29 april tijdens de Europese showcases het  
Sun-Mi Hong Quintet (op de bovenste foto trompettist Alistair Payne), de Guy Salamon Group (onderste foto 
met v.l.n.r. José Soares, Guy Salomon en Lucas Martínez) en het Rembrandt Frerichs Trio. (Foto’s: Jan Rathke) 
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SHOWCASES JAZZAHEAD! 29 APRIL 2021, BREMEN                                               JAZZ IN BEELD 
 

 
 

Een teken des tijds. Het Sun-Mi Hong Quintet geeft één van de twaalf showcase-concerten die live vanuit Bre-
men werden gestreamd. Zonder publiek. In een zaal – de ÖVB Arena -  waar normaal gesproken 14.000 men-
sen zitten. In totaal waren er 31 showcases. (Foto: Jan Rathke) 
 
 


