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Woord vooraf 

Het behandelen van een materie die weinig wetenschappelijk onderzocht is geweest leek in 

eerste instantie geen makkelijke opgave. Over de New Orleans Jazz Revival in het algemeen 

zijn er in de loop der tijd wel een aantal bronnen gepubliceerd geweest, maar over de 

Belgische geschiedenis ervan vrijwel niets. Gelukkig kon ik mij door de juiste mensen 

omringen, zodat mijn literatuurstudie en onderzoek stelselmatig vorm kregen. 

Daarom wil ik graag mijn dank betuigen aan de personen die op één of andere manier 

hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van deze masterproef.  

Ten eerste ben ik mijn promotor Prof. Dr. Bruno Forment dankbaar voor de begeleiding 

doorheen de lange en soms uitzichtloze weg van het schrijven van een masterproef. Zonder 

zijn visie en relevante adviezen had ik het veel moeilijker gehad. Bovendien heeft hij het 

werk zorgvoldig nagelezen, waarvoor dank. 

Ik wens ook het Jazzcentrum Vlaanderen – en meer in het bijzonder archivaris Jacky 

Wielandts – te bedanken voor alle bereidwilligheid en hulp. Toen ik net aan mijn 

masterproef begon, heeft Jacky mij op weg geholpen en in de juiste richting gestuurd. Hij 

bezorgde mij de contactgegevens van een aantal belangrijke Belgische jazzkenners en –

muzikanten zodat ik hen kon interviewen. Ik kon via het Jazzcentrum Vlaanderen ook gebruik 

maken van een aantal zeldzame boeken die ik anders enkel in Amerika kon bestellen. 
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Ik richt mij ook graag tot alle contactpersonen die met plezier tijd wilden vrijmaken om mij 

bij te staan in mijn onderzoek. Door de gesprekken met klarinettisten en bandleiders Pierre 

Claessens en Rudy Balliu, pianist en zanger Norbert Detaeye en jazzjournalisten en -critici 

Jempi De Donder en Marcel Joly, kreeg ik alle ontbrekende antwoorden op mijn 

vooropgestelde vragen. Zonder hun relevante informatie en documentatie had deze 

masterproef nooit tot stand kunnen komen. Ik bedank hen graag voor de gastvrijheid, 

bereidwilligheid en mooie souveniers die ik aan de gesprekken heb overgehouden. 

Via deze weg zou ik ook de werknemers van de universiteitsbibliotheken, het AMSAB – 

Instituut voor Sociale Geschiedenis, het muziekinstrumentenmuseum in Brussel, de 

muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Jazzcentrum 

Vlaanderen in Dendermonde willen bedanken. De hulp en ondersteuning werden ten 

zeerste geapprecieerd. 

Tenslotte wil ik nog vermelden dat deze masterproef nooit tot stand zou zijn gekomen 

zonder de steun van mijn ouders, mijn zus Maaike en broer Mats. Zij herlazen mijn teksten, 

hielpen mij bij het maken van tabellen en foto’s en geloofden in het opzet van mijn 

onderzoek. Ook mijn vriendin Lotte en andere vrienden wil ik bedanken voor de nodige 

ontspanning en steun.   

 

 

Bedankt.
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Inleiding 

Wat houdt New Orleans jazz in? Wat wordt er bedoeld met de New Orleans Jazz Revival? Op 

welke manier kwam de zogenaamde revival in België terecht en kreeg ze ook daar voet aan 

grond? Dit zijn de drie meest essentiële vragen die ik in deze masterproef heb getracht te 

beantwoorden. New Orleans jazz werd omstreeks 1900 geboren in het diepe Zuiden van de 

Verenigde Staten en wordt vandaag, meer dan honderd jaar later, nog altijd gespeeld in 

heel wat verschillende landen over de hele wereld (Groot-Brittannië, België, Frankrijk, 

Australië, Japan, enz.). Hoe komt het dat deze ‘archaïsche’ jazzstijl – die door tegenstanders 

vaak denigrerend ‘voorspellende jazz’ wordt genoemd, terwijl de aanhangers het steeds 

hebben over de ‘echte, authentieke jazz’ – zich over de hele wereld heeft kunnen 

verspreiden en vandaag nog actief beleefd wordt door een aanzienlijke groep liefhebbers en 

muzikanten? Het antwoord op deze vraag kan voor een groot deel gezocht worden in de 

context van de heropleving van de traditionele jazz, die vanaf het eind van de jaren 1940 in 

de Verenigde Staten en later in de rest van de wereld een feit was. 

Met uitzondering van de Verenigde Staten, ontwikkelden de meeste anderen landen pas na 

de revival een echte traditionele jazz-scene met o.a. eigen bands en jazzclubs. De impact 

van de revivalbeweging is in die zin dus groot geweest. Alles begon eind jaren 1940, toen 

een aantal Amerikaanse jazzfanaten en platenverzamelaars een meer dan gezonde interesse 

kregen voor de jazzmuzikanten uit New Orleans die de pioniersjaren van het genre hadden 

meegemaakt. Ze haalden de 78toerenplaten uit de jaren 1920 van o.a. Jelly Roll Morton, Joe 
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‘King’ Oliver en Louis Armstrong van onder het stof en gaven geleidelijk aan hun passie 

voor New Orleans – via boeken, artikels en uiteindelijk ook eigen plaatopnames – door aan 

andere geïnteresseerde jazzliefhebbers. Deze supporters van de revival hadden vaak een 

afkeer voor de commerciële uitspattingen van de big band- en swingmuziek en zagen een 

uitweg in de terugkeer naar de oorsprong van de jazzmuziek. Na enige tijd groeide er vooral 

een sterke interesse in de New Orleans muzikanten die nooit eerder opnames hadden 

gemaakt en tijdens de jaren 1930 uit noodzaak het musiceren hadden opgegeven. Ze 

moesten tijdens de Grote Depressie als arbeider zien rond te komen en verdienden vaak 

weinig waardoor ze meestal in armoede leefden. Deze muzikanten hadden hun thuisstad 

niet verlaten en werden door de promotors van de revival als de enige overgebleven 

vertegenwoordigers van de oude stijl gezien. De enthousiastelingen wouden deze ‘vergeten’ 

muzikanten een tweede kans geven en begonnen massaal – met eigen opnamemateriaal of 

voor kleinschalige, onafhankelijke platenlabels – opnames van hen te maken. Bovendien 

werden er opnieuw concerten georganiseerd met deze veteranen op het programma. De 

opnames bereikten de rest van de wereld en geleidelijk ontstonden er overal revivalbands 

die de muziek van de New Orleans muzikanten imiteerden en op een persoonlijke manier 

interpreteerden. Hoewel er stilistische verschillen waren en de accenten vaak anders 

werden gelegd, ontwikkelde er zich in verschillende landen op die manier een traditionele 

jazz-scene. In deze masterproef ligt de nadruk op de Belgische traditionele jazzwereld.  

Het valt te betreuren dat er zeer weinig gepubliceerde bronnen bestaan over de 

revivalbeweging die tijdens de jaren 1940 en 1950 op gang kwam. Over de New Orleans 

Revival in het algemeen is wel één en ander te vinden, maar over de Belgische geschiedenis 

ervan vrijwel niets. In het Jazzcentrum Vlaanderen te Dendermonde vind je wel documentatie 

over het Belgische verhaal, maar verder dan foto’s en brochures gaat het niet. Daarnaast 

hebben verschillende jazzmuzikanten en journalisten, die alles van dichtbij hebben 

meegemaakt, meestal wel een persoonlijke verzamelcollectie met allerhande memorabilia. 

Maar ook die collecties bestaan uitsluitend uit foto’s, brochures en kleine kranten- en 

tijdschriftartikels. Het enige gepubliceerde werk dat – bij mijn weten – aandacht geeft aan 

de traditionele jazz en de revival België, is het boek New Orleans. De hartslag van de jazz van 

Jean-Pierre De Smet. Via deze masterproef wil ik mijn bijdrage leveren om de literaire 

aandacht – die het fenomeen zeker verdiend – verder uit te breiden. Het opzet van deze 

scriptie was om aan de hand van gesprekken, brochures, enkele artikels en ander 
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documentatiemateriaal een duidelijke beschrijving te geven van het Belgische 

revivalverhaal en de daaruit voortgekomen traditionele jazz-scene. 

Om het fenomeen op een overzichtelijke manier voor de lezer te omschrijven, heb ik mijn 

masterproef onderverdeeld in drie grote delen. In het eerste deel geef ik enkele muzikale 

toelichtingen over het genre. Een aantal muzikale aspecten van de traditionele jazzmuziek 

worden opeenvolgend behandeld. Meer specifiek gaat het om de instrumentatie, vorm, 

ritme, sound, collectieve improvisatie, melodie en harmonie. Ik heb getracht om bij de 

bespreking van deze onderdelen vooral de nadruk te leggen op hetgeen de New Orleans jazz 

onderscheidt van andere muziekstijlen. 

Het tweede deel is volledig toegespitst op het ontstaan van de New Orleans Jazz Revival in 

de Verenigde Staten. Ik geef hierbij aandacht aan de belangrijkste gebeurtenissen en 

ontwikkelingen die de beweging in een bepaalde richting hebben geduwd. Ik begin met een 

analyse van het belang van het boek Jazzmen en bespreek vervolgens een aantal belangrijke 

personen en fenomen zoals Bill Russell, American Music, Bunk Johnson, George Lewis, 

Preservation Hall, enz. Dit hoofdstuk is belangrijk omdat de algemene evolutie van de New 

Orleans revival erin behandeld wordt. Zonder deze basiskennis – die, spijtig genoeg, 

nauwelijks algemeen bekend is – zou het enorm moeilijk zijn om te spreken over het 

Belgische verhaal. Dit om de eenvoudige reden dat het citeren van of refereren naar 

bronnen in New Orleans de lezer zonder basiskennis weinig of niets zou zeggen. 

Tenslotte, wordt in het derde deel het begin van de New Orleans Jazz Revival in Europa en 

België onder handen genomen. Met dit hoofdstuk wil ik een beschrijving geven van de 

manier waarop de revival in onze contreien voet aan grond kreeg. Aangezien de revival zich 

via Groot-Brittannië over de rest van Europa verspreidde, is het evident dat het eerste deel 

van dit hoofdstuk gewijd is aan de Britse revivaljazz. Omdat de Belgische revivalmuzikanten 

hun inspiratie voor een groot deel bij de Britten haalden en er daardoor altijd een sterke 

link is geweest tussen de Britse en Belgische traditionele jazwereld, is dit onderdeel van 

groot belang. Pas na dit onderdeel kon ik beginnen aan mijn onderzoek over de New 

Orleans Jazz Revival in België. Aangezien er nauwelijks gepubliceerde bronnen bestaan over 

dit onderwerp, heb ik mij voor dit onderdeel vooral gebaseerd op gesprekken met kenners 

en muzikanten die het hele gebeuren van dichtbij hebben meegemaakt. 





 

 

Deel 1 

 

“At the dawn of this century a new music was born in New Orleans. It was a 

‘good time’ music, to make people happy. Its appeal was so immediate that the 

music soon swept the whole country and then circled the globe. It was not so 

much a kind of music as a style of playing. Essentially it was simply a way of 

‘playing a melody with a beat’. New Orleans musicians learned to work 

together to produce the loose relaxed beat which is so irresistible that one 

cannot help but dance, or at least sway and pat one’s foot to its swing. The easy 

going, almost hypnotic rhythm at times seems to run effortlessly by itself.” 

(Bill Russel) 

(RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 8) 
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De New Orleans stijl 

Alvorens ik over ga tot het bespreken van de revivalbeweging en haar muziek, lijkt het mij 

interessant om eerst enkele bladzijden te wijden aan de muziek die bij het begin van de 

twintigste eeuw geboren werd in de Verenigde Staten en vooral een specifieke ontwikkeling 

kende in New Orleans. Het is deze muziek uit New Orleans die een veertigtal jaar later 

‘herontdekt’ werd en het onderwerp werd van een revival die zich geografisch niet enkel 

beperkte tot het Amerikaanse continent, maar via Groot-Brittannië ook op het Europese 

vasteland aanhang en interesse vond.  

New Orleans jazz is in wezen relatief eenvoudige ‘good time’ muziek, gespeeld om mensen 

blij te maken. Het doel van de jazzbands die bij het begin van de twintigste eeuw in de 

verschillende kroegen en bordelen in Storyville1 speelden was het publiek te doen dansen 

en zich te laten amuseren. Heel wat grootheden uit de traditionele jazzwereld zoals Jelly 

Roll Morton, Kid Ory, Joe ‘King’ Oliver, Paul Barabarin, Oscar Celestin, Tony Jackson en 

zovele anderen speelden tot de sluiting in 1917 in New Orleans’ Red Light District. De 

muziek die zij speelden bestond uit bekende melodieën van parademarsen, cakewalks, 
 
                                                        
1 Tegen het einde van de negentiende eeuw besliste de gemeenteraad van New Orleans, op aangeven van 
Sidney Story, één van de wethouders, om alle prostitutie en losbandigheid toe te laten binnen de geografische 
perken van één bepaalde buurt ten noorden van de Franse wijk. Deze beruchte hoerenwijk kreeg nadien de 
naam Storyville. Aangezien de meeste bordelen, kroegen, dans- en goktenten live muziek aanboden, was er 
een grote werkgelegenheid voor muzikanten. Een pianist of kleine dansorkestjes zorgden voor vrolijkheid en 
amusement. (DE SMET, Jean-Pierre, New Orleans. De hartslag van de jazz, Berchem, uitgeverij EPO, 2007, p. 54)    
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ragtimemuziek, populaire songs,… die getransformeerd werden naar het New Orleans 

idioom en voorzien werden van een beat. New Orleans jazz is eigenlijk meer een bepaalde 

manier van spelen, dan een soort muziek.2    

In dit eerste hoofdstuk tracht ik door het bespreken van enkele naar mijn mening 

karakteristieke aspecten van New Orleans jazz de lezer een idee te geven van wat deze 

muziek precies inhoudt. Omdat zowat alle grote muzikanten die voor de jaren 1920 

authentieke jazz speelden (e.g. King Oliver, Freddie Keppard, Louis Armstrong, Jelly Roll 

Morton, Sidney Bechet,…) hun eerste opnames pas jaren later (vanaf 1923) maakten, is het 

zo goed als onmogelijk om jazz uit de beginjaren op een objectieve manier te evalueren. 

Enkel aan de hand van gesprekken met oude New Orleans muzikanten en dergelijke kan 

men vaag een idee krijgen over hoe de vroegste jazz moet geklonken hebben. Sinds de 

publicatie van Frederic Ramsey’s Jazzmen in 1939, is er redelijk wat waardevol onderzoek 

gedaan naar de beginjaren van de jazzmuziek dat inzicht kan bieden op dit vlak.3  

Het ligt buiten mijn opzet hier dieper op in te gaan en ik zal mij in dit hoofdstuk dan ook 

beperken tot het beschrijven van enkele algemene hoofdkarakteristieken van de klassieke 

New Orleans jazzstijl zoals die in de jaren 1920 in Chicago op plaat is opgenomen door 

ensembles zoals King Oliver’s Creole Jazz Band, Celestin’s original Tuxedo Jazz Orchestra, Jelly Roll 

Morton’s Red Hot Peppers, Jimmy Noone’s Apex Club Orchestra en vele andere. Het zou natuurlijk 

ondoordacht zijn aan te nemen dat de muziek op deze latere opnames dezelfde is als de 

muziek die jaren voordien in New Orleans werd gespeeld. Eens de verkoop van de opnames 

van de Original Dixieland Jazz Band zich over een groot gebied uitbreidde en jazz zich als 

onderscheidende muziekstijl in steden zoals Chicago, New York, Los Angeles en Kansas City 

vestigde, evolueerden de dingen snel. Vele professionele New Orleans muzikanten werden 

in de periode na de sluiting van Storyville aangetrokken tot de rijkdom en roem in Chicago, 

maar hadden het vaak moeilijk met het daarbij horende heftige leventje en hadden daarom 

vaak heimwee naar hun verleden in New Orleans. Muzikale carrières werden gekenmerkt 

 
                                                        
2 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), New Orleans Style, New Orleans, Jazzology Press, 
1994, p. 8 
3 Zie CHARTERS, Samuel B., “Jazz: New Orleans”, in: Jazz Monographs, 1958, nr. 2; CHARTERS, Samuel B., 
KUNSTADT, Leonard, Jazz: A History of the New York Scene, New York, Doubleday & Company, 1962,  FEATHER, 
Leonard, The Book of Jazz, New York, Horizon Pres, 1957; SCHULLER, Gunther, Early Jazz. Its Roots and Musical 
Development, New York, Oxford University Press, 1989; etc. 
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door hevige ups en downs die elkaar snel afwisselden. De sociale veranderingen, de harde 

manier van leven en het contact met andere invloeden reflecteerden zich in de muziek. 

Daarom kan men bijvoorbeeld niet aannemen dat de King Oliver van 1923 dezelfde man was 

die op dezelfde manier speelde als de King Oliver die acht jaar eerder zijn luisterpubliek in 

Storyville in vervoering bracht. Het is veiliger om te veronderstellen dat de algemene 

stilistische contouren van Olivers speelstijl waarschijnlijk dezelfde waren, maar dat het 

karakter en de kwaliteit van zijn muziek verder geëvolueerd waren.4  

Binnen het opzet van deze masterproef zou het ons te ver leiden om dieper in te gaan op de 

stilistische verschillen tussen de speelstijlen in de verschillende steden (New Orleans, 

Chicago, New York,…). Ik zal ook niet dieper ingaan op de problematiek rond de authentieke 

New Orleans sound uit de periode voor de eerste opnames. Ik raad de geïnteresseerde lezer 

aan om in dit opzicht het tweede hoofdstuk uit Gunther Schuller’s Early Jazz te lezen. 

Bovendien zal ik bewust geen aandacht geven aan het onderscheid dat door sommige 

auteurs wordt gemaakt tussen de ‘zwarte’ New Orleans jazz en de ‘blanke’ Dixieland variant, 

die gespeeld werd door Jack Laine en zijn talrijke navolgers zoals de Original Dixieland Jazz 

Band en de New Orleans Rhythm Kings. Hoewel het onderscheid tussen beide soms zeer 

moeilijk te maken is, zou de ruwere New Orleans stijl zich op het vlak van instrumentatie, 

repertoire en speelwijze onderscheiden van dixieland.5 Ik beperk mij in dit hoofdstuk tot 

het bespreken van enkele algemene stilistische eigenschappen van de New Orleans jazz 

zoals die enerzijds te horen is op de 1920s opnamen van King Oliver, Louis Armstrong, Sam 

Morgan en vele anderen, en anderzijds kan gehoord worden op de revivalopnames van 

Bunk Johnson en George Lewis. Hoewel er een groot verschil is tussen de opnames uit de 

jaren 1920 en de revivalopnames, zijn er ook een aantal overeenkomstige muzikale 

karakteristieken.  

 
                                                        
4 SCHULLER, Gunther, Early Jazz. Its Roots and Musical Development, New York, Oxford University Press, 1989, pp. 
71-72 
5 GUSHEE, Lawrence, New Orleans jazz, in: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/19830?q=new+orleans+jazz&search=qui
ck&pos=1&_start=1#firsthit, geraadpleegd op 05/07/2012 
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1 .  Instrumentatie 

Hoewel in principe elke grootte en instrumentatie mogelijk zijn voor een New Orleans band, 

heeft men traditiegetrouw zo goed als altijd de voorkeur gegeven aan kleinere ensembles 

van vijf tot zeven muzikanten met een min of meer standaardinstrumentatie. Binnen het 

ensemble heeft elk instrument zijn eigen specifieke rol bij het opbouwen van de muzikale 

eindstructuur. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de ‘front line’, een groep 

blaasinstrumenten vooral verantwoordelijk voor de melodie en de variaties erop, en de 

ondersteunende ritmesectie die de regelmatige beat van de band voorziet.6  

Tot de melodische blazerssectie behoren traditioneel de trompet (of kornet), de trombone 

en de klarinet. Gewoonlijk is de trompet de leider van het ensemble. In de meeste gevallen 

geeft hij het tempo aan om de band te doen beginnen en introduceert hij het thema. 

Doorgaans speelt, of liever zingt, de trompet de hoofdmelodie (de ‘lead’), zo fraai en 

expressief als mogelijk. In vergelijking met latere periodes en de revival, werd er in de 

beginjaren relatief minder creatief omgesprongen met de hoofdmelodie.   De belangrijkste 

functie van de klarinet is het verfraaien en variëren van de melodische lijn. Haar antwoord 

bestaat uit zeer expressieve tegenmelodieën, vaak met vibrato, portamento en blue notes, 

over een wijd bereik. De trombone, grote broer van de trompet, kan zowel de ‘lead’ als een 

tegenmelodie spelen. Vaak speelt hij een bas-achtig ritmisch patroon en gebruikt hij 

karakteristieke glissando’s. Hij ondersteunt het thema en vormt de schakel met de 

ritmesectie.7 

Hoewel deze blaasinstrumenten elk voor een deel verantwoordelijk zijn voor de levendige, 

pulserende drive, zijn er een aantal instrumenten die zich specifiek bezighouden met het 

voorzien van de fundamentele regelmatige beat van de band. De drummer is 

verantwoordelijk voor het tempo en ritme van de muziek. Daarenboven kan hij de 

dynamiek van de band controleren en de andere muzikanten inspireren. Door het spelen 

van de akkoorden van het thema met de linkerhand voorziet de pianist een harmonische 

begeleiding. De rechterhand speelt ondertussen het thema of versieringen. Hoewel de 

 
                                                        
6 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 8 
7 ROS, Guido, “Beknopte geschiedenis van de jazz”, in: Jazzcentrum Vlaanderen. Documentatie- en promotiecentrum 
voor traditionele jazz en blues, uitgave 1, 2006, p. 10   
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banjospeler of gitarist melodieën kan spelen, is hij in New Orleans jazz vooral functioneel 

omwille van de regelmatige ritmische beat en harmonische fundering die hij voorziet. De 

bassist (tuba, sousafoon of contrabas) speelt de grondnoten van de akkoorden op de maat.8 

In het begin werden vooral de draagbare tuba of sousafoon als basinstrument bespeeld. Dit 

komt omdat de eerste jazzbands vaak op straat speelden tijdens optochten en parades. De 

erg grote en moeilijk te verplaatsen contrabas leende zich hier natuurlijk niet goed toe. 

Wanneer jazz haar karakter van parade- en straatmuziek verloor, bleek de contrabas echter 

handiger en soepeler te bespelen.9 Geleidelijk aan gaven bassisten ook de voorkeur aan het 

tokkelen en ‘slappen’ van de contrabas, hetgeen allemaal veel effectiever bleek te zijn bij 

het produceren van een goede swing.10  

Deze bezetting is het meest voorkomend in New Orleans jazz, maar – zoals eerder al 

vermeld – zeker niet de regel. Vaak speelden New Orleans bands met een tweede trompet 

(of kornet), klarinet of trombone. Ook werd vanaf de jaren 1920 af en toe een saxofoon 

toegevoegd. Denk maar aan Johnny Dodds op Louis Armstrong’s legendarische Hot Five 

opnames uit 1926. In sommige gevallen werden ook één of meerdere instrumenten 

weggelaten. De piano, bijvoorbeeld, was vroeger niet makkelijk te transporteren en werd 

daarom niet altijd bespeeld.11  

2 .  Vorm 

De vorm van een jazznummer wordt bepaald door de combinatie van een thema en de 

variaties ervan. Eender welk thema kan als basis worden gebruikt (e.g. deuntjes uit 

 
                                                        
8 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 9 
9 Het gebruik van de contrabas laat meer virtuositeit toe, aangezien ze voortdurend kan bespeeld worden. 
Terwijl de longcapaciteit van de tubaspeler slechts voldoende is om enkel een beperkt aantal tellen van een 
4/4 maat te spelen, met voldoende adempauze tussendoor, kan de contrabas veel meer tellen benadrukken. 
(GOOSSENS, Frederick, Muziekgeschiedenis. Module Jazz, onuitgegeven verhandeling Hogeschool Gent 
Conservatorium, 2010-2011, p. 13) 
10 ‘Slapping’ is een speeltechniek waarbij de snaren tegen de toets worden getrokken, waardoor een kletterend 
en ritmisch geluid wordt geproduceerd. In tegenstelling tot het strijken van de contrabas, projecteert dit 
slapgeluid beter binnen het ensemble, waardoor de bas beter gehoord wordt. (GOOSSENS, Frederick, 
Muziekgeschiedenis. Module Jazz, onuitgegeven verhandeling Hogeschool Gent Conservatorium, 2010-2011, p. 13) 
11 DANKWORTH, Avril, Jazz. An Introduction to its Musical Basis, London, Oxford University Press, 1972, p. 54 



 

 12 

popliedjes, ragtime- of blues-songs, marsen, hymnen, polka’s, walsen, vaudeville liedjes…). 

Binnen een bepaalde structuur wordt de gekozen melodie, die van overal kan komen, dan 

gespeeld en meerdere keren herhaald, elke keer op een andere manier zodat het originele 

thema interessant blijft. Dit variëren van het thema kan op verschillende manieren 

gebeuren. Parafrasering van het thema betekent dat er kleine veranderingen worden 

aangebracht (e.g. swingen van de achtste noten, toevoegen van rusten, accenten…), hoewel 

de algemene contour van het thema behouden blijft. De luisteraar kan in dit geval nog 

duidelijk de tune herkennen en volgen. Maar het komt ook voor dat bij het variëren nieuwe 

melodieën delen van het oorspronkelijke thema vervangen. Soms wordt het hele thema 

zelfs vervangen door een volledig nieuwe melodie.12 

Algemeen kunnen we stellen dat er twee belangrijke basisvormen zijn waarop het 

traditionele jazzrepertoire zich baseert om de variaties te structureren, zijnde de zestien- of 

tweeëndertigmaten durende populaire liedvorm en de typische twaalfmaten blues-vorm. 

Deze twee basisvormen waren fundamenteel in de jazzgeschiedenis, maar het moet vermeld 

worden dat jazzmuzikanten zich altijd vrij hebben gevoeld om veranderingen in deze 

conventionele vormen aan te brengen.13 De populaire liedvorm die door jazzmuzikanten 

werd overgenomen om hun muziek te structureren bestond meestal uit zestien of 

tweeëndertig maten die opgedeeld werden in vier maten durende frasen, gegroepeerd in 

AABA of ABAC patronen. Figure 1 geeft weer hoe er binnen deze structuur eerst een acht 

maten durend hoofdthema wordt geïntroduceerd, dat dan herhaald en gevolgd wordt door 

 
                                                        
12 DANKWORTH, Avril, o.c., pp. 16-17 
13 De titels van traditionele jazznummers bevatten vaak woorden die vorm van de nummers lijken te 

beschrijven (e.g. rag, one-step, blues, stomp,…). Maar aangezien liedvormen zoals blues en rag een veel 

bredere invulling hadden in het begin van de twintigste eeuw en de componisten van toen bovendien zeer vrij 

waren in het benoemen van hun nummers, komt het soms voor dat de structuur van traditionele 

jazznummers niet overeenkomt met ons hedendaags begrip van de in de titel weergegeven liedvorm. Het is 

bijvoorbeeld zo dat verschillende New Orleans nummers met blues in de titel geen typische twaalfmaten 

blues-vorm hebben. Dit komt omdat deze standaardvorm zich pas in de loop der tijd vestigde en de 

muzikanten in het begin van de twintigste eeuw veel vrijer omsprongen met de inhoud van het begrip. 

(RAWLINS, Robert, BAHHA, Edinne Nor, Jazzology: The Encyclopedia of Jazz Theory for All Musicians, in:    
http://www.scribd.com/doc/93588590/Jazzology-The-Encyclopedia-of-Jazz-Theory-Nor-Eddine-Bahha-

Robert-Rawlins, geraadpleegd op 05/07/2012) 
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een nieuw acht maten durend idee (de zogenaamde ‘brug’). Tenslotte worden de eerste acht 

maten nog eens gespeeld. Deze structuur kan dan een aantal keer herhaald worden.14       

 
Figure 1: 32 maten liedvorm  

(SCHULLER, Gunther, o.c., p. 30) 

Het twaalfmaten schema van de blues ontwikkelde zich in de loop der jaren als 

standaardvorm, bestaande uit drie frasen van elk vier maten, gegroepeerd in een AAB 

patroon: een statement wordt gemaakt in de eerste vier maten en herhaald in de 

daaropvolgende vier (met harmonische wijzigingen). Daarna volgt de conclusie in de laatste 

frase. Hoewel er veel variatie is, kan een muziekstuk van Robert Johnson als voorbeeld de 

drievoudige structuur van de blues verduidelijken. Meestal worden in de composities van 

deze blueslegende drie verzen verdeeld over twaalf maten: 

 Vers A1:  I got ramblin’, I got ramblin’ on my mind 

 Vers A2:  I got ramblin’, I got ramblin’ all on my mind 

 Vers B:  Hate to leave my baby but she treats me so unkind   

Elke vers wordt door de gitaar of harmonica in de laatste twee maten van de frase 

beantwoord in de vorm van een melodische variatie. De twaalfmaten blues kan ook worden 

herkend op basis van haar harmonische structuur. In de meest eenvoudige vorm worden de 

I, IV en V akkoorden gebruikt. Het eerste vraag- en antwoordpatroon in de eerste vier 

maten is gebaseerd op de tonica. In de tweede frase wordt er overgegaan naar de 

 
                                                        
14 BERENDT, Joachim-Ernst, The jazz book: from ragtime to the 21st century, Michigan, Lawrence Hill Books, 2009, p. 
198 
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subdominant, beantwoord door de gitaar in I. De conclusie is gebaseerd op de dominant die, 

al dan niet via de subdominant, oplost in de tonica.15       

 
Figure 2: twaalfmaten blues schema met harmonische structuur 

Deze basisvormen zijn vaak, al dan niet in aangepaste vorm, terug te vinden in de 

traditionele jazz Standards. Hoewel er uitzonderingen waren, bestaat het traditionele 

jazzrepertoire voornamelijk uit een collectie van populaire melodieën met een 

tweeëndertigmaten AABA liedvorm, ragtime melodieën en twaalfmaten blues-vormen.16 

3 .  Ritme 

Het ritmische aspect van jazz is één van haar meest unieke eigenschappen, in die zin dat het 

genre zich op het vlak van ritme het meest duidelijk onderscheid ten opzichte van andere 

muziekgenres. Misschien meer dan aan de harmonische en melodische inhoud, is de 

uniciteit van jazz te danken aan een zekere ‘time feel’ die de omgang van jazzmuzikanten 

met ritme karakteriseert. Time feel verwijst niet naar de verschillende ritmische 

constructies (e.g. syncopering, ritmische augmentatie en diminutie, hemiola,…), maar naar 

de manier waarop die verschillende soorten ritmes worden gespeeld. Het unieke en 

emotionele aspect van jazz is waarschijnlijk meer beïnvloed door de manier waarop 

jazzmuzikanten ritmisch fraseren en hierbij omgaan met de verschillende ritmes, dan 

 
                                                        
15 BERGEROT, Franck, ELLIOTT, Richard (transl.), Jazz, Edinburgh, Chambers Harrap Publishers Ltd, 2006, p. 30 
16 TIRRO, Frank, Jazz: A History, London, Dent, 1977, p. 160 
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hetgeen waaruit de ritmes zelf zijn samengesteld.17 Meestal wordt een goed ritmisch 

jazzgevoel aangeduid met de term ‘swing’, een kwaliteit die reeds in de eerste kritieken en 

discussies over jazz als één van de voornaamste en meest fundamentele karakteristieken 

van het jazzritme werd beschouwd.18 Ondanks het feit dat ‘swing’ een fundamentele 

kwaliteit is bij de uitvoering en perceptie van jazz, bestaat er geen algemene, bondige 

definitie of beschrijving van het fenomeen. “If you don’t feel it, you’ll never know what it 

is”, antwoordde Louis Armstrong op de vraag om swing te definiëren.  De befaamde 

jazztrompettist suggereert hier – zoals meerdere critici en muzikanten in het verleden 

deden – dat swing niet louter met woorden kan worden uitgedrukt, maar enkel volledig kan 

worden begrepen na het fenomeen te hebben ervaren.19 Gunther Schuller deelde dezelfde 

overtuiging wanneer hij in zijn boek Early Jazz. Its Roots and Musical Development de 

oppervlakkige verhouding die een definitie van swing heeft ten opzichte van het fenomeen 

zelf, vergeleek met de manier waarop jazznotatie zich verhoudt ten opzichte van 

uitgevoerde jazz. Of zoals bij het beschrijven van een kleur of smaak, krijgt de definitie pas 

volledig betekenis wanneer men de kracht van het gedefinieerde heeft ondervonden.20 

Hoewel zulke beweringen plausibel zijn –meerdere aspecten van kunstbeoefening zijn 

namelijk moeilijk in woorden uit te drukken en worden het best geleerd door middel van 

ondervinding – maken ze maar weinig duidelijk over wat er juist met het fenomeen ‘swing’ 

bedoeld wordt.21  

Swing wordt door vele auteurs en muzikanten beschouwd als het ‘hart’ of de ‘kern’ van het 

jazzritme. Maar desondanks haar fundamenteel belang, is het fenomeen – omwille van de 

moeilijkheid om het te omschrijven in concrete termen – één van de minst besproken 

elementen in jazzeducatie.22 Volgens Matthew W. Butterfield is deze moeilijkheid om de 

 
                                                        
17 LIEBMAN, David, Jazz Rhythm, in: <http://www.daveliebman.com/earticles2.php?WEBYEP_DI=8>, 
geraadpleegd op 18/04/2012  
18 WESOLOWSKI, Brian C., Testing a model of jazz rhythm: Validating a microstructural swing consistency paradigm, 
onuitgegeven doctoraatsverhandeling, University of Miami, 2011, p. 1  
19 BELFIGLIO, Anthony, Fundamental Rhythmic Characteristics of Improvised Straight-Ahead Jazz, onuitgegeven 
doctoraatsverhandeling, University of Texas, 2008, p. 1 
20 SCHULLER, Gunther, o.c., p. 6 
21 BELFIGLIO, Anthony, o.c., p. 1 
22 WESOLOWSKI, Brian C., o.c., pp. 1-2 



 

 16 

term te definiëren voor een groot deel te wijten aan de flexibiliteit waarmee 

jazzmuzikanten, critici en fans het begrip hebben aangewend:  

“Swing has been used to designate everything from a particular way of 

performing eighth notes to a more general rhythmic ethos pertaining to its 

affective character, with little consensus at any level of analysis or explanation.”23 

De term is te veel gebruikt en het ritmisch fenomeen waarnaar het verwijst is te veelzijdig 

en onuitsprekelijk om nauwkeurig in woorden vast te leggen, vooral ook omdat de 

jazzmuziek om de zoveel jaar verandert. Daarnaast wordt een definiëring nog complexer 

door het gebruik van de term in andere muziekgenres. De onzekerheid en vaagheid in de 

definitie van J. Bradford Robinson in de New Grove Dictionary of Jazz illustreert goed het 

gebrek aan consensus over wat swing nu juist is. Robinson vermijd een expliciete definitie 

en geeft niet meer dan een opsomming van factoren die ‘mogelijk’ bijdragen tot de creatie 

van swing24:    

“A quality attributed to jazz performance. Though basic to the perception and 

performance of jazz, swing has resisted concise definition or description. Most 

attempts at such refer to it as primarily a rhythmic phenomenon, resulting from 

the conflict between a fixed pulse and the wide variety of accent and rubato that a 

jazz performer plays against it. However, such a conflict alone does not 

necessarily produce swing, and a rhythm section may even play a simple fixed 

pulse with varied amounts or types of swing. Clearly other properties are also 

involved, of which one is probably the forward propulsion imparted to each note 

by a jazz player through manipulation of timbre, attack, vibrato, intonation or 

other means; this combines with the proper rhythmic placement of each note to 

produce swing in a great variety of ways.” 25 

 
                                                        
23 BUTTERFIELD, Matthew M., “Race and Rhythm: The Social Component of the Swing Groove”, in: Jazz 
Perspectives, jrg. 4 (2010), nr. 3, p. 301 
24 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., pp. 301-304 
25 ROBINSON, J. Bradford, Swing (i), in: 
<http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/27219?q=swing&search=quick&pos=1&
_start=1#firsthit>, geraadpleegd op 27/03/2012  
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Naast de definitie van Robinson, getuigen vele andere pogingen van muzikanten en 

onderzoekers om het begrip te beschrijven – meestal in algemene termen en vaak gebruik 

makend van metaforen en mystiek – van de moeilijkheid en problematiek om het begrip 

duidelijk in woorden uit te drukken: 

“(Swing happens when) we lock into that big pulse. It’s just like the air –we can’t 

see it but without it we can’t survive”26 (Abdul Rahman Qadir) 

 

“… a vital drive… (a quality that involves) a combination of undefined forces that 

creates a kind of ‘rhythmic fluidity’ without which the music’s swing is markedly 

attenuated. (…) I would suggest that this drive is a manifestation of personal 

magnetism, which is somehow expressed – I couldn’t say exactly how – in the 

domain of rhythm.”27 (André Hodeir) 

 

“It’s like a tree, the leaves on a branch. It swings regardless of whether it swings to 

a meter or it swings out of meter. There’s still a pendulum motion.”28 (Maurice 

Sinclair)  

 

“What swings? Rhythm. A few notes, a chord combination, a simple musical 

phrase is developed into a series of rhythm patterns which creates a form that is 

listened to as seriously as a concert hall piece. Part of the reason is that this 

rhythm hits home to the people who hear it. It speaks their language and tells 

their story. It’s the musician and his audience talking things over.”29 (Duke 

Ellington)  

 

“… breaking away from the time framework of the ground beat to produce lines 

that are essentially rhythmically free.”30 (James Lincoln Collier) 

 

 
                                                        
26 PRÖGLER, J. A., “Searching for Swing: Participatory Discrepancies in the Jazz Rhythm Section”, in: 
Ethnomusicology, jrg 39 (1995), nr. 1, p. 47 
27 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 304 
28 PRÖGLER, J. A., a.c., p. 47 
29 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 303 
30 WESOLOWSKI, Brian C., o.c., p. 3    
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“It is something witch has to be caught rather than taught, and that is why a non-

jazz musician finds the style so elusive. The underlying pulse must be 

metronomic, but there must also be minute variations of rhythm or dynamics 

which make the ‘feeling’.”31 (Avril Dankworth) 

 

“… a buoyant rhythmic feeling that jazz musicians produce by using syncopation 

and by alternately building and releasing tension.”32 (Harvey Pekar)  

Swing is moeilijk te definiëren en uit te leggen omdat hierbij verschillende betekenis- en 

ervaringsvelden van belang zijn. Het fenomeen kan bijvoorbeeld op een bepaald niveau 

worden gedefinieerd in termen van haar constituerende, structurele onderdelen. Lange tijd 

hebben jazzcritici bij het definiëren van swing de nadruk gelegd op het belang van 

maatgevoel bij de jazzmuzikanten en verwezen ze hierbij al vaag naar een vorm van 

ritmische flexibiliteit die noodzakelijk blijkt te zijn voor het criterium ‘swing’. Maar wat 

wordt er juist bedoelt met die ritmische flexibiliteit? Welke andere muzikale parameters 

dragen bij tot het ontstaan van het ‘swinggevoel’? In welke mate heeft elk van deze 

parameters een invloed? En op welke manier werken ze op elkaar in? Het opstellen en 

statistisch bekrachtigen van een theoretisch model ter verduidelijking van alle belangrijke 

elementen die een bijdrage leveren bij de creatie van het fenomeen ‘swing’, zou volgens 

Brian Wesolowski voor een beter begrip kunnen zorgen van haar algemene werking in de 

jazzmuziek en bijgevolg zelf aanleiding kunnen geven tot een duidelijkere en completere 

beschrijving van het fenomeen. Hoewel zo’n beschrijving nog veraf staat, zou deze dan in de 

toekomst als fundament kunnen dienen voor een systematische methode om swing aan te 

leren.33 In wat volgt bespreek ik de belangrijkste ritmische karakteristieken die bepalend 

blijken te zijn voor de ontwikkeling van ‘swing’, hetgeen tot een beter begrip van het 

fenomeen kan leiden.   

Wesolowski onderscheidt drie hoofdkarakteristieken die aan de basis liggen van de 

ritmische flexibiliteit en die noodzakelijk zijn voor het jazz swingritme: de toonduur van 

opeenvolgende achtste noten, de plaatsing van het ritme ten opzichte van de onderliggende 

 
                                                        
31 DANKWORTH, Avril, o.c., p. 38  
32 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 304 
33 WESOLOWSKI, Brian C., o.c., pp. 1-3 
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beat, en de beklemtoning van het ritme.34 Op het meest fundamentele niveau verwijst swing 

naar het gebruik van de zogenaamde ‘swing achtste noten’, die het gevolg zijn van een 

ongelijke onderverdeling qua duur van de kwartnoot beat: de ‘downbeat’ achtste noten 

worden langer aangehouden dan de ‘upbeats’.35 Deze praktijk ontstond toen de eerste 

jazzmuzikanten populaire melodieën (e.g. marsen, ragtimemelodieën, sentimentele liedjes) 

– die ze op het gehoor leerden spelen – op een zeer gepersonaliseerde manier begonnen te 

spelen. Ze maakten het ritme van de liedjes meer gesyncopeerd en begonnen hun achtste 

noten te ‘swingen’, hetgeen resulteerde in een typisch lang-kort patroon dat zich 

onderscheidde van de zogenaamde ‘straight eighth notes’ (i.e. een exacte opdeling van elke 

beat in twee gelijke delen): 

 
Figure 3: Straight eighth notes (swing ratio 1:1) 

(http://www.outsideshore.com/school/music/almanac/html/Elements_Of_Jazz/Fundamentals/Rhythm.htm, 
geraadpleegd op 03/04/2012) 

Bij de zogenaamde ‘swing eighth notes’ daarentegen, is de eerste tel van elke opgedeelde 

beat (‘downbeat’) net iets langer dan de tweede (‘upbeat’): 

 
Figure 4: Swing eighth notes 

(http://www.outsideshore.com/school/music/almanac/html/Elements_Of_Jazz/Fundamentals/Rhythm.htm, 
geraadpleegd op 03/04/2012) 

Dit wordt ook wel genoteerd als een gepunte achtste noot die gevolgd wordt door een 

zestiende noot:  

 
Figure 5: Swing eighth notes 

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Swing_(jazz_performance_style), geraadpleegd op 03/04/2012) 

 
                                                        
34 WESOLOWSKI, Brian C., o.c., pp. 2-4 
35 BENADON, Fernando, “Slicing the Beat: Jazz Eight-Notes as expressive Microrhythm”, in: Ethnomusicology, 
jrg. 50 (2006), nr. 1, p. 74  
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Soms worden de achtste noten in jazz ook wel beschouwd als triolen, waarbij het idee 

heerst dat de swingbeat eigenlijk is onderverdeeld in drie delen (triool), waarvan de 

‘downbeat’ ongeveer de twee eerste delen omvat (verlenging) en de ‘upbeat’ het laatste 

triooldeel (verkorting). In dit geval spreken we van ‘triple-feel swing eighth notes’:36   

 
Figure 6: Triple-feel swing eight notes (swing ratio 2:1) 

(http://www.outsideshore.com/school/music/almanac/html/Elements_Of_Jazz/Fundamentals/Rhythm.htm, 
geraadpleegd op 03/04/2012) 

Maar jazzmuzikanten passen deze genoteerde ritmes zelden strikt toe.37 Eerder worden er 

benaderingen van deze ritmes gespeeld waarbij de ‘swing ratio’ (i.e. het verschil in duur 

tussen de ‘downbeats’ en ‘upbeats’) meestal varieert tussen een verhouding van 1:1 

(‘straight’) en 2:1 (‘triplet’). In sommige gevallen verkiest men een swing onderverdeling die 

nog ongelijker is dan de ‘triple-feel’ onderverdeling.38 Uit verschillende swing ratio studies39 

is gebleken dat de ratio tussen twee opeenvolgende achtste noten niet constant is, maar 

sterk varieert naar gelang de stijl, tempo en interpretatie van de muzikanten. Interessant is 

bijvoorbeeld dat de melodieën in de oude jazzstijlen (New Orleans Jazz, Dixieland, Swing), 

en dus ook de revival jazz, gekenmerkt worden door hogere swing ratio’s (i.e. sterk 

 
                                                        
36 SABATELLA, Marc, Rhythm, in:  
<http://www.outsideshore.com/school/music/almanac/html/Elements_Of_Jazz/Fundamentals/Rhythm.htm
>, geraadpleegd op 03/04/2012 
37 Men mag niet vergeten dat jazz in de beginjaren op het gehoor en via imitatie werd aangeleerd en op die 
manier evolueerde. Pogingen om jazz te noteren kwamen pas later. Jazznotatie is problematisch omdat een 
aantal aspecten van het jazzritme moeilijk of niet vast te leggen zijn door middel van het conventionele 
Westerse notatiesysteem.  
38 BELFIGLIO, Anthony, o.c., pp. 28-29 
39 Zie ELLIS, Mark C., “An analysis of ‘Swing’ Subdivision and Asynchronisation in Three Jazz Saxophonists”, in: 
Perceptual and Motor Skills, vol. 73, nr. 3 (1991), pp. 707-713; COLLIER, Geoffrey L., COLLIER, James Lincoln, “The 
Swing Rhythm in Jazz”, in: Proceedings of the International Conference of Music Perception and Cognition, 1996 pp. 
477-480; FRIBERG, Anders, SUNDSTRÖM, Andreas, “Swing Ratios and ensemble Timing in Jazz Performance: 
Evidence for a common Rhythmic Pattern”, in: Music Perception, vol. 19, nr. 3 (2002), pp. 333-349; BUSSE, Walter 
Gerard, “Toward Objective Measurement and Evaluation of Jazz Piano Performance Via MIDI-Based Groove 
Quantize Templates”, in: Music Perception, vol. 19, nr. 3 (2002), pp. 443-461; BENADON, Fernando, “Slicing the 
Beat: Jazz Eighth-Notes as Expressive microrhythm”, in: Ethnomusicology, vol. 50, nr. 1 (2006), pp. 73-98; en 
HONING, Henkian, DE HAAS, Bas W., “Swing once more: Relating timing and tempo in expert jazz drumming”, 
in: Music Perception, vol. 25, nr. 5 (2008), pp. 471-476  
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ongelijke achtste noten), terwijl lagere swing ratio’s – gelijke of minimaal ongelijke achtste 

noten – karakteriserend zijn voor bebop en andere jongere stijlen. Daarnaast werd ook 

aangetoond dat drummers vooral geneigd zijn hoge swing ratio’s aan te wenden – met 

uitzondering van de lage swing ratio’s op het ride-cimbaal bij snelle tempi – dit in 

tegenstelling tot de lage swing ratio’s bij improviserende solisten. Tenslotte bleek dat jazz 

improvisatoren hun swing ratio’s, gedurende een melodische frase, behoorlijk variëren in 

verhouding tot de eigenschappen van de melodische structuur.40  

Algemeen kan dus gesteld worden dat swing onderverdeling van de beat vatbaar is voor 

interpretatie: terwijl de ene muzikant een meer gelijke onderverdeling verkiest, zal de 

andere voorkeur geven aan een meer trioolachtige onderverdeling. Daarenboven variëren 

jazzsolisten hun onderverdeling van de beat in functie van expressieve doeleinden. Een 

gevolg hiervan is dat er geen notatiesysteem bestaat om de vele subtiele variaties in de 

swing onderverdelingen vast te leggen. Daarom worden ‘swing eighth notes’ meestal 

neergeschreven als ‘straight eighth notes’, maar bevatten de partituren de richtlijn 

 om uitvoerders erop te wijzen swing onderverdeling toe te passen doorheen het 

hele stuk.41 Daarnaast is het problematisch om op basis van ‘swing eighth notes’ algemene 

uitspraken te doen over de aard van het swingfenomeen, want er blijkt geen ideale ‘gouden 

ratio’ te zijn voor het typische lang-kort patroon en het is niet duidelijk hoe de 

verscheidene swing ratio’s precies gerelateerd zijn aan de affectieve kracht van het 

fenomeen.42   

De interpretatie van de opeenvolgende ritmische figuren en de tijdelijke plaatsing ervan ten 

opzichte van een onderliggende beat (‘pulse’), is een tweede hoofdkarakteristiek die 

Wesolowski onderscheidt. Als luisteraar nemen we in jazz een regelmatige, energieke en 

aanstekelijke basisbeat waar die meestal wordt bevestigd door de ritmesectie (in 

traditionele jazz vooral door de basdrum). Barry Kernfeld omschreef deze beat als “the basic 

 
                                                        
40 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 302 
41 BELFIGLIO, Anthony, o.c., pp. 29-30 
42 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 320 
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pulse underlying measured music and thus the unit by which musical time is reckoned.”43 Hoewel de 

beat niet altijd klinkt, wordt ze wel altijd waargenomen als de ondersteuning van de 

tijdelijke ontwikkeling van de muziek. Bovendien is het enkel door de aanwezigheid van de 

onderliggende beat dat een ritme zich kan vestigen. Het metrum (i.e. de groepering van 

beats, die meestal als kwartnoten worden gedacht, in een regelmatig terugkerend patroon, 

de maat) in nagenoeg alle jazz tot het midden van de jaren 1950, was een dubbel metrum. 

Dit wil zeggen dat vrijwel alle traditionele jazz gekenmerkt werd door ritmes met twee 

(‘two-beat’) of vier beats (‘four-beat’) per maat. Er is geen eenduidig antwoord op de vraag 

of de oudste New Orleans jazz in two-beat, four-beat of een vermenging van beide werd 

gespeeld. Joachim-Ernst Berendt en Günther Huesmann menen dat in het prille begin van 

de twintigste eeuw, bijna alleen de two-beat aanwezig was in New Orleans jazz. Pas later 

zouden two- en four-beat elkaar hebben afgewisseld en pas in het latere swingtijdperk werd 

het spelen op vier beats de regel. De meeste jazzmuzikanten en kenners nemen aan dat in 

de beginjaren vooral de two-beat dominant was, hoewel een afwisseling tussen two- en 

four-beat niet uitgesloten was. Louis Armstrong vroeg drummer Baby Dodds bijvoorbeeld 

om in bepaalde gevallen op alle vier beats te spelen. Ook Tony Sbarbaro, drummer van The 

Original Dixieland Jass Band, wisselde regelmatig af tussen two- en four-beat.44 

De onderliggende beat in jazz wordt vaak beschreven als een ‘wijde’ beat om duidelijk te 

maken dat het binnen een bepaald toelaatbaar bereik mogelijk is om er van af te wijken.45 

Bruce Benward en Joan Wildman omschreven het fenomeen met een metafoor: 

“A beat can either be wide or narrow. For example, although each beat occurs as a 

‘point’ in time, try to envision the difference between the ‘point’ made by an 

ultrafine-line pen and a magic marker. The ultrafine-line pen demonstrates the 

center of a beat, while the magic marker widens the possibilities, allowing a loose, 

swinging, personal approach to time on many different structural levels. A wide-

 
                                                        
43 KERNFELD, Barry, Beat, in: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/J033600#J033606, geraadpleegd op 
24/05/2012 
44 BERENDT, Joachim-Ernst, o.c., pp. 234-235 
45 BELFIGLIO, Anthony, o.c., pp. 7-11 
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beat concept is not just a haphazard reaction, however; it is idiomatic to the jazz 

style.”46 

Als we de jazz beat beschouwen als een reeks opeenvolgende tijdsgebieden in plaats van 

punten in de tijd, dan zijn er dus bepaalde ruimtes binnen dewelke de instrumentist kan 

kiezen waar hij zijn down- en daaropvolgende upbeats plaatst. Met de metronoom (het 

mathematisch centrum van deze ruimte) of de beat van de ritmesectie (waarbinnen de 

begeleiders meestal naar een eenheid streven door zo kort mogelijk samen te spelen47) als 

referentiepunt, geven solisten vaak de voorkeur aan het net voor48 of net na49 het midden 

van de beat spelen. Hoeveel de improvisator zijn ritme voor of na de beat van het 

referentiepunt plaatst, is een beslissing die enkel op het moment zelf kan worden gemaakt 

(en niet volledig te controleren is). Het betreft dus een zeer subtiel en subjectief concept, 

volledig beïnvloed door het idee van de muzikant op het ogenblik. De elasticiteit en 

flexibiliteit van de beat geeft het jazzritme een emotionele (menselijke) kwaliteit die 

essentieel is om de muziek te doen ‘swingen’.50             

 
Figure 7: Beat Placement 

 (http://www.daveliebman.com/earticles2.php?WEBYEP_DI=8, geraadpleegd op 16/04/2012) 

Tenslotte zou ook de benadrukking van het ritme van belang zijn om jazz te voorzien van 

de kwaliteit die we aanduiden met de term swing. Gunther Schuller gebruikte de notie 

‘democratisering van de beat’ om hiernaar te refereren. In jazzmuziek, stelt Schuller: 
 
                                                        
46 WESOLOWSKI, Brian C., o.c., p. 3 
47 In sommige gevallen zijn de begeleiders in de ritmesectie het niet eens over waar de beat zou moeten vallen 
en spelen ze elk op een verschillende plaats ten opzichte van de ‘metronomische’ beat. Dit niet kort 
samenspelen van de ritmesectie veroorzaakt een spanning en de solisten hebben in zulke gevallen meerdere 
referentiepunten ten opzichte van dewelke ze hun ritme kunnen plaatsen. (LIEBMAN, David, Jazz Rhythm, in: 
<http://www.daveliebman.com/earticles2.php?WEBYEP_DI=8>, geraadpleegd op 19/04/2012)    
48 Een gevoel dat door muzikanten met de uitdrukkingen ‘playing on top’, ‘playing on the front edge’, ‘playing 
uptight’ en ‘rushing’ word beschreven. (WESOLOWSKI, Brian C., o.c., pp. 57-58) 
49 Een gevoel dat door muzikanten met de uitdrukkingen ‘laid-back playing’, ‘relaxed playing’, ‘playing on the 
back edge’ en ‘dragging’ word beschreven. (WESOLOWSKI, Brian C., o.c., pp. 57-58) 
50 LIEBMAN, David, Jazz Rhythm, in: <http://www.daveliebman.com/earticles2.php?WEBYEP_DI=8>, 
geraadpleegd op 19/04/2012 
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“(...) so-called weak beats (or weak parts of rhythmic units) are not underplayed as 

in “classical” music. Instead, they are brought up to the level of strong beats, and 

very often even emphasized beyond the strong beat. The jazz musician does this 

not only by maintaining an equality of dynamics among “weak” and “strong” 

elements, but also by preserving the full sonority of notes, even though they may 

happen to fall on weak parts of the measure.”51 

De meest concrete en duidelijk waarneembare voorbeelden van de democratisering van de 

ritmische waarden zijn de toepassing van de backbeat en het gebruik van syncopering.52 In 

Westerse klassieke muziek en verschillende andere muzikale tradities worden in 4/4 

gewoonlijk de eerste en derde tel van de maat, de zogenaamde sterke tellen, benadrukt. In 

de jazzmuziek daarentegen, accentueren de muzikanten continue de tweede en vierde tel 

van de maat, een manier van spelen die de backbeat wordt genoemd.53  

 
Figure 8: Backbeat (benadrukking van de ‘zwakke’ tweede en vierde tellen)  

(BELFIGLIO, Anthony, o.c., p. 22) 

Deze tendens om de tellen die traditioneel als zwak worden beschouwd te articuleren of 

zelfs te benadrukken, wordt ook toegepast op het niveau van de onderverdelingen (in 

achtste, zestiende,… noten) van de beats. We spreken van syncopering wanneer de sterke 

onderdelen van de beat frequent niet worden benadrukt. Dit kan enerzijds door het 

plaatsen van dynamische accenten op de off-beats (i.e. de ruimte tussen twee downbeats), 

anderzijds door het spelen op downbeats te vermijden waardoor de off-beats eveneens 

worden benadrukt.54  

 

 
                                                        
51 SCHULLER, Gunther, o.c., p. 8 
52 WESOLOWSKI, Brian C., o.c., p. 5 
53 SCHULLER, Gunther, o.c., p. 8 
54 Syncopation, in: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/gmrove/music/27263?q=syncopation&search=quick&
pos=1&_start=1#firsthit, geraadpleegd op 24/05/2012 
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Figure 9: Syncopering door het vermijden van downbeats 

(BELFIGLIO, Anthony, o.c., p. 22) 
 
 

 
Figure 10: Syncopering door het accenturen van off-beats 

(BELFIGLIO, Anthony, o.c., p. 22) 

Doordat de zogenaamde zwakke beats (of zwakke onderverdelingen van deze ritmische 

eenheden) in jazz niet meer worden afgezwakt, maar even sterk of zelfs sterker worden 

benadrukt dan de zogenaamde sterke beats, spreken we van een democratisering. Vaak 

wordt deze gelijkheid tussen sterke en zwakke tellen (of de dominantie van zwakke tellen), 

samen met het plaatsen van de noten ten opzichte van de onderliggende beat en het 

‘swingen’ van de achtste noten, gelinkt aan een gevoel van een voorwaartse stuwkracht dat 

swingende muziek karakteriseert.55 Die voorwaartse drijfkracht is volgens Butterfield 

sterker wanneer de muzikanten ‘on top of the beat’ spelen, dan wanneer ze ‘on the back 

edge’ spelen. Bovendien zouden lage swing ratio’s (i.e. minimale ongelijkheid tussen de 

achtste noten) het gevoel van voorwaartse stuwing meer versterken dan hoge swing ratio’s 

(i.e. grote ongelijkheid tussen de achtste noten). Dit is waarschijnlijk ook de rede waarom 

het gevoel van voorwaartse drijfkracht sterker is in bebop, dan in de oude traditionele 

jazzstijlen.56   

Hoewel bovengenoemde kenmerkende eigenschappen bruikbaar zijn om swing te 

definiëren, is het noodzakelijk te benadrukken dat het fenomeen meer is dan een 

verzameling van technische karakteristieken. Hetgeen we swing noemen, stelt Butterfield: 

“(…) is the net aesthetic effect of a variety of rhytmic processes that interact in 

complex ways in a jazz performance. Multiple features of syntactical structure 

interact with subsyntactical timing processes to generate varied qualities of 

motional energy that either drive the groove or temper its flow. But (…) important 

 
                                                        
55 Zie SCHULLER, Gunther, Early Jazz. Its Roots and Musical Development, New York, Oxford University Press, 1989; 
LIEBMAN, David, Jazz Rhythm, in: <http://www.daveliebman.com/earticles2.php?WEBYEP_DI=8>, geraadpleegd 
op 24/05/2012;  Berliner, P. F., Jazz: the infinite art of improvisation. Chicago, The University of Chicago Press, 
1994; etc. 
56 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 323 
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qualities of feeling central to a succesful swing groove also stem from the social-

interactive processes required to bring this groove into being.”57  

Butterfield beklemtoont dat verschillende domeinen van betekenis en ervaring betrokken 

zijn bij het concept swing. Het definiëren van swing is mogelijk aan de hand van de 

bovengenoemde constituerende structurele kenmerken, maar daarnaast moet er ook 

rekening gehouden worden met de sociale interactieprocessen in het ensemble die 

eveneens betrokken zijn bij de totstandbrenging van het fenomeen. Muziek doen swingen is 

een gedeelde verantwoordelijkheid. Voortdurende interactie tussen de muzikanten is 

noodzakelijk om de esthetische impact ervan te behouden, niet het minst in de traditionele 

New Orleans jazzstijl waar het collectief belangrijker is dan het individu. New Orleans 

muzikanten werken hard samen om een vrije, ontspannen beat te produceren die zo 

onbedwingbaar is dat niemand kan weerstaan erop te dansen, of ten minste de voet mee te 

tikken met de swing. Professionalisme en/of positieve intermenselijke relaties in het 

ensemble zijn vaak vereist om tot deze sociale cohesie te komen, hetgeen naast de 

structurele ritmische processen aan de basis ligt van swing.58    

4 .  Sound  

Naast ritme is het vooral de sound dat jazz haar onderscheidend karakter geeft. In de 

Westerse klassieke muziek hebben de muzikanten in het orkest doorgaans getracht om 

binnen de verschillende secties zo homogeen mogelijk te spelen. Dit impliceert dat elke 

speler binnen de sectie min of meer eenzelfde geluidsideaal en technische kennis om dit te 

bereiken heeft. Dit ideaal sluit aan bij de culturele standaarden en esthetiek: ‘een 

instrument moet een goede en schone klank hebben’. Voor de jazzmuzikant daarentegen, is 

het van geen enkel belang om te voldoen aan een algemeen geaccepteerde opvatting over 

geluid. Een jazzmuzikant heeft zijn eigen sound, gebaseerd op emotionaliteit en 

expressiviteit. De persoonlijke, unieke sound van een jazzartiest, maakt het mogelijk om als 

luisteraar aan de hand van aspecten zoals de intonatie, vormgeving, gebruik van vibrato, 

 
                                                        
57 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., p. 320 
58 BUTTERFIELD, Matthew M., a.c., pp. 320-331 



 

  27 

attack,… de betreffende speler te herkennen.59 Uit de verschillende interviews die Bill 

Russell afnam met de oude New Orleans jazzlegendes blijkt hoe enorm belangrijk de 

ontwikkeling van een karakteristieke sound, die de muzikant duidelijk herkenbaar maakt, 

is. Volgend citaat van New Orleans trompettist – Natty Dominique – is representatief voor 

de denkwijze van zowat alle traditionele New Orleans jazzmuzikanten:  

“Louis (Armstrong) told me not to copy after him. That’s why Dominique’s got his 

own style. You get noticed. You won’t be noticed by the public as much if you’re 

not being original. The only thing they’ll say is, “Well, he’s trying to play like 

Louis, or like Harry James, or so and so. That’s no compliments at all. I want to get 

compliments on my own style. Today I gets it, and I’m proud. And as long as I have 

breath in my body I will never try to play like no one in the United States of 

America, or try to be a copycat. I’m going to be Dominique, Natty Dominique 

alone!”60      

Jazzmuzikanten zoals Kid Ory speelden melodische frasen die reeds bestonden in circus- en 

marsmuziek, maar de manier waarop ze die bestaande frasen speelden en hun sound 

transformeerden het muzikaal materiaal tot jazzmuziek. Die specifieke New Orleans 

jazzsound en jazzspeelstijl zijn voortgekomen uit de manier waarop zwarte muzikanten 

rond de eeuwwisseling Europese melodieën op Europese instrumenten begonnen te spelen. 

De impact ervan was zo groot dat ook de blanke bevolking erdoor werd aangetrokken en de 

sound en speelstijl de geografische grenzen van de Verenigde Staten na enkele jaren reeds 

overschreed.61   

5 .  Collectieve improvisatie 

Improvisatie in jazz is in de meeste gevallen gebaseerd op een bestaand thema, zoals een 

populaire tune of blues, dat – meestal binnen de tweeëndertigmaten liedvorm of de 

twaalfmaten blues-vorm – herhaald en gevarieerd wordt. Variaties van de melodische lijnen 

van het thema worden door de jazzmuzikanten over de gegeven harmonieën van het lied of 
 
                                                        
59 BERENDT, Joachim-Ernst, o.c., p. 193 
60 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 151 
61 BERENDT, Joachim-Ernst, o.c., pp. 194-195 
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de blues geplaatst. De vrijheid waarmee het thema wordt behandeld hangt af van de stijl 

waarin er gespeeld wordt en varieert van compositie tot compositie. In dit opzicht kunnen 

er verschillende improvisatietechnieken worden onderscheiden, waarvan parafrase 

improvisatie de meest voorkomende is in New Orleans jazz. Melodische parafrase heeft 

betrekking op het aanbrengen van ornamentatie en beperkte wijzigingen aan de melodie 

van het thema dat herkenbaar blijft. In sommige gevallen houdt de parafraserende 

improvisatie niet meer in dan de introductie van enkele kleine versieringen, maar het kan 

ook zijn dat de melodie op een creatieve en inventieve manier herwerkt wordt en enkel 

door middel van de contour of het behoud van bepaalde kenmerkende delen van frasen of 

figuren herkenbaar blijft. De onderliggende harmonische structuur blijft hoofdzakelijk 

onveranderd, hoewel een plaatselijke wijziging of verfraaiing niet uitgesloten is.62   

New Orleans jazz wordt gekenmerkt door de collectieve improvisatie van de ‘front line’ 

muzikanten (i.e. de blazers die de melodie spelen zoals de trompet, trombone, klarinet,…). 

Dit wil zeggen dat de betreffende blaas- en rietinstrumenten gelijktijdig een interpretatie  

brengen van de hoofdmelodie en tegenmelodieën (i.e. parafraserende improvisatie), 

hetgeen ondersteund wordt door een regelmatige beat die de verantwoordelijkheid is van 

de ritmesectie, die als een blok aan elkaar moet hangen. Improvisatie in de betekenis die er 

later – vanaf de jaren 1920 – aan gegeven werd, is zelden terug te vinden in de oudste New 

Orleans jazz. De improvisaties van de ‘front liners’ waren gewoonlijk voor het grootste deel 

tijdens repetities en in de loop der tijd tijdens de optredens uitgewerkt. Aangeleerde 

routines waren erg standvastig en muzikanten speelden zeer vaak hetzelfde. Improvisatie 

in de oude New Orleans jazz heeft daarom betrekking op het feit dat de muzikanten, 

desondanks de beperkingen, vrij waren om hun delen tot op zekere hoogte te variëren. 

Solo’s waren zeldzaam en doorgaans beperkt tot korte onderbrekingen of pauzes van twee 

maten waarin een muzikant het ensemble domineert. Vanaf de jaren 1920 kwam hier 

verandering: (langere) solo’s kwamen regelmatiger voor in New Orleans jazz en 

improvisatie kreeg stilaan de betekenis die we er de dag van vandaag aan geven.63      

 
                                                        
62 KERNFELD, Barry, Improvisation, in: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/J215000#J215002, geraadpleegd op 
14/06/2012 
63 COLLIER, James Lincoln, Dixieland, in: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/J123200, geraadpleegd op 05/07/2012 
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Collectief improviseren impliceert dat de muzikanten uit de ‘front line’ uit elkaars muzikale 

lijnen moeten blijven. De spelers mogen elkaar niet hinderen, maar moeten elkaar juist 

steunen. Wanneer de ene muzikant een fout maakt tijdens het improviseren, zal hij of een 

andere muzikant trachten de fout te verdoezelen of op een geloofwaardige manier te 

integreren in het muzikaal geheel. Er moet als een eenheid samengespeeld worden en de 

muzikanten moeten elkaar aanvullen en complimenteren. Zelfdiscipline is noodzakelijk en 

elke speler moet weten waar de anderen mee bezig zijn. In New Orleans jazz trachten de 

muzikanten elkaar te helpen, in plaats van individueel de spotlight op te zoeken. Niemand 

is de vedette. Het geluid van de band is het eindproduct. Als een New Orleans band goed 

samenhangt, drukken de muzikanten elkaars statements uit.64 Tijdens het collectief 

improviseren werken de muzikanten daarenboven meestal ook harmonisch samen, omdat 

dit een gevoel van kracht kan genereren. New Orleans ensembles bouwen vaak cumulatief 

en met golvende stuwkracht (‘tension and release’) op naar spannende climaxen. De 

schoonheid van de New Orleans jazz zit hem in het feit dat de muzikanten zich als een 

eenheid uitdrukken, maar toch een individualiteit en persoonlijke stijl behouden.65      

6 .  Melodie en harmonie 

In tegenstelling tot ritme en sound, waren jazzharmonie en -melodie heel wat minder 

vernieuwend. Of toch alleszins voor de komst van de bebop en vooral de free jazz in de 

jaren zestig. In tegenstelling tot deze revolutionaire bewegingen, bleef de melodie in de 

New Orleans stijl altijd duidelijk hoorbaar. Bill Russell omschreef het als volgt: “The melody is 

never disguised but is sung by the various instruments with a beautiful vocal-like warmth”. Zoals 

eerder vermeld kan het melodisch materiaal van diverse oorsprong zijn. Het repertoire van 

een traditionele New Orleans band is zeer gevarieerd. Oude New Orleans Standards zoals 

High Society en Panama zijn voortgekomen uit de parademarsen, cakewalks en rags uit de 

19de eeuw. Maar ook de sentimentele melodieën van de oude en meer moderne populaire 

songs waar mensen graag op dansten en mee meezongen zijn door de New Orleans 

 
                                                        
64 COLYER, Ken, The Essence of New Orleans Jazz… Freedom and self-discipline, in: 
http://www.kencolyer.org/jazz18.html, geraadpleegd op 05/07/2012 
65 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 8 
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muzikanten getransformeerd naar het New Orleans idioom (i.e. toevoeging van een 

regelmatige, ontspannen en swingende beat, swing eighth notes, blue notes,…). Bovendien 

wordt er gebruik gemaakt van een aantal hymnen (e.g. When the Saints Go Marching In, Just a 

Closer Walk With Thee,…) en kan muzikaal materiaal gebaseerd op volksmuziek – zoals de 

charmante en levendige creolenliederen van New Orleans’ Franse en Spaanse erfenis – als 

basis dienen. Tenslotte bevat het repertoire een assortiment van blues songs, gaande van de 

trage klaagliederen tot de snellere ‘stomp’-nummers, ook wel ‘joys’ genoemd.66   

New Orleans jazz was in het begin van de twintigste eeuw vernieuwend in haar omgang met 

ritme en sound, maar niet op harmonisch vlak. Met uitzondering van de blue notes67, zijn de 

harmonieën in traditionele jazz nagenoeg identiek aan de harmonieën van de populaire 

dans- en entertainmentmuziek die werd aangepast aan het New Orleans idioom. De 

harmonieën van deze muziek, die als basis werd gebruikt voor de traditionele jazz 

standards, werden m.a.w behouden. Tonica, dominant, subdominant en hun subsidiaire 

functies vormden de harmonische basis van de muziek.68 Akkoorden complexer dan de 

dominante of verminderde septiemakkoorden werden zelden gebruikt en er waren weinig 

modulaties. Bovendien werden toonaarden met veel kruizen of mollen vermeden. “The tune 

is not obscured by harmonic padding and complicated arrangements, for these musicians know that 

the secret of true excellence in music, as in life itself, lies in simplicity”69, stelt Bill Russell. Over het 

waarheidsgehalte van dit citaat kan natuurlijk gediscussieerd worden, maar het illustreert 

wel hoe de New Orleans muzikanten en liefhebbers dachten over muzikale aspecten zoals 

harmonie en melodie. Pas toen de bebop een revolutie in de jazzwereld veroorzaakte, werd 

ook de harmonische taal van de liederen een basis voor variaties.70          

 
                                                        
66 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 9 
67 Blue notes zijn toonhoogtewaarden die vaak voorkomen in Afro-Amerikaanse muziek zoals blues en jazz en 
die als afwijkend van de Westerse diatonische toonhoogteorganisatie worden waargenomen. Meestal gaat het 
om de derde, zevende, en soms ook vijfde, graad die binnen het diatonisch toonhoogtesysteem een halve toon 
lager, vaak met microtonale fluctuaties, worden uitgevoerd. Vanuit Westers standpunt heeft men blue notes 
beschreven in termen van afwijkingen, buigingen of verlagingen van noten, met het Westers tonaal systeem 
als maatstaf. (KUBIK, Gerhard, Blue note (i), in:  
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/03310?q=blue+note&search=quick&pos
=5&_start=1#firsthit, geraadpleegd op 05/07/2012)    
68 BERENDT, Joachim-Ernst, o.c., p. 221 
69 RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 9 
70 BERENDT, Joachim-Ernst, o.c., pp. 222-223 



 

 31 

Deel 2 

 

“Old music is coming back today. In New Orleans ‘spiritual pieces’ were used in 

brass bands as well as orchestras. The blues… that’s the home of the blues. New 

Orleans and we knew nothing else but the blues sometimes. 

Most of the New Orleans musicians, even if they don’t see each other daily, or 

even if they’ve been away 15 to 20 years, you can still get them together and 

they can always play togheter.” (Bunk Johnson) 

(RUSSEL, Bill, MARTYN, Barry, (eds.), HAZELDINE, Mike, (eds.), o.c., p. 9) 
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Het ontstaan van de revival in de V.S. 

Vooraleer ik het zal hebben over de New Orleans Jazz Revival in Groot-Brittannië en België, 

is het noodzakelijk om eerst het ontstaan van de revival in New Orleans en enkele andere 

ontwikkelingen en evoluties binnen de context van de Amerikaanse revival uit te klaren. Dit 

om de goede reden dat het onmogelijk is om te spreken over de Belgische revival zonder 

daarbij te refereren naar de gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Zonder een inleidend 

hoofdstuk over het ontstaan van de revival in Amerika, zou het citeren en refereren naar 

bronnen in New Orleans een basiskennis – die nauwelijks algemeen gekend is – 

veronderstellen bij de lezer. Als namen zoals Bill Russell of George Lewis de lezer weinig of 

helemaal niets zeggen, zou het echt heel moeilijk zijn om het Belgische verhaal op een 

begrijpelijke manier neer te pennen. Daarom geef ik in de komende pagina’s aandacht aan 

de belangrijkste ontwikkelingen en gebeurtenissen van het Amerikaanse revivalverhaal. 

Hetgeen in Amerika gebeurde bepaalde namelijk de revival in Europa en dus ook in België.  

Ik begin met een inleidende schets van de situatie waarin de New Orleans Jazz Revival 

geboren werd en zich verder ontwikkelde. Vervolgens behandel ik een aantal essentiële 

gebeurtennissen en ontwikkelingen die de revival gevormd hebben. Na een bespreking van 

de belangrijkste figuren en invloeden binnen de context van de revival, geef ik tenslotte ook 

nog aandacht aan de manier waarop men de revival tot op de dag van vandaag in stand 

heeft kunnen houden. De traditionele jazzmuziek uit New Orleans leeft nog altijd en wordt 

nog op verschillende plaatsen in Amerika gespeeld.   
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1 .  Inleiding 

Tijdens het swingtijdperk, omstreeks de jaren 1930, werd de jazzwereld gedomineerd door 

de big band- en swingmuziek. In vergelijking met de voorgaande traditionele stijlen (e.g. 

New Orleans, Chicago…), werd swing o.a. gekarakteriseerd door een grotere nadruk op solo-

improvisatie, grote ensembles met meerdere instrumentensecties, arrangementen, een 

repertoire dat grotendeels gebaseerd was op Tin Pan Alley liedjes, een sneller harmonisch 

ritme en een gelijkmatige vierkwartsmaat.1 De populariteit van de swingmuziek tijdens de 

jaren 1930 ging gepaard met een commercialisering van het jazzgenre. Samuel Charters 

omschreef het in zijn boek A Trumpet around the Corner als volgt: 

“Each of the groups was concerned that jazz musicians, always a restless minority 

in the cramped dimensions of the popular music industry, were increasingly 

confined within the context of the large bands, in which their success – even their 

economic survival – depended increasingly on the distinctive backgrounds they 

were expected to contribute to the vocal arrangements featuring the bands’ 

singers. The freedom that jazz represented had been reduced to one of the 

elements of a multitiered entertainment package, and for most of the soloists the 

freedom lasted eight (or occasionally sixteen) measures in the arrangements. It 

was a richly creative period for many of the more adventurous swing groups, but 

maintaining the kind of cash flow that could keep a fifteen-piece orchestra on the 

road meant more and more an omnipresent commercialisation of their music.  

(…) In essence, the large orchestras needed their distinctive soloists, but they 

didn’t need them to do very much. The soloists added a distinct melodic 

excitement for the few measures they were asked to play, but in a night on the 

bandstand the orchestras presented more ballads and popular dance pieces than 

they did the occasional uptempo speciality for the jitterbuggers. For most of the 

jazz soloists, what they were doing was an uncomfortable artistic compromise, but 

for the record companies and the theaters and ballrooms where they were 

 
                                                        
1 “Swing (ii)”, in: The	  Oxford	  Dictionary	  of	  Music,	  
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/53904?q=swing&search=quick&po
s=5&_start=1#firsthit,	  geraadpleegd	  op	  27/07/2012	  
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appearing, it was only an acceptance of the realities of the popular music 

industry.”2   

Niet iedereen was tevreden met deze commercialisering en de daaraan verbonden muzikale 

beperkingen. Toen de populaire dansmuziek haar hoogtepunt kende, waren er al andere 

krachten (die vanaf de jaren 1940 vaste vorm kregen) werkzaam onder het oppervlak van de 

commerciële jazzwereld. Enerzijds waren er de ontevreden muzikanten die na hun bigband 

diensturen jamsessies organiseerden en een nieuw jazzidioom trachtten op te bouwen. 

Vooruitgang was voor hen de oplossing. Het is binnen de context van deze jamsessies dat de 

radicaal nieuwe ideeën van de bebop zich geleidelijk aan binnen enkele alternatieve 

kringen begonnen te ontwikkelen. Anderzijds waren er een aantal jazzliefhebbers die uit 

ontevredenheid een enorme interesse ontwikkelden in de vroege New Orleans stijl. Voor 

hen lag de oplossing in een terugkeer naar de wortels van de jazzmuziek.3 

“This same conviction that jazz was losing some of its distinctive character was 

behind the emotional response of the two loose camps, the swing musicians and 

the jazz writers whose interest was in the historic New Orleans ensemble style. 

The difference between them lay in the fact that the musicians – who were 

searching in after-hours jam sessions for a new jazz idiom – felt that the way out 

of their dilemma was to break free of the rules and go forward, while for the group 

of enthusiastic fans and writers who created “jazzmen”, the way out of the 

dilemma was to go back to jazz’s earlier roots.”4   

Aldus Samuel Charters. Hoewel beide groepen aanvankelijk een zelfde doel voor ogen 

hadden (i.e. komaf maken met de dominantie van de commerciële swingmuziek en jazz een 

andere richting induwen), waren hun overtuigingen om dit doel te bereiken te verschillend, 

hetgeen in de jaren 1940 en 1950 resulteerde in een emotionele strijd tussen de modernisten 

enerzijds en de traditionalisten (de zogenaamde ‘mouldy figs’) anderzijds.       

 
                                                        
2 CHARTERS, Samuel, A Trumpet around the corner. the story of New Orleans jazz, Jackson, University Press of 
Mississippi, 2008, pp. 335-336 
3 SHIPTON, Alyn, A new history of jazz, London, Continuum, 2001, p. 607 
4 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 336 
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Volgens Lawrence Gushee lagen er eind jaren 1930 vier krachten aan de oorzaak van de 

hernieuwde interesse in de traditionele jazzstijlen. Ten eerste werden een aantal 

vooraanstaande traditionele jazzmuzikanten die tijdens de jaren 1920 reeds opnames 

hadden gemaakt (e.g. Sidney Bechet, Jimmie Noone en Jelly Roll Morton), opnieuw op plaat 

vastgelegd. Denken we maar aan de beruchte opnames die de illustere etnomusicoloog Alan 

Lomax in 1938 maakte van de pianist Jelly Roll Morton. Ten tweede begonnen er in die 

periode een aantal muzikanten in de Verenigde Staten (e.g. Turk Murphy en Lu Watters in 

San Francisco) en elders (e.g. George Webb in Groot-Brittannië) zich te spiegelen aan de 

opnames uit de jaren 1920 van o.a. King Oliver en Louis Armstrong. Ten derde werden er 

vanaf het midden van de jaren 1950 ook opnieuw opnames gemaakt van een aantal oude 

dixieland muzikanten. En tenslotte begonnen een aantal blanke jazzfanaten en 

platenverzamelaars een zoektocht naar de oude Afro-Amerikaanse en Creoolse 

jazzmuzikanten uit New Orleans, die de beginjaren van jazz hadden meegemaakt en 

Louisiana zelden of nooit hadden verlaten na de sluiting van Storyville.  

Hoewel de traditionele jazzrevival verschillende aspecten inhield, was het toch vooral de 

laatstgenoemde groep van ‘thuisgebleven’ en nooit eerder op plaat vastgelegde New 

Orleans jazzveteranen die het beeld werden van de revival. Deze oude jazzmuzikanten 

waren – in tegenstelling enkele professionele muzikanten uit New Orleans (e.g. Joe ‘King’ 

Oliver en Louis Armstrong) die na de sluiting van Storyville naar het Noorden waren 

verhuisd – hun geluk tijdens de jaren 1920 en 1930 niet gaan zoeken in Chicago. Ze bleven in 

New Orleans en gaven het professioneel musiceren meestal tijdelijk op. Vaak werkten ze in 

die periode overdag als arbeider in één of ander bedrijf en speelden ze tijdens de avonden 

regelmatig met wat vrienden in cafétjes. De meeste van deze (ex-)jazzmusici speelden 

tijdens de jaren 1930 slechts occasioneel en sommigen hadden het musiceren zelfs volledig 

opgegeven (e.g. Bunk Johnson, die zijn trompet vaarwel had gezegd en als 

vrachtwagenchauffeur aan de kost kwam). De revivalbeweging – die eind jaren 1930 

ontstond onder impuls van een aantal fanatieke platenverzamelaars – bracht hier 

verandering in en veroorzaakte een hernieuwde interesse in de jazzpioniers uit New 

Orleans. De promotors van de revival zagen deze muzikanten namelijk als de enige 

overgebleven vertegenwoordigers van de authentieke New Orleans jazzstijl. De steeds 
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groter wordende aandacht voor deze oude, ‘vergeten’ jazzmuzikanten uit New Orleans 

leidde uiteindelijk tot een hele reeks plaatopnames en concerten.5 Omdat de Belgische 

revivalbands zich bijna volledig spiegelden aan deze New Orleans jazzveteranen, zal ik in 

wat volgt enkel aandacht besteden aan de New Orleans Jazz Revival zoals die 

vertegenwoordigt werd door deze veteranen (en dus niet aan de dixieland of San Francisco 

revival).  

2 .  Jazzmen  en de eerste opnames 

De interesse in de muziek van de eerste generatie New Orleans muzikanten, werd pas echt 

aangewakkerd door het boek Jazzmen, gepubliceerd in 1939 door Frederic Ramsey Jr. en 

Charles E. Smith. Het werk is gebaseerd op talrijke gesprekken met en brieven van (dikwijls 

onbekende) muzikanten uit New Orleans die getuigen over de eerste jazzjaren. Ook al zijn 

historische waarheid en legende soms moeilijk van elkaar te onderscheiden (e.g. de mythe 

rond de figuur Buddy Bolden), wordt dit boek algemeen beschouwd als de eerste ernstige 

studie over New Orleans jazz. Bovendien was het de aanleiding voor een reeks opnames van 

legendarische muzikanten uit New Orleans, wiens muziek in de meeste gevallen nooit 

eerder was opgenomen (e.g. Bunk Johnson, George Lewis...).6   

Negen schrijvers, allen gepassioneerd door de beginjaren van de New Orleans jazz, leverden 

een bijdrage: Charles Edward Smith, Frederic Ramsey Jr., William Russell, Stephen W. Smith, 

E. Sims Campbell, Edward J. Nichols, Wilder Hobson, Otis Ferguson en Roger Pryor Dodge. 

Vooral het aandeel van de twee editors en William Russell was groot. Russel schreef twee 

hoofdstukken en werkte mee aan een derde, Ramsey schreef twee hoofdstukken en Charles 

Edward Smith schreef twee hoofdstukken en een sterk geromantiseerde beschrijving van 

elke jazzregio die in het boek aan bod komt: New Orleans, Chicago, New York en de rest van 

de Verenigde Staten.7 Het was de intentie van de auteurs om een jazzgeschiedenis te 

schrijven vanaf de beginjaren tot 1939. Hoewel jazz toen nog maar een drietal decennia oud 

was,  werden er, aan de hand van interviews, verschillende onderzoekaspecten behandeld: 

 
                                                        
5 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 336 
6 SHIPTON, Alyn, o.c., p. 620 
7 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 339 
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Frederic Ramsey Jr. schreef over King Oliver, William Russell en Stephen W. Smith 

behandelden de New Orleans jazz van de beginjaren (met o.a. Buddy Bolden, Bunk Johnson, 

enz.), Sims Campbell schreef een hoofdstuk over blues, iemand anders schreef een 

gedetailleerd hoofdstuk over de blanke Chicago jazz en een introductie over boogie woogie, 

enzovoort. De gepassioneerde schrijvers werkten hard en slaagden erin om het manuscript 

in een jaar tijd af te werken.8 

Voor de publicatie van het boek Jazzmen, werd de naam Buddy Bolden slechts in het kort 

aangehaald in de paragrafen van E. Belfield Springgins in de Louisiana Weekly (1933) en in 

Louis Armstrong’s Swing That Music (1936). In Jazzmen konden de Amerikaanse lezers (in 

hoofdstukken zoals Callin’ Our Chillun’ Home, New Orleans Music en King Oliver and his Creole Jazz 

Band) voor het eerst gedetailleerde verhalen vinden over Buddy Bolden, Freddie Keppard, 

Joe ‘King’ Oliver, Storryville, enzovoort.9 Het boek werd positief onthaald bij de lezers en de 

populariteit ervan groeide snel. De geïnteresseerden wouden meer en meer te weten komen 

over de ‘authentieke jazz’ en maakten er hun missie van om de ‘vergeten’ en 

ondergewaardeerde New Orleans muzikanten in de spotlight te brengen.10 Maar deze hele 

reactie was in grote mate te danken aan de mythe die de auteurs hadden geschapen rond de 

figuur Buddy Bolden, hetgeen de fantasie van de lezers genoegen schonk. Samuel Charters 

beschrijft het in zijn boek A Trumpet around the Corner als volgt: 

“The story that emerged in the book’s pages would not have achieved such 

immediate acceptance i fit didn’t fill a need for a myth. For its editors and writers 

it was an act of faith to create a story that would lend the beginnings of jazz in 

New Orleans a closer indebtedness to black musical sources. With the shadowy 

figure of Bolden, the jazzmen writers created a figure who had an even more 

decisive mythic value. Without any consciousness of what they were doing – or 

even, I think, any intention – they shaped their story around a musician who left 

no recordings of his playing. Bolden’s music could be imagined as whatever 

anybody wanted it to be, and the idea of a romanticized figure like him who could 

 
                                                        
8 HARRIS, Rex, Enjoying jazz, London, Phoenix House, 1963, p. 112 
9 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 340 
10 HARRIS, Rex, o.c., p. 112 
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have ‘invented jazz’ could be used to satisfy anyone’s fantasy of what early New 

Orleans music might have sounded like.”11       

Het boek werd geboren in een periode waarin er heel wat veranderde binnen de 

internationale jazzwereld. De achteruitgang van de gepolijste swingensembles was een feit 

en een kern jonge muzikanten was vastberaden om de jazzgeschiedenis met hun radicaal 

nieuwe ideeën een heel andere richting in te duwen. In de ogen van de traditionalisten die 

naar een ander alternatief zochten, werden de New Orleans veteranen en hun ensembles 

(zoals die werden beschreven in Jazzmen) het toppunt van authenticiteit. Het verlangen 

naar een eenvoudigere jazzmuziek, zoals die in het begin van de twintigste eeuw in New 

Orleans werd gespeeld, werd steeds groter. De romantische beschrijvingen in Jazzmen van 

die ‘authentieke jazzmuziek’ en de omgeving waarin ze tijdens de beginjaren door 

Afrikaanse en Creoolse amateurmuzikanten werd bespeeld, werden bij de traditionalisten 

enthousiast onthaald. De oplossing lag voor hen in een terugkeer naar die oude-stijl 

jazzmuziek. Deze revival van de oude jazzmuziek had haar wortels al in de periode voor de 

publicatie van Jazzmen (vb.: Hugues Panassié bracht in 1936 het werk Le Jazz Hot uit), maar 

werd pas echt aangewakkerd nadat het boek in de rekken van de Amerikaanse boekhandels 

was verschenen.12  

Het boek Jazzmen zou echter nooit dezelfde invloed hebben gehad op de muziek van New 

Orleans zonder de plaatopnames waartoe het aanleiding had gegeven. In de halve eeuw die 

volgde werden er namelijk door een aantal Jazzmen-schrijvers en enthousiastelingen 

verschillende plaatopnames gemaakt met de oude New Orleans jazzmuzikanten. Deze 

opnames waren van immens belang voor de heropleving van de traditionele jazzmuziek en 

verwierven een internationale bekendheid als de zogenaamde New Orleans Revival-muziek. 

Reeds een maand na de publicatie van het boek was er al interesse om een aantal van de 

muzikanten die Charles E. Smith in de laatste hoofdstukken beschreef op te zoeken en 

indien mogelijk vast te leggen op plaat. De eerste opnamesessies verliepen vaak moeilijk. 

Ten eerste duurde het meestal een aantal dagen eer de promotors van de revival enkele 

muzikanten hadden gevonden die bereid waren te spelen. Het zoeken naar de adressen en 

 
                                                        
11 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 340 
12 PORTER, Lewis, ULLMAN, Michael, Jazz: from its origins to the present, Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1993, p. 
186 



 

  39 

telefoonnummers van de geïnteresseerde jazzmuzikanten nam namelijk enige tijd in beslag. 

Ten tweede waren er op financieel vlak een aantal beperkingen. Omdat professionele 

muzikanten aangesloten bij de vakbond (‘union’) duurder waren, kon men aanvankelijk 

enkel niet-aangesloten muzikanten opnemen. Dit betekende dat bekende New Orleans 

muzikanten, zoals Paul Barbarin, Fats Pichon, Johnny St. Cyr en vele anderen, niet in 

aanmerking kwamen. Daarnaast zorgde de toenmalige rassenscheiding voor problemen. De 

meeste platenmaatschappijen weigerden namelijk zwarte muzikanten, die niet in de 

commerciële mainstream actief waren, op te nemen. In het begin van de revival werd er 

dan ook uitsluitend samengewerkt met kleine platenmaatschappijen met weinig of geen 

distributie. Desondanks werden de eerste revivalopnames verspreid, aandachtig beluisterd 

en bediscussieerd omdat de producers meestal zeer goede contacten hadden met de eerste 

platenverzamelaars en de gespecialiseerde platenwinkels die geleidelijk aan in de regio 

ontstonden. De gemeenschap van platenverzamelaars – die dezelfde passie voor de 

traditionele jazz uit New Orleans deelden – groeide en raakte beter georganiseerd, 

waardoor de revivalplaten zich snel konden verspreidden.13     

De eerste persoon die in de zomer van 1940 naar New Orleans reisde met de bedoeling een 

aantal opnames te maken was een vriend van Smith en Ramsey, Heywood Hale ‘Woody’ 

Broun genaamd. Hij slaagde erin om Jim Robinson (trombone), ‘Big Eye’ Louis Nelson 

(klarinet), Alphonse Picou (klarinet), Albert Glenny (bas), Willie Santiago (gitaar) en de 

broers Henry ‘Kid’ (trompet) en Joe (drums) Rena samen te brengen. In het begin van de 

twintigste eeuw, hadden deze muzikanten in de orkesten van Bolden, Sam Morgan, Kid Ory, 

enz. gespeeld. Broun ondervond heel wat moeilijkheden bij het zoeken naar een geschikte 

repetitie- en opnameruimte, maar kreeg uiteindelijk de toelating om het gebouw van het 

lokaal radiostation WWL te gebruiken. Daar maakte hij op 14 augustus 1940 de eerste 

revivalopname met Kid Rena’s Delta Jazz Band. Een week later keerde Broun met de band 

terug naar de WWL studio, waar ze meerdere opnames maakten die werden uitgegeven 

door Delta Records, een private en non-profit platenmaatschappij. De stijl van de band was 

nog niet de karakteristieke revivalstijl en leunde op bepaalde vlakken waarschijnlijk wel 

nog sterk aan bij de dansmuziek die de kleine New Orleans orkesten voor Wereldoorlog II 

speelden. Door het gebrek aan opnamemateriaal uit die beginperiode blijft dit natuurlijk 
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gissen. Marsen, rags, trage blues, en ook nummers zoals Clarinet Marmalade van The Original 

Dixieland Jass Band en Milneberg Joys van Jelly Roll Morton werden opgenomen. De manier 

van spelen en sound verschilden in sterke mate van de opnames uit de jaren 1920. 

Hoogstwaarschijnlijk was de speelstijl van de muzikanten tijdens de jaren 1920 en 1930 

verder geëvolueerd en beïnvloed, waardoor deze revivalopname op meerdere vlakken 

afwijkt van de King Oliver’s Creole Jazz Band opnames uit de jaren 1920.14 Volgende 

beschrijving van de opnames geeft een idee over hoe de muziek klonk: 

“The rhythm was gently lilting, with an understated swing, and the melodies in 

the horns were played in a bare style that was as carefully unadorned. Rena’s 

playing had none of the fire that was supposed to have been his signature in the 

1920; the fire had been extinguished in the taxi dance halls. The melodic flow of 

his leads, however, echoed the playing of Peter Bocage and Louis Dumaine on 

their recordings nearly twenty years before. Each of the clarinetists played with a 

pattering, articulated style, a near-staccato sound as they tongued each note. The 

legato flow that became the standard sound of the New Orleans clarinetists by the 

1920s was clearly a later development.”15  

De Delta opnames toonden aan dat New Orleans jazzmuziek nog niet volledig was 

uitgestorven en betekenden de start van een reeks revivalopnames. De promotors van de 

revivalbeweging waren ervan overtuigd dat meer opnames met veteranen de 

karakteristieke eigenschappen van de New Orleans muziek uit de eerste jaren zouden 

onthullen. De meest interessante figuur van deze opnames was trompettist Bunk Johnson 

en de man die erin slaagde om hem op plaat vast te leggen was Bill Russell.  

3 .  Russel  William Wagner  

“It is impossible to over-estimate Bill Russell’s importance to New Orleans music. 

As a researcher and historian he was without question the authority. He not only 

started searching out pioneer jazz musicians before anyone else, but knew them 
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all better. Over the years he interviewed and collected material on more old-time 

New Orleans musicians than all the other researchers and writers put together. 

Without his insight and single-minded dedication, Bunk would have remained and 

been forgotten in New Iberia and the recordings that are the very foundation of 

our understanding of this music would not have been made. Without his 

leadership and inspiration, two generations of jazz research and the rediscovery 

of hundreds of New Orleans musicians would never have happened. Tulane Jazz 

Archives would not exist, nor would Preservation Hall and scores of jazz record 

labels that have continued his pioneering work.”16  

William ‘Bill’ Russell (1905 – 1992) werd in een timmermansfamilie van Duitse afkomst 

geboren. William Wagner, zijn grootvader, was een emigrant uit Duitsland. Als timmerman 

probeerde hij in Amerika te overleven en tijdens de burgeroorlog vocht hij mee aan de zijde 

van de Union. Russel William Wagner was de tweede van vier broers. Vanaf zijn tien jaar 

leerde hij viool spelen, eerst aan het Quincy Conservatory of Music en later aan het Culver-

Stockton College, waar hij in 1926 zijn lerarencertificaat behaalde. Vervolgens gaf hij 

muziekles aan de Ewing High School in Missouri en Yankton College in Zuid-Dakota. In 1927 

trok hij naar de Columbia University Teachers College in New York en behaalde er na twee jaar 

zijn diploma muziekonderwijs. Vanaf dan gaf hij les in een aantal scholen in de omgeving 

van New York. Ondertussen volgde hij ook vioolles bij Max Pilzner, concertmeester van de 

New York Philharmonic. Begin jaren 1930 begon Bill Russel moderne klassieke muziek – vooral 

percussiemuziek – te componeren en publiceren. Hij werd geassocieerd met componisten 

zoals John Cage, Edgard Varese, Lou Harrison en Henry Cowell.17 De New York Times 

beschreef hem als: 

“one of the innovators and iconoclasts who believed that music should capture 

the sounds and spirit of the modern world and that traditional European forms, 

timbres and harmonic systems were not ideally suited to the task. They were 

 
                                                        
16 HAZELDINE, Mike, Bill Russel’s American Music, New Orleans, Jazzology Press, 1993, p. IX 
17 VAN VORST, Paige, “Bill Russell at one hundred”, in: Jazzbeat Magazine, 26/05/2005, 
http://www.jazzology.com/jazzbeat.php?id=23, geraadpleegd op 03/08/2012 



 

 42 

attracted, instead, to percussion ensembles and to instruments from Asian and 

Latin American cultures.”18 

 
Figure 11: Russell William Wagner  
(DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 98) 

Omdat hij vond dat er in de muziekgeschiedenis slechts plaats was voor één componist met 

de naam Wagner, liet hij – vanaf de eerste publicaties – zijn achternaam vallen, draaide hij 

zijn twee eerste voornamen om en noemde hij zichzelf William Russell. Tussen 1930 en 1932 

bleef hij verder lesgeven in New York en via één van zijn leerlingen raakte hij in contact 

met de muziek van Jelly Roll Morton. Hij raakte gefascineerd door de muziek van deze 

Creoolse pianist en begon vanaf dan ook jazzplaten te verzamelen. Zijn verzamelwoede 

leidde tot een immense collectie 78toerenplaten. Russel stelde die periode bovendien als 

eerste een Louis Armstrong discografie samen. In 1931 begon hij Aziatische en Afrikaanse 

muziek te studeren en een jaar later zette hij deze studies verder in Haïti. In 1934 sloot hij 

zich aan bij de Red Gate Shadow Players, een rondtrekkend Chinees schaduwtheater waar hij 

de voorstellingen mee begeleidde op een aantal Aziatische instrumenten. Samen met de 

schilder Steve Smith, richtte hij een jaar later Hot Record Exchange op – een platenwinkel 

waar hij zijn dubbele platen die hij tijdens de tournees verzamelde kon verkopen. Op 26 

februari 1937 bezocht William Russell voor het eerst New Orleans en schreef hij een aantal 

artikels voor Hugues Panassié’s Hot Jazz magazine. Hij componeerde dat jaar ook een 
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trompet concerto, gebaseerd op het dalende drienotenmotief van Louis Armstrongs 

opname van That Rhythm Man voor het Okeh platenlabel in 1929.19  

In die tijdsperiode begon Bill Russell verschillende jazzpioniers op te zoeken. Hij heeft Joe 

‘King’ Oliver nooit gevonden, maar wel honderden andere jazzmuzikanten waaronder 

Johnny Dodds in Chicago, Zue Robertson in Los Angeles en Jelly Roll Morton in Washington. 

Het was de drummer Zutty Singleton die William Russell voor het eerst over een zekere 

trompettist met de naam ‘Bunk’ vertelde. In Chicago hoorde Russell een heleboel verhalen 

over de zogenaamde Bunk, maar niemand kon zich de achternaam van deze trompettist 

herinneren. Het raadsel werd opgelost toen Russell in januari 1939 Louis Armstrong 

ontmoette in New York. Armstrong wist Russell te vertellen dat het om Bunk Johnson ging 

en dat hij de oude trompettist een aantal maanden ervoor nog in New Iberia had gezien.20 

Aangezien niemand zijn adres kende, stuurde Russel een brief naar de postdirecteur in New 

Iberia met de vraag de brief ongeopend bij een oude Afro-Amerikaanse trompettist met de 

naam Bunk Johnson te brengen. De brief bereikte Bunk Johnson en de correspondentie die 

volgde werd de basis voor een aantal hoofdstukken in het boek Jazzmen. Russell had Bunk 

Johnson op dat moment nog niet horen spelen, maar hij slaagde erin om op basis van 

gesprekken met andere muzikanten een lyrische beschrijving te geven van zijn speelstijl. 

Deze gesprekken met Bunk en de andere New Orleans muzikanten en het daarop 

gebaseerde boek Jazzmen vormden – zoals hierboven reeds vermeld – de wortels van de New 

Orleans Jazz Revival.21      

Nadat William Russell in 1939 zijn bachelorsdiploma in de natuurwetenschappen had 

behaald aan de Universiteit van Chicago, studeerde hij samen met Arnold Schönberg aan de 

Universiteit van California en componeerde hij zijn Chicago Sketches, een driedelig werk 

gebaseerd op de muziek van Jimmy Yancy, Cripple Clarence Lofton en verschillende andere 

‘washboard bands’ die in 1938 en 1939 in Chicago speelden. Wanneer de Tweede 

Wereldoorlog uitbrak, verhuisde Russell naar Pittsburgh waar hij als chemicus in het 

onderzoekscentrum van Electro-Dryer werkte. Het geld dat hij verdiende gebruikte hij om 
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tijdens zijn vakanties Bunk Johnson en andere New Orleans muzikanten op plaat vast te 

leggen. In 1944 richtte Bill Russel zijn American Music platenmaatschappij op, waarmee hij 

tot 1953 opnames bleef maken en tot het begin van de jaren 1960 platen bleef distribueren. 

Midden jaren 1940 keerde hij terug naar zijn geboorteplaats (Canton, Missouri) en in 1950 

verhuisde hij naar Chicago. In 1956 vestigde hij zich uiteindelijk in New Orleans, waar hij 

een eigen platenwinkel opende. Het winkeltje werd een bedevaartplaats voor New Orleans 

jazzmuzikanten en -fans. In 1963 keerde Bill Russell terug naar Canton om voor zijn ouders 

te zorgen en werd de winkel gesloten. Tussen 1958 en 1965 was hij tevens beheerder van de 

Tulane Jazz Archives en nam hij – samen met Dick Allen – honderden interviews met New 

Orleans veteranen op. Wanneer hij in 1965 terugkeerde naar New Orleans, associeerde hij 

zich met Preservation Hall (cfr. infra) waar hij vele avonden doorbracht. In 1967 verraste Bill 

Russell iedereen door zich als violist aan te sluiten bij The New Orleans Ragtime Orchestra, een 

formatie waarmee hij meerdere albums opnam en in 1978 en 1987 Europa bezocht. Eind 

jaren 1960 begon hij een boek te schrijven over Jelly Roll Morton dat pas in januari 1992 

afgeraakte. Vervolgens werkte hij aan een nieuw boek –gebaseerd op de vele interviews met 

de veteranen – over de New Orleans jazzstijl. Op 9 augustus 1992 overleed William Russell 

en werd Barry Martyn en Mike Hazeldine gevraagd om het boek af te werken.22 Zijn 

immense verzameling van platen, boeken, brieven, opgenomen gesprekken en interviews, 

foto’s, krantenknipsels, tijdschriften, partituren en andere memorabilia werd 

ondergebracht in de Historic New Orleans Collection.23   

Het belang van Bill Russell voor de New Orleans Jazz Revival is niet te overschatten. Zijn 

fascinatie voor de muziek uit New Orleans bracht hem bij de oude muzikanten die – na de 

achteruitgang van New Orleans als muziekstad – in de vergetelheid waren geraakt en vaak 

als arbeider moesten zien rond te komen. Hij leerde hen kennen en werd een persoonlijke 

vriend. Het immense werk dat hij verrichtte was in belangrijke mate verantwoordelijk voor 

het opnieuw in de spotlight brengen van de New Orleans veteranen. Zonder zijn interviews, 

American Music-platen, publicaties, enz. had de revival er heel anders uit gezien. In wat volgt 

ga ik nog iets dieper in op de hele reeks American Music-opnames die William Russel maakte. 
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Deze opnames waren van immens belang voor de revival. Via Groot-Brittannië raakten ze 

ook in Europa verspreid en waren ze vaak de belangrijkste inspiratiebron voor de vele 

revivalbands die in onze contreien werden opgericht. De platen stonden symbool voor de 

typische revivalstijl en hebben de revival in Amerika en de rest van de wereld in belangrijke 

mate bepaald. 

Alles begon nadat William Russell erin geslaagd was Bunk Johnson te contacteren. Zodra 

Johnson – die toen aan de kost kwam als vrachtwagenchauffeur op een plantagebedrijf – 

aanvoelde dat men hem uit de vergeethoek wou halen, was hij enthousiast om mee te 

werken en bereid om opnieuw te spelen. Er waren echter een aantal problemen die eerst 

moesten opgelost worden. Bunk johnson was platzak en had een nieuw gebit nodig om 

opnieuw te kunnen spelen. Bovendien had hij nooit gedacht dat hij nog nieuwe speelkansen 

zou krijgen en had hij zijn trompet vaarwel gezegd. Via tandarts Leonard Bechet – broer 

van de bekende klarinettist Sidney Bechet – raakte Bunk aan een nieuw kunstgebit en 

wanneer Bill Russell en zijn vrienden genoeg geld hadden ingezameld voor een trompet, 

kon er eindelijk van start gegaan worden.24  

Toen Bill Russell in het voorjaar van 1942 vakantie had genomen, trok hij samen met Gene 

Williams – uitgever van het traditionele jazzmagazine Jazz Information – van Pittsburgh naar 

New Orleans om opnames te maken van Bunk Johnson. Onderweg kwamen de twee erachter 

dat er enkele jazzliefhebbers uit Los Angeles – met dezelfde passie voor de oude New 

Orleans stijl – een gelijkaardig plan hadden opgevat. Onder hen waren Bill Coburn, Hal 

McIntyre en Dave Stuart, de eigenaar van het Jazz Man Record platenlabel in Los Angeles. 

Russel, Williams en de andere jazzfanaten uit Los Angeles besloten om de krachten te 

bundelen. Ze planden een datum waarop ze de opname voor Dave Stuarts platenlabel 

zouden maken en gingen in New Orleans samen op zoek naar een geschikte opnameruimte 

en een aantal bereidwillige jazzmuzikanten om een New Orleans band mee samen te stellen. 

Na de nodige moeite slaagden ze erin om trompettist Bunk Johnson samen te brengen met 

klarinettist George Lewis en trombonist Jim Robinson. De drie blazers waren de enige 

aanwezigen tijdens de repetities ten huize van pianist Walter Decou. Uiteindelijk was Jim 

Robinson er in geslaagd om nog een banjospeler en drummer – respectievelijk Lawrence 
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Marrero en Ernest Rogers – te vinden voordat de opnamesessies, op 11 juni 1942 in een 

studio van de Grunewald Music Store, van start gingen. De leden van de band konden ten 

slotte ook bassist Austin Young (nonkel van Lester Young) overtuigen om mee te doen.25  

De geluidskwaliteit van de opnames was zo slecht dat de geluidstechnici van Jazz Man 

Records – die instonden voor de montage – op het punt stonden om ze weg te gooien. 

Uiteindelijk werden er toch vier singles met elk twee nummers in de handel gebracht onder 

de naam Bunk Johnson’s Original Superior Band. Deze opnames zijn vooral belangrijk omdat de 

karakteristieken van de typische revivalstijl – grotendeels bepaald door het spel van Bunk 

Johnson en George Lewis – er reeds in vervat zaten: de sterke, puffende ritmesectie 

waarbinnen de banjo en bas een niet-geaccentueerde 4/4 beat spelen, de swing, de rauwe 

energie en spontaniteit, de typische trompet-klarinet-trombone front-line, een sterke 

nadruk op samenspel met beperkte aandacht voor solo’s, het repertoire van oude New 

Orleans stadsnummers en populaire songs, enzovoort. De reactie van de gemeenschap van 

jazzliefhebbers en platenverzamelaars was verdeeld. Enerzijds waren velen ontgoocheld 

over de geluidskwaliteit, maar anderzijds waren de opnames voor velen een revelatie.26 Alyn 

Shipton stelt het als volgt:  

“To the enthusiasts who had ‘discovered’ Johnson these were vitally important 

documents, establishing a direct connection to Bolden, the ‘first man of jazz’. On 

both occasions, Johnson fueled the myth and the sense of his connection with the 

past by opting to play some unusual pieces from the dim recesses of his memory, 

negotiating complex ragtime pieces with ease, while also throwing in a few 

popular songs of the day. (…) But the fury of some jazz enthusiasts was countered 

by the incredulity of others who, bred on the smooth sounds of the swing era, 

could scarcely believe that anyone would want to bother with Bunk’s apparently 

far more primitive approach. In the midst of this, Bunk’s supporters pointed to a 

Down Beat feature on Bunk, in which his claims to have helped teach Louis 

Armstrong were apparently confirmed by Satchmo himself. (…) The search for a 

 
                                                        
25 VAN VORST, Paige, “Bill Russell at one hundred”, in: Jazzbeat Magazine, 26/05/2005, 
http://www.jazzology.com/jazzbeat.php?id=23, geraadpleegd op 04/08/2012 
26 CHARTERS, Samuel, o.c., pp. 343-345 



 

  47 

figurehead of the revival movement was over: Bunk Johnson was its self-

appointed living link with history.”27    

 
Figure 12: Bunk’s Band in San Jacinto Hall, 03/08/1944   

(HAZELDINE, Mike, o.c., p. 34) 

De opnames waren de aanleiding voor een hele reeks vervolgopnames. In oktober 1942 – 

amper vier maanden na de eerste opnamesessie – organiseerde Gene Williams een tweede 

sessie. Qua bezetting waren er een aantal veranderingen. Er waren drie vervangingen: 

Albert Warner (trombone) nam de plaats in van Jim Robinson, Chester Zardis (bas) verving 

Austin Young en Edgard Mosley (drums) speelde in de plaats van Ernest Rogers. De opnames 

werden gemaakt in de meer professionele omgeving van de WSMB radiostudio. Door de 

twee eerste opnamesessies raakten meer en meer jazzliefhebbers geïnteresseerd in de 

speelstijl van Johnson en Lewis. Gedurende de jaren die volgden, nam het aantal 

revivalopnames dan ook sterk toe en veranderde het leven van Bill Russell, George Lewis en 

Bunk Johnson voor goed.28  
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4 .  Bill  Russells  American Music  

William Russell was enorm ontgoocheld over de geluidskwaliteit van de opnames. In de 

overtuiging dat hij zelf minstens even goed werk kon verrichten, schafte hij zich de nodige 

draagbare opnameapparatuur aan. Op die manier was hij ook niet meer afhankelijk van de 

lokale radiostations en platenlabels. Hoewel Russell aanvankelijk van plan was om opnieuw 

opnames te gaan maken in New Orleans, trok hij in 1943 – op uitnodiging van jazzschrijver 

Rudi Blesh en in de wetenschap dat Bunk Johnson er bij zijn familie vertoefde – eerst naar 

San Francisco. Hij nam zijn apparatuur mee en maakte er opnames van Bunk Johnson die 

samenspeelde met enkele muzikanten van de San Francisco revival, zoals Lu Watters and his 

Yerba Buena Jazz Band. In mei 1943 trok hij van San Francisco naar New Orleans om er met 

eigen apparatuur nieuwe opnames te maken met George Lewis. Omdat Bunk Johnson in San 

Francisco was gebleven, koos Russell ervoor om Kid Howard de trompetmelodieën te laten 

spelen. Omdat hij in die periode nog geen eigen platenmaatschappij had, verkocht Bill 

russell de opnames voor 300 dollar aan Alfred Lion, de eigenaar van het platenmaatschappij 

Blue Note Records. Om problemen met de vakbonden te vermijden, werden de opnames in 

oktober 1943 door het zusterlabel Climax Records op de markt gebracht onder de naam 

George Lewis and His Ragtime Stompers. De platenmaatschappijen van Alfred Lion en Francis 

Wolfe kende een iets grotere distributie dan de meeste andere platenlabels die betrokken 

waren bij de revival en de royalty’s van de verkoop gingen naar George Lewis. De New 

Orleans Revival scoorde met het nummer Climax Rag haar eerste hit.29  

 
Figure 13: Bill Russell en Alfred Lion aan het werk, San Jacinto, 1944  

(HAZELDINE, Mike, o.c., p. 32) 

 
                                                        
29 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 346 



 

  49 

Tegen 1944 had  Bill Russell beter opnamemateriaal aangeschaft en maakte hij in New 

Orleans heel wat revivalopnames met Bunk Johnson en George Lewis – vaak met drummer 

Baby Dodds, die men had laten overkomen van Chicago.30 Lewis had bewezen dat hij in staat 

was om een band succesvol te leiden en was niet langer een gewoon lid van Bunk Johnson’s 

Band. Er werden vanaf dan bijvoorbeeld opnames gemaakt van George Lewis solo, 

ondersteund door Lawrence Marrero op banjo en Alcide ‘Slow Drag’ Pavageau op bas. 

Opnames zoals Lewis’ zangerige blues-improvisatie – die in juli 1944 werd opgenomen in St. 

Philips Street en de titel Burgundy Street Blues kreeg – werden symbolisch voor de revival. 

Gedurende de daaropvolgende decennia, hebben meerdere generaties klarinettisten uit 

heel wat verschillende landen deze nummers trachtten te spelen en op te nemen in George 

Lewis’ stijl.31  

Bill Russell stelde Blue Note Records opnieuw voor om een aantal opnames uit 1944 te kopen 

en uit te brengen. Maar Alfred Lion toonde geen interesse en Russell besloot om de 

opnames dan maar zelf te distribueren via postbestellingen. Hij bracht zijn opnames vanaf 

dan zelf uit en zo ontstond gaandeweg zijn eigen American Music platenlabel. In maart 1945 

werd de eerste plaat van Bunk Johnson op de markt gebracht met het logo van American 

Music records erop. De inspiratie voor de naam van het platenlabel haalde Russell uit de 

brieven die hij kreeg van Bill Coburn. Laatstgenoemde sprak in verband met Bunk’s 

speelstijl namelijk nooit over jazz, maar over ‘The music of America’ of ‘American Music’. 

Het logo van alle 78toerenplaten werd gekenmerkt door een gele achtergrond met zwarte 

tekst. Eind jaren 1940 bracht Bill Russell via zijn platenlabel een aantal oude Paramount 

78toerenplaten opnieuw in omloop. Het logo van deze platen kreeg een groene achtergrond 

met zwarte tekst. De blauwe achtergrond met zwarte tekst is dan weer typisch voor de 10” 

LP serie uit de jaren 1950 en de 78toerenplaten van de Mobile Strugglers. De eerste 12” 

78toerenplaat kreeg het catalogusnummer 251, terwijl de eerste 10” 78toerenplaat het 

nummer 511 bevatte. De 10” LP serie begon bij het nummer 638. Deze drie nummers komen 

overeen met de huisnummers van de drie woningen waar Bunk Johnson tijdens de jaren 

1930 en 1940 verbleef in New Iberia.32 
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Figure 14: Origineel ontwerp voor de eerste 78toerenplaat  

(HAZELDINE, Mike, o.c., pp. X-XI) 

Bill russell reisde met zijn zware opnameapparatuur van Pittsburgh naar New Orleans, San 

Francisco, Los Angeles, New York, etc. en maakte zijn opnames zelf op verschillende locaties 

(e.g. San Jacinto Hall,  Gypsy Tea Room, de huizen van de muzikanten zelf,…). Hij maakte 

onder andere opnames van Bunk Johnson, George Lewis, Wooden Joe Nicholas, Kid Shots 

Madison, Louis Nelson, Kid Thomas en vele anderen. In mei 1945 maakte Russell zijn eerste 

documentaire opname van een New Orleans Brass Band onder leiding van Bunk Johnson. De 

Natty Dominique-Baby Dodds sessie uit 1953 was Bill Russels laatste opname voor American 

Music. Al deze opnamesessies documenteerde hij goed in een notitieboekje met tekst en 

tekeningen. Mike Hazeldine publiceerde in 1993 het boek Bill Russell’s American Music waarin 

alle opnamesessies op basis van Russels notities gedetailleerd beschreven worden.33  

Met uitzondering van George Lewis’ Burgundy Street Blues, haalde geen enkele opname 

tijdens de jaren 1940 en 1950 hoge verkoopcijfers. American Music had namelijk geen 

commercieel doel en streefde niet naar grote winstcijfers. Bill Russell had midden jaren 

1950 dan ook nooit gedacht dat zijn opnames in de decennia die volgden een wereldwijde 

verkoop en interesse zouden kennen. De meeste Amerikaanse platenwinkels weigerden de 

American Music elpees te verkopen, waardoor verspreiding van de opnames zich toen nog 

beperkte tot de gemeenschap van New Orleans jazzfanaten. De originele elpees waren 

moeilijk verkrijgbaar en de nieuwe generatie New Orleans jazzliefhebbers kwam vooral via 
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de illegale verkoop in contact met de opnames. Deze illegale exemplaren lagen aan de basis 

van de generatie Bunk Johnson – George Lewis – Jim robinson imitators die vanaf de jaren 

1950 en 1960 ontstond en zich uitstrekte van Londen tot Tokyo (ook in België, cfr. infra). 

Later kreeg de platenmaatschappijen Storyville in Denemarken en Dan Records in Japan 

rechten over de opnames en brachten ze veel nooit eerder uitgegeven opnames op de 

markt, waardoor de interesse voor de American Music opnames in belangrijke mate steeg. In 

1987 werd alles verkocht aan de GHB Jazz Foundation (cfr. infra), die tot vandaag de reeks 

American Music opnames in ere houdt en regelmatig blijft verrassen met heruitgaven.34  

5 .  New York:  de Decca en Victor  opnames 

In de zomer van 1945 raakten Bill Russell en Gene Williams ervan overtuigd dat er in New 

York een groot publiek te vinden was voor Bunk Johnson’s band. Na enkele mislukte 

pogingen om lokale promotors aan te trekken voor hun idee, huurden ze zelf de Stuyvesant 

Casino Hall in Manhatten en lieten ze de band overbrengen naar het Noorden. Williams en 

Russell wouden hun ‘ontdekking’ ook bekendmaken in New York. De spanningen in de band 

liepen die periode hoog op. Bunk Johnson was opnieuw hevig beginnen drinken en was vaak 

afwezig of te laat op repetities en afspraken. Er ontstonden al snel onenigheden tussen hem 

en de andere bandleden zoals Baby Dodds en George Lewis. Maar ondanks alle problemen 

bleef de band samen en gaf ze op 28 september 1945 haar eerste optreden in de hall van het 

Stuyvesant Casino.35 Voor diegene dat de historische achtergrond van de band kenden, was 

het concert een krachtige emotionele ervaring. De jonge pianist Bob Green omschreef zijn 

ervaring:  

“It was a startling experience, walking in and suddenly hearing this sound… It was 

overwhelming. The band played in this huge ballroom with the walls a sort of 

cream color, tables all around, a dance floor cleared in the middle (…) And over in 

the far end, this great band with Bunk and George, Baby Dodds and Jim Robinson. 

It was incredible… suddenly walking into this room and hearing this power 

coming off the bandstand, with Bunk really going and George cutting through and 
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filling in, and Jim bringing up the bottom, was something I had never 

experienced… With this band you felt you where on a locomotive and just holding 

on for all you were wort hand it was just chugging, and the wind was blowing 

back. Instead of just one ensemble and then everyone taking solos and taking 

turns, there was this whole band, this great machine that worked and seemed to 

envelop everyone, the hundreds of people that where in the Casino.”36  

 
Figure 15: Affiche van het concert in Stuyvesant Casino  

(http://www.old-new-orleans.com/NO_Johnson.html, geraadpleegd op 06/08/2012) 

De optredens in het Stuyvesant Casino waren een relatief succes. De Amerikaanse pers was 

aanwezig en hoewel er iets minder mensen kwamen opdagen dan gehoopt, werd het 

avontuur in New York ook economisch succesvol. De concerten waren namelijk de 

aanleiding voor twee opnamesessies bij Major platenlabels, die een aanzienlijke nationale 

distributie hadden. Het eerste album was New Orleans Revival – Bunk Johnson and his New 

Orleans Band, opgenomen door Decca Records op 21 november 1945. Daarnaast werd ook het 

album New Orleans Jazz – Bunk Johnson opgenomen op 6 december 1945 voor de 

platenmaatschappij Victor Records. Deze twee albums hebben het werk van Bunk Johnsons 

band veel wijder verspreid dan de kleine, onafhankelijke platenlabels zoals Jazz Man Record 

(Dave Stuart), Jazz Information (Gene Williams) of American Music (Bill Russell) ooit hadden 
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kunnen doen.37 De opnames bereikten een publiek dat zich tot dan toe niet bewust was van 

hetgeen in het traditionele New Orleans jazzmilieu gebeurde. Voor hen waren de opnames 

een plotse ontdekking. De opnames werden bij het grote publiek positief onthaald, maar 

vanuit traditionalistische hoek kwam er toch enige kritiek. Voor een aantal traditionalisten 

die enthousiast waren over de ruwheid, amateuristische kwaliteit en wilde  spontaniteit van 

de eerste revivalopnames, waren de commerciële en professionele Major albums een 

ontgoocheling.38   

Doordat de New York opnames zich over het hele land verspreidden en op die manier een 

nieuw publiek bereikten, was hun invloed groot op de toenmalige (traditionele) jazzwereld. 

De hernieuwde interesse in de oude jazzmuziek was voordien al begonnen, maar de Bunk 

Johnson opnames maakten duidelijk dat de New Orleans jazzmuziek nog lang niet dood was 

en dat er nog heel wat uit te putten viel. Bunk Johnsons muziek gaf – in vergelijking met de 

opnames van Oliver, Morton of Armstrong uit de jaren 1920 of de meer gesofisticeerde 

revivalstijl van Sidney Bechet – een nog andere interpretatie van de ‘New Orleans Jazz’. 

Alyn Shipton trekt daarom het volgende interessant besluit:  

“Johnson’s angular, gently syncopated lead, with its sense of ragtime, and Lewis’s 

loping arpeggiated ornaments, punctuated by Robinson’s brash tailgate trombone, 

had quite a different sound from any earlier recordings, and there is strong 

argument in retrospect for saying that, contrary to the claims of Bill Russell or 

Gene Williams, this was not a ‘revival’ of a previous style so much as a new form of 

traditional jazz that was very much of its time.”39 

De Decca en Victor opnames lagen aan de basis van een groeiende interesse in de jazzmuziek 

van New Orleans. Na enkele jaren was de Franse wijk in New Orleans een bijeenkomstplaats 

geworden voor de supporters van de revivalmuzikanten en de fotografen, schrijvers en 

muzikanten die zoveel mogelijk wouden te weten komen over de revivalstijl. Het aantal 

opnames die in de jaren erop – wanneer de revival populairder werd bij jazzliefhebbers en 

platenverzamelaars – gemaakt werden is onberekenbaar. De stimulans achter de 

opnamesessies was eerder het behouden en documenteren van een muziekstijl, dan het 
 
                                                        
37 SHIPTON, Alyn, o.c., p. 623 
38 CHARTERS, Samuel, o.c., p. 349 
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maken van winst en nastreven van commercieel succes. Heel wat opnames zijn dan ook 

gemaakt door enthousiaste supporters van de revival, die deze niet commercieel 

verspreidde. Tom Bethels discografie van George Lewis telt 145 opnames voor 37 

verschillende platenmaatschappijen. Bethel voegde hieraan toe dat er nog heel wat privé-

opnames bestaan die nog moeten worden uitgegeven. Daar zouden dan nog alle opnames 

van de andere leiders en bands (e.g. Billie en DeDe Pierce, Percey Humphrey, Kid Thomas, 

enz.) moeten bijgeteld worden. Zelfs vandaag – na de orkaan Katrina en haar verwoestende 

effect op de jazzgemeenschap in New Orleans – worden nog nieuwe opnames gemaakt die 

kunnen worden toegevoegd aan de immense hoeveelheid documentatiemateriaal, ontstaan 

binnen de context van de revival.40 

 
Figure 16: George Lewis en Bunk Johnson, 1942  

(HAZELDINE, Mike, o.c., p. 24) 
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In 1947 richtte Bunk Johnson – samen met meer swing-georiënteerde muzikanten zoals 

trombonist Ed Cuffee en klarinettist Garvin Bushell – zijn zogenaamde Last Testament Band 

op. Vanaf die periode week Johnson meer af van de revivalmuziek die hij voordien met 

George Lewis had gespeeld en begon hij te flirten met een aantal tunes uit de swingperiode. 

Wanneer hij in 1947 voor de laatste keer naar New York trok, maakte hij er met The Last 

Testament Band zijn laatste opnames.  Op 7 juli 1949 stierf Bunk Johnson in New Iberia en 

bijna drie jaar later werden de opnames uitgebracht door Columbia. Desondanks bleef Bunk 

Johnson – via de Decca en Victor opnames, en de honderden andere opnames voor kleinere 

platenlabels – nog vele jaren een invloed uitoefenen op het verdere verloop van de revival. 

Na Johnsons dood werd George Lewis het boegbeeld van de New Orleans Jazz Revival. 

Gedurende de jaren 1950 en 1960 heeft hij heel wat opnames gemaakt en toerde hij niet 

alleen in de Verenigde Staten, maar ook in heel wat andere landen (ook in België, cfr. infra). 

Tijdens zijn laatbloeiende, internationale carrière speelde Lewis als solist met verschillende 

bands uit verschillende landen. Op die manier inspireerde hij heel wat muzikanten in 

Europa (e.g. Ken Colyer, Chris Barber, Sammy Rimington, Barry Martyn, Rudy Balliu, Pierre 

Claessens, etc.) en andere werelddelen, zodat de New Orleans Jazz Revival ook daar haar 

zaden verspreidde.41 

6 .  Het verdere verloop van de Revival  

Behalve Bunk Johnson en George Lewis, ‘herontdekte’ de revival ook talrijke andere 

Amerikaanse jazzpioniers die werden aangemoedigd de oudste stijlen te ‘herscheppen’. 

Onder hen was een zekere Edward ‘Kid’ Ory. Rond 1912 leidde deze trombonist één van de 

beruchtste bands in New Orleans. Heel wat bekende muzikanten zoals Sidney Bechet, 

Johnny Dodds, Jimmy Noone, Joe ‘King’ Oliver en Louis Armstrong hebben hun eerste 

sporen verdiend onder zijn leiderschap. In 1919 trok hij naar Los Angeles en vormde er Kid 

Ory’s Creole Orchestra, waarmee hij als eerste zwarte band meerdere opnames maakte. Kid 

Ory verhuisde in 1925 naar Chicago en speelde er onder andere met King Oliver, Jelly Roll 

Morton en Louis Armstrong. Tijdens de depressiejaren keerde hij terug naar Los Angeles en 
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runde er een kippenboerderij. Hij speelde slechts occasioneel op zijn trombone.42 In de 

periode dat Bill Russell, Dave Stuart en Gene Williams in Louisiana hun eerste opname 

maakten van Bunk Johnson en zijn band, begon ook Kid Ory samen met klarinettist Barney 

Bigard opnieuw professioneel muziek te spelen. In tegenstelling tot Bunk Johnson, had Kid 

Ory het musiceren nooit volledig opgegeven en kon hij snel de draad terug opnemen. Hij 

werd aangekondigd als een jazzlegende en, omgeven door andere pioniers zoals klarinettist 

Jimmy Noone en trompettist Mutt Carey, haalde hij het maximum uit zijn carrière. Vanaf 

1944 speelde Kid Ory op vele plaatsen in de omgeving van Los Angeles en begon hij met zijn 

Creole Orchestra opnieuw opnames te maken; eerst voor de platenlabels van Nesuhi Ertegun 

en Dave Stuart, daarna voor Doc Exner – een andere jazzfanaat die een kleinschalige 

platenmaatschappij had opgericht. Uiteindelijk zou hij ook opnames maken voor Decca en 

Columbia. Behalve de dixieland standards zoals High Society en Ballin’ the Jack, nam hij ook 

zijn eigen nummers uit de jaren 1920 (e.g. Muskat Ramble, The Girls Go Crazy, Blanche 

Touquatoux, etc.) opnieuw op.43 

Het succes en de roem van Kid Ory’s Creole Jazz Band – met o.a. bassist Ed Garland, trompettist 

Alvin Alcorn en drummer Minor ‘Ram’ Hall – verspreidde zich snel en de band werd het 

centrum van de revival in de West-Coast. Tot de jaren 1960 bleef Kid Ory opnames maken, 

vooral voor de platenlabels Verve en Good Time Jazz. Hij ging in 1956 voor de eerste keer met 

zijn band op tournee in Europa en deed dit drie jaar later – op zeventigjarige leeftijd – nog 

eens over. Kid Ory kreeg een aanbod om eerste trombonist te worden in de All Stars band 

van Louis Armstrong44, maar weigerde dit en bleef tot aan zijn pensioen in 1966 zijn eigen 

band leiden. Op 23 januari 1973 overleed hij in Hawaï.45 

 
                                                        
42 NADAL, James, Kid Ory. Biography, in: http://www.allaboutjazz.com/php/musician.php?id=10023, 
geraadpleegd op 05/08/2012 
43 SHIPTON, Alyn, o.c., pp. 625-627 
44 Louis Armstrong nam in 1947 de beslissing om zijn big bandorkest te verkleinen en opnieuw met een kleine 
formatie, onder de naam Louis Armstrong and his All Stars, op te treden. De rede voor deze stap terug naar de 
traditionele speelstijlen, werd grotendeels bepaald door de economische omstandigheden. Hoewel Armstrong 
bij deze beslissing deels beïnvloed werd door het succes van de revival (bands zoals die van Kid Ory deden het 
goed, enz.), waren het vooral de manager Joe Glaser en de promotor Arnie Anderson die Satchmo ervan 
konden overtuigen dat het veel lucratiever was om met een kleine formatie op te treden dan met een heel 
orkest. Leden van de pasgeboren All Stars waren Jack Teagarden (trombone), Barney Bigard (klarinet), Arvell 
Shaw (bas), Sid Carlett (drums) en Dick Cary (piano). Laatstgenoemde werd al snel vervangen door Earl Hines 
en in de jaren 1950 en 1960 veranderde de bezetting nog een paar keer. Hoewel de periode van de All Stars in 
vele Armstrong biografieën minderwaardig wordt geacht in vergelijking met zijn werk in de jaren 1920 en 
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Ondanks het succes van Kid Ory, Louis Armstrong, Henry ‘Red’ Allen, Eddie Condon of Lu 

Watters, waren het toch Bunk Johnson en George Lewis die – met hun meer ongepolijste 

stijl – als populairste figuren uit de revival kwamen. Dit was grotendeels te danken aan het 

feit dat in New Orleans zelf, talrijke andere jazzpioniers in hun voetsporen traden en 

enthousiast aangemoedigd werden door de traditionalisten. Vooral door de activiteiten van 

Bill Russels American Music en Allan en Sandra Jaffe’s Preservation Hall – dat in 1961 werd 

opgericht (cfr. infra) – raakten heel wat andere jazzveteranen uit New Orleans bekend bij 

het internationale publiek: trompettisten Herb Morand, Punch Miller, Andy Anderson, 

Peter Bocage, John Brunious, Ernie Cagnoletti, Kid Sheik Cola, Kid Howard, Percy 

Humphrey, DeDe Pierce en Kid Thomas Valentine; trombonisten Homer en Wendell Eugene, 

Earl Humphrey, Frog Joseph, Louis Nelson, Eddie Summers, ‘Showboy’ Thomas en Albert 

Warner; klarinettisten Milé en Paul Barnes, Albert Burbank, John Casimir, Louis Cottrell, 

Israel Gorman, Willie Humphrey en Joe ‘Cornbread’ Thomas; saxofonisten Harold Dejan, 

Captain John Handy, Emanuel Paul en Reuben Roddy; pianisten Sweet Emma Barett, Charlie 

Hamilton, Joe James, Jeanette Kimball, Sing Miller, Billie Pierce, Joe Robichaux en Dave ‘Fat 

Man’ Williams; banjospelers George Guesnon, Narvin Kimball, ‘Father Al’ Lewis, Lawrence 

Marrero en Emanuel Sayles; bassisten Joe Butler, Sylvester Handy, Louis James, Papa John 

Joseph, Alcide ‘Slow Drag’ Pavageau, James Prevost en Chester Zardis; en drummers Louis en 

Paul Barbarin, Alex Bigard, Cié Frasier, Sammy Penn, Joe Watkins en Alfred Williams.46 Het 

zou mij ter ver leiden om al deze muzikanten uitgebreider te bespreken. Wie meer over hen 

wil weten raad ik aan het boek New Orleans Jazz. A Family Album van Al Rose en Edmond 

Souchon te lezen.  

De revival, waarvan de aanzet werd gegeven door een beperkte groep jazzfanaten en 

platenverzamelaars, was in de loop der tijd geëvolueerd naar een internationale beweging, 

die de archaïsche jazzstijlen – die anders zouden verwelkt zijn – in de aandacht hielden. In 

de Verenigde Staten, en later ook de rest van de wereld, ontstonden er honderden (vooral) 

blanke revivalbands die met hun muziek in de voetsporen van de New Orleans veteranen 

 
                                                                                                                                                                             
1930, waren de All Stars van groot belang omdat ze ook het internationale publiek in contact brachten met 
traditionele jazz. (SHIPTON, Alyn, o.c., p. 627) 
45 NADAL, James, Kid Ory. Biography, in: http://www.allaboutjazz.com/php/musician.php?id=10023, 
geraadpleegd op 05/08/2012 
46 SHIPTON, Alyn, o.c., p. 630 
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traden. Dit had in belangrijke mate te maken met de verdeelde houding van de Afro-

Amerikaanse gemeenschap in New Orleans ten opzichte van de revival. De oude muzikanten 

waren blij dat ze opnieuw herkenning kregen en wat geld konden verdienen, terwijl de 

jonge muzikanten vaak ontevreden en ontgoocheld waren omdat ze enkel geld konden 

verdienen door in de revivalstijl te spelen. Ze werden eerder aangetrokken door de nieuwe 

geluiden en uitdagingen van de bebop, Miles Davis en John Coltrane, maar konden deze 

muziek enkel spelen tijdens de jamsessies in kleine lokaaltjes of cafétjes in de wijken van 

New Orleans. Dit wekte enige frustratie en afkeer op ten aanzien van de New Orlean Jazz 

Revival. Voor hen was de revivalmuziek een jazzstijl die de blanke orkestjes hadden 

overgenomen van de oude New Orleans muzikanten en aangepast zodat ze er veel geld mee 

konden verdienden. Ze werden hier liever niet bij betrokken en verkozen daarom de meer 

moderne evoluties. Hoewel hun kritiek op de revival deels te begrijpen valt, ging hun 

redenering voor de meeste revivalbands niet op. Samuel Charters verwoord het als volgt: 

“With the exception of a handful of musicians in the United States en England 

who had a sure commercial sense of their audience’s tastes, however, the 

musicians playing in the hundreds of revival bands that sprang up in the world 

were recreating the recordings they loved as a gesture of faith in New Orleans and 

the music it had created.”47      

De komst van Preservation Hall bood de New Orleans veteranen en andere revivalbands een 

plaats waar ze regelmatig konden optreden. Hun eenvoudige, onopgesmukte muziek met 

haar enorme emotionele kracht – die slechts gedeeltelijk kon worden vastgelegd op plaat – 

was vanaf dan dagelijks te beluisteren in de St. Peter Street in New Orleans. Zowat ieder 

muzikaal talent dat de revival bekend heeft gemaakt speelde er tijdens één van de beruchte 

avonden en enthousiaste supporters van over de hele wereld trokken ernaar toe om ze aan 

het werk te zien. Ook vanuit België trokken heel wat fanaten en muzikanten (e.g. Pierre 

Claessens, Rudy Balliu, Norbert Detaeye, Jean-Pierre De Smet, etc.) naar het mekka van de 

New Orleans Jazz. Jean-Pierre De Smet gidste zelfs vanaf de jaren 1970 groepsreizen naar de 

stad in het diepe zuiden.48 Gedurende de jaren 1950, 1960 en 1970 lieten enkele Europeaanse 

jazzfanaten en muzikanten de New Orleans veteranen ook de oceaan oversteken en 
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organiseerden ze samen met hen tournees door het continent. Eén van de eersten die 

Amerikaanse jazz- en bluesmuzikanten (e.g. Sonny Terry, Brownie McGhee, Louis Jordan, 

Alvin Alcorn, Trummy Young, enz.) naar Groot-Brittannië bracht, was Chris Barber. 

Daarnaast organiseerde ook Barry Martyn – samen met Luciano Invernizzi en Rudy Balliu – 

tournees in Europa met bekende New Orleans jazzmuzikanten zoals Kid Sheik Cola, Louis 

Nelson, George Lewis, Kid Thomas, Percy Humphrey en Captain John Handy. Gelijkaardige 

initiatieven werden genomen door Gerard ‘Doggy’ Hund in Duitsland, ‘Papa’ Arne-Bue 

Jensen in Denemarken, Gérard Tarquin in Frankrijk en Yoshio Toyama in Japan.49      

7 .  Preservation Hall  

Wat het behoud van de New Orleans Jazz tot op de dag van vandaag betreft, kan het belang 

van Preservation Hall niet overschat worden. Onder andere door de oprichting van deze 

concerthal in 1961, zijn de naschokken van de New Orleans Jazz Revival tot in het heden 

voelbaar en is de traditionele jazz blijven voortleven. Vandaag – meer dan vijftig jaar na de 

oprichting – worden er nog elke avond van 20u tot 23u optredens gegeven door traditionele 

jazzmuzikanten.50 De eerste generatie New Orleans muzikanten is natuurlijk verdwenen, 

waardoor de programmatie niet meer te vergelijken is met die van de jaren 1960 en 1970 

(met o.a. DeDe Pierce, Sweet Emma Barett, George Lewis, enz.). Tegenwoordig krijgen de 

nieuwe generaties muzikanten – die de passie voor New Orleans Jazz hebben overgeërfd en 

zich de traditionele jazzmuziek hebben eigen gemaakt – de kans om het podium te 

betreden. Zij trachten de oude New Orleans muziek met evenveel overtuiging tot bij het 

geïnteresseerde publiek brengen. Onder leiding van Allan Jaffe – en later zijn zoon Ben – is 

Preservation Hall uitgegroeid tot een indrukwekkende organisatie met eigen orkesten die de 

wereld rondtoeren, een website, platen, cd’s, t-shirts en vele andere zaken. Dit stemt 

sommige nostalgische zielen weemoedig. Zij vinden dat de onderneming te commercieel is 

geworden en te ver afwijkt van wat het vroeger was. Maar dit terzijde, is Preservation Hall – 

samen met ondernemingen zoals GHB Jazz Foundation en de jazzarchieven van de Tulane 

University – één van de belangrijkste initiatieven geweest om de New Orleans jazzmuziek te 

 
                                                        
49 SHIPTON, Alyn, o.c., pp. 630-631 
50 Hall History, in: http://preservationhall.com/hall/hall_history/index.aspx, geraadpleegd op 07/08/2012 



 

 60 

laten blijven bestaan.51 In wat volgt bespreek ik kort de geschiedenis en het belang van 

Preservation Hall binnen de context van de revival. Wie meer wil weten over de revival raad 

ik aan het boek Preservation Hall. Music from the Heart van William Carter te lezen. 

 “Across the street from Bill Russell’s record shop was a gallery called Associated 

Artists. The man who owned it seemed about as different from Russell as one 

could imagine. Yet the two would remain friends for decades, their destinies 

inextricably mingled in the gradual coming together of Preservation Hall. If 

Russell was the Hall’s spiritual godfather, E. Lorenz ‘Larry’ Borenstein was its 

practical founder. 

(…) For all their evident differences Larry Borenstein and Bill Russell had some 

important things in common. Both were discerning collectors – Russell of records, 

interviews, instruments and countless other items relating to jazz and New 

Orleans; Borenstein of stamps, coins, pre-Columbian artifacts, rare books, 

paintings, foreign currencies, real estate and almost anything else he thought 

(usually rightly) would rise in value. Borenstein loved the thrill of finding a nugget 

among the slag, then showing it off and merchandising it. In some ways, this was 

what Preservation Hall was all about. Both Russell and Bornstein were utter 

individualists, rebels from their different Midwestern backgrounds: brilliant 

eccentrics driven to follow their own very different stars without the least worry 

of what anyone else might think – which, more than anything else, may have been 

what made them respect each other.”52 

De roots van Larry Borenstein’s familie lagen in Oost-Europa. Zijn ouders waren vanuit 

Oekraïne naar Wisconsin geëmigreerd. Op dertienjarige leeftijd werkte Borenstein voor de 

Chicago World’s Fair tentoonstelling. Vervolgens studeerde hij Filosofie aan de Marquette 

University en deed hij enkele jaren werkervaring op. Hij arriveerde op 7 december 1941 – 

tijdens de aanval op Pearl Harbor – in New Orleans en begon voor een pandhuishouder te 

werken in South Rampart. Daarna volgde een opeenvolging van eigen winkels in de Franse 

Wijk, waar hij onder andere postzegels, muntstukken en boeken verkocht. Maar zijn zaken 

gingen failliet en om te overleven besloot hij met een minimum kapitaal een kunstgallerij in 
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St. Peter Street te openen die door velen Mr. Larry’s Art Store werd genoemd. Bornstein was 

een muziekliefhebber en tegen 1955 organiseerde hij op onregelmatige basis een aantal 

avonden per week jamsessies in zijn gallerij. Beruchte blues-, gospel- en jazzmuzikanten uit 

New Orleans (e.g. Punch Miller, Kid Thomas, Billie and DeDe Pierce, Kid Sheik, etc.) kwamen 

er dan voor een fooi muziek spelen53:  

“In 1954 I moved my gallery to 726 St. Peter Street. This is next door to Pat O’ 

Brien’s famous night club, and I found that to do much business I had to stay open 

at night. That circumstance interferred with my going out to hear music. Billie 

and DeDe Pierce were playing at Luthjen’s on Almonaster Street, and Kid Thomas 

was at the Moulin Rouge in Marrero, and Kid Howard was at Flump and Manny’s 

in the Irish Channel. But I couldn’t get to hear any of them, because ordinarily by 

the time I closed my gallery and got over to the music hall the band would be 

packing up its instruments. So I bought an old piano and invited the musicians to 

come to my gallery. I supplied beer and passed a kitty. These sessions – called 

‘rehearsals’ to avoid union trouble – were closed; only people I knew or who 

seemed seriously interested were invited. If music got under way without 

prearrangement, I would telephone friends and pass the word and ensure an 

audience. Usually the musicians divided a few dollars (…) The layout of the gallery 

was such that the large double doors opening into the street made it easy for 

passiers-by to drop in.”54 

Aldus E. Lorenz Borenstein. Hoewel hij heel erg van New Orleans jazz hield, was de 

belangrijkste beweegreden voor deze jazzsessies waarschijnlijk toch het lokken van klanten 

naar zijn gallerij. Na de evenementen in de nachtclub Pat O’ Brien, gingen de klanten vaak 

naar de muziek luisteren in de aanpalende kunstgallerij en kon Bornstein hen vertellen 

over de schilderijen die hij bezat en eventueel ook een aantal exemplaren verkopen. Vanaf 

1960 – toen Ken Mills55 en Barabra Reid56 betrokken raakten – werd de de kunstgallerij 

 
                                                        
53 SANCTON, Tom, “Hall That Jazz”, in: Vanity Fair, Januari 2012 
(http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/preservation-hall-201201, geraadpleegd op 07/08/2012) 
54 CARTER, William, o.c., p. 115 
55 Grayson ‘Ken’ Mills was een jazzfanaat uit California, die in New Orleans opnames kwam maken voor zijn 
Icon platenlabel. Borenstein liet hem toe om opnames van Kid Thomas en Punch Miller te maken in zijn 
kunstgallerij. Op die manier raakten Borenstein en Mills met elkaar in contact en begonnen ze regelmatig 
samen sessies te organiseren in de gallerij. (CARTER, William, o.c., pp. 142-143) 
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geleidelijk aan getransformeerd tot een muziekhal.57 Wanneer Larry Borenstein in 1961 op 

zakenreis vertrok naar Mexico, vroeg hij Ken Mills en Barabara Reid om zijn kunstgallerij 

tijdelijk over te nemen en er alleen nog op regelmatige basis concerten te organiseren. 

Volgens Bill Russell lag er meer dan alleen zuiver altruïsme aan de basis van deze beslissing:  

“Larry decided while he was gone it couldn’t be an art gallery – nobody there to 

sell the stuff, he didn’t want to turn the art business over to somebody else – so he 

decided to make a music hall out of it and turned it over to Mills.”58    

 
Figure 17:  Larry Borenstein zittend achter banjospeler en zanger Emanuel Sayles  

(CARTER, William, o.c., p. 108) 

 
                                                                                                                                                                             
56 Barbara Glancey Reid was een schrijfster uit Chicago. Ze was een vriendin van Bill Russell en had hem 
geholpen met het maken van revivalopnames. In 1952 verhuisde ze naar de Franse wijk in New Orleans en 
raakte ze bevriend met vele lokale muzikanten. Ze hielp ook mee bij de jazzsessies die Borenstein 
organiseerde. (CARTER, William, o.c., pp. 144-145) 
57 SANCTON, Tom, “Hall That Jazz”, in: Vanity Fair, Januari 2012 
(http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/preservation-hall-201201, geraadpleegd op 07/08/2012) 
58 CARTER, William, o.c., pp. 146-147 
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De organisatie die ontstond en nachtelijks optredens plande in de voormalige kunstgallerij 

werd de New Orleans Society for the Preservation of Traditional Jazz genoemd. Behalve Ken Mills 

(voorzitter) en Barbara Reid (1ste vice-voorzitter), waren ook William Russel (2de vice-

voorzitter), Sylvia Shannon (Borensteins secretaresse) en William Edmiston 

(penningmeester) betrokken bij de oprichting. De naam werd later ingekort tot Preservation 

Hall en de club werd officieel geopend op 10 juni 1961 door een band samengesteld uit Kid 

Sheik Colar (trompet), George Lewis (klarinet), Eddie Summers (trombone), Harrison 

Verrett (banjo), ‘Slow Drag’ Pavageau (bas) en Alex Bigard (drums).59  

Na de terugkeer van Larry Borenstein ontstonden er conflicten binnen de organisatie over 

de manier waarop er gewerkt zou worden. Borenstein’s ideeën botsten met het naïve 

enthousiasme van Ken Mills en Barbara Reid. De twee laatstgenoemden verlieten de 

organisatie, die vervolgens volledig uit elkaar viel. In samenwerking met Allan en Sandra 

Jaffe60, herbegon Borenstein vervolgens met een schone lei. De nieuwe perspectieven van 

het pasgetrouwde koppel sloten meer aan bij die van Larry Borenstein en met wat 

financiële hulp van hun familie namen ze de leiding van Preservation Hall over. Hoewel de 

concertzaal in het begin verlies maakte, slaagden de Jaffes er in om er – ondanks hun 

overtuiging om geen alcohol te verkopen of betaalde reclame te maken – een lucratieve 

onderneming van te maken.61 Zonder hen zou Preservation Hall nooit geworden zijn wat het 

vandaag is.  

De nationale persaandacht voor de unieke concerthal groeide geleidelijk aan in de loop van 

de jaren 1960. Op financieel vlak echter, bleef Preservation Hall gedurende het begin van de 

jaren 1960 – ondanks de publiciteit – onzeker. De Jaffes, Bill Russell en verschillende andere 

medewerkers hebben jaren hun best gedaan om zoveel mogelijk toeschouwers naar de zaal 
 
                                                        
59 CARTER, William, o.c., p. 149 
60 Allan en Sandra Jaffe arriveerden in maart 1961 – na hun huwelijksreis in Mexico – in de stad New Orleans. 
Ze waren afkomstig uit Pennsylvania en waren aanvankelijk van plan om slechts tijdelijk in New Orleans te 
blijven. Beiden hadden ze een liefde voor de New Orleans jazzopnames en Allan wou zijn kersverse bruid graag 
rondleiden in de mytische stad vooraleer naar huis terug te keren. Ze waren gefascineerd door de Franse wijk 
en besloten al snel om hun verblijf te verlengen. Ze gingen veel naar de jazzsessies in Borenstein’s gallerij en 
behoorden tot de niet-officiële groep medewerkers, die Barbara Reid en Ken Mills hielpen bij de organisatie. 
(SANCTON, Tom, “Hall That Jazz”, in: Vanity Fair, Januari 2012 
(http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/preservation-hall-201201, geraadpleegd op 07/08/2012)) 
61 SANCTON, Tom, “Hall That Jazz”, in: Vanity Fair, Januari 2012 
(http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/preservation-hall-201201, geraadpleegd op 07/08/2012) 
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te lokken. En het harde werk loonde, want na bijna twee jaar in het rood te hebben gewerkt 

werd de onderneming uiteindelijk toch ook financieel succesvol. Tijdens de jaren 1960 en 

(vooral) 1970 groeide de populariteit van Preservation Hall, vooral door de oprichting van 

enkele Preservation Hall Bands die de wereld rondtoerden:  

“While attendance at the Hall itself grew gradually in the 60s, and swelled 

dramatically in the 70s, it would be the economics of touring that gave 

Preservation Hall its real financial backbone and brought quite a number of the 

wizened performers middle-class living standards on a regular basis for the first 

time in their long, hard lives. From the later 60s onward, stable and profitable 

relationships with booking agencies led to regularized national and international 

schedules, featuring three seperate Preservation Hall bands in demanding tours 

which included some of the most famous concert halls in the world.”62 

 
Figure 18: Allan en Sandra Jaffe voor de ingang van Preservation Hall  

(CARTER, William, o.c., p. 193) 

Dankzij Allan Jaffe en zijn vrouw kregen de zestig- en zeventigjarige muzikanten – die door 

de vele ontgoochelingen en armoede het professioneel musiceren meestal hadden 

opgegeven – opnieuw de mogelijkheid om het podium te betreden. Ze werden opnieuw 

aangemoedigd en kregen een tweede kans, ook al verdienden ze in het begin zeer weinig. 

De meest bekende figuren die tijdens de jaren 1960 en 1970 zowat dagelijks in Preservation 

Hall vertoefden waren Billie (piano en zang) en DeDe Pierce (trompet), Percy (trompet) en 
 
                                                        
62 CARTER, William, o.c., pp. 189-190 
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Willie (klarinet) Humphrey, Sweet Emma Barett (piano), Kid Thomas Valentine (trompet), 

George Lewis (klarinet), enzovoort.63 William Carter verwoorde het belang van Allan Jaffe en 

Preservation Hall voor de carrière en het leven van deze muzikanten als volgt:  

“Jaffe credited the musicians for their own succes. In earlier decades, he pointed 

out, everyone knew that tob e a New Orleans jazz musician was a poor way to 

make a living, despite amenities such as local status and plenty of partying. But 

among the surviving veterans, attitudes began to change – once they saw that the 

Hall was not the sort of uncaring, fly-by-night operation they had long been 

accustomed to. While many of their buddies had died in the 40s and 50s from 

heavy drinking and related difficulties, those robust and lucky enough to have 

survived felt they were being offered one last chance. Given the possibility of 

decent jobs and respectful treatment, a number of the jazzmen stopped drinking 

altogether, or cut way back. It was a mark of their confidence in Jaffe’s firm, 

dedicated efforts that 60- and 70-year-olds who had already tried going out on the 

road many times, only to be stranded or disappointed, weren ow willing to try it 

yet again – albeit for very little money at first.”64 

 
Figure 19: Preservation Hall Jazz Band  

V.l.n.r.: Josiah ‘Cie’ Frasier (d), Frank Demond (tb), Percy Humphrey (tp), Allan Jaffe (s), Willie Humphrey (kl), Narvin 
Kimball (bj) en ‘Sing’ Miller (p) 

(https://www.facebook.com/photo.php?fbid=21174358811&set=a.21174208811.29300.21169623811&type=3&theater, 
geraadpleegd op 07/08/2012) 

 
                                                        
63 SANCTON, Tom, “Hall That Jazz”, in: Vanity Fair, Januari 2012 
(http://www.vanityfair.com/culture/2012/01/preservation-hall-201201, geraadpleegd op 07/08/2012) 
64 CARTER, William, o.c., pp. 191-192 
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Deel 3 

 

“Don’t forget your colour, steal in honesty…” (Ken Colyer) 

(CHIELENS, Piet, “Dertig jaar The Roof Jazzmen en de drie geboden van Pierre Claessens”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), nr. 22, p. 3) 
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De Revival op het Europese continent 

De wederopstanding van de traditionele jazz beperkte zich niet tot het Amerikaanse 

continent. Via de goede scheepsvaartverbindingen en het taalverwantschap met Groot-

Brittannië bereikte de traditionele New Orleans sound, die Bill Russell en zijn kompanen 

een nieuw leven hadden gegeven, ook het oude continent. Na de Tweede Wereldoorlog, 

bereikten de opnames van de zwarte muzikanten uit New Orleans via vracht- en 

passagiersschepen de Britse markt en van daaruit het Europese vasteland. Engeland kan dus 

beschouwd worden als een soort landingsplaats van waaruit de traditionele jazz zich over 

de rest van Europa verspreidde. Gedurende de jaren 1950 en 1960 begon er zich in vele 

Europese landen als gevolg een traditionele jazz-scene te ontwikkelen.65  

Maar de traditionele jazz ontwikkelde zich niet overal op dezelfde manier: de stilistische 

accenten verschilden van regio tot regio. In Groot-Brittannië werd een groot deel van de 

traditionele jazz-scene bepaald door de overtuigingen van trompettist Ken Colyer, die de 

‘zuivere’ New Orleans stijl van de ‘thuisgebleven’ New Orleans veteranen (e.g. Bunk 

Johnson, George Lewis,…) verdedigde. Na de glorietijd van Colyer werd de Britse 

traditionele jazzwereld gekenmerkt door diversiteit en ontwikkelde de commerciële 

traddy-pop zich. Door de nauwe contacten van de Belgische traditionalisten met Ken 
 
                                                        
65 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., pp. 175-176 
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Colyer, Barry Martyn en vele anderen, werd de Belgische revival sterk bepaald door deze 

Britse revivalmuzikanten. De Belgische traditionele bands, clubs, festivals en 

kroegentochten waren geruime tijd schatplichtig aan Engelse traditionele jazz. Hiermee 

bedoel ik natuurlijk niet de commerciële trad à la Chris Barber, Acker Bilk en Kenny Ball, 

maar de stijl van Colyer en zijn gelijkgezinden, gebaseerd op de opnames van George Lewis, 

Bunk Johnson en vele anderen. Dit is de rede waarom ook bij ons vooral de ‘zuivere’ New 

Orleans stijl bloeide.66  

Dit was natuurlijk niet in alle Europese landen het geval. De Franse revival werd in grote 

mate bepaald door de klarinettist en sopraansaxofonist Sidney Bechet uit New Orleans, die 

zich, na zijn succesvol optreden op het Festival de Paris in 1949, definitief in Frankrijk 

vestigde. Het verblijf van deze New Orleans muzikant, stimuleerde de Franse New Orleans 

revival, die weliswaar vroeger was begonnen, in belangrijke mate. Vooral twee figuren 

domineerden de Franse revivalperiode: Louis Armstrong en Sidney Bechet. Na Sidney 

Bechet nam Claude Luter, samen met zijn revivalband, de fakkel over in Frankrijk. Vele 

Franse revivalbands speelden in navolging van Sidney Bechet en Claude Luter. Ook de twist 

tussen de puristische criticus Hugues Panassié en de meer gematigde Charles Delaunay was 

medebepalend voor het Franse revivallandschap.67 In Nederland daarentegen, was de 

situatie weer volledig anders. De revival bij onze Noorderburen werd vooral geïnspireerd 

door de blanke dixielandbands uit Chicago en New York. Bix Beiderbecke was bijvoorbeeld 

een belangrijke inspiratiebron voor The Dutch Swing College Band, The South Jazz Band en 

vele anderen. Naast West-Europa, werd ook Scandinavië gegrepen door de revival. In 

Zweden was Sammy Rimington bijvoorbeeld zeer populair.68  

Omdat het doel van mijn onderzoek gericht is op het analyseren van de manier waarop de 

New Orleans revival ook in België vaste voet aan de grond kreeg, zal ik mij in dit hoofdstuk 

beperken tot het bespreken van de traditionele jazz in Groot-Brittannië en België. Dit omdat 

de Belgische revival rechtstreeks beïnvloed werd door de Britse revivalmuzikanten.  

  
 
                                                        
66 Lennart Deroo in gesprek met Norbert Detaeye, 22/06/2012, Gent en Lennart Deroo in gesprek met Rudy 
Balliu, 11/07/2012, Gent 
67 TOURNES, Ludovic, New Orleans sur Seine: histoire du jazz en France, Paris, Fayard, 1999, pp. 56-58 en pp. 228-229 
68 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 213 
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1 .  Groot-Brittannië als  landingsplaats 

De traditionele jazz van New Orleans bereikte Europa via Groot-Brittannië. De 

taalverwantschap en goede scheepsvaartverbindingen waren sleutelelementen. Voor de 

Tweede Wereldoorlog staken Amerikaanse muzikanten zoals de blanke Original Dixieland 

Jazz Band en Louis Armstrong het kanaal reeds over en verzorgden ook op het oude 

continent een aantal concerten. Maar omwille van de houding ten opzichte van de vreemde 

muziek en de boycot tegen buitenlandse muzikanten, was er toen zeker nog geen sprake 

van een echte vloedgolf. De doorbraak kwam net voor en vooral iets na de Tweede 

Wereldoorlog toen een aantal jonge Britten de traditionele jazzopnames, die via vracht- en 

passagiersschepen op de Britse markt terechtkwamen, ontdekten.69 

In dit hoofdstuk bespreek ik de historische ontwikkeling van de Britse traditionele 

jazzwereld. Ik begin met een inleidend overzicht, gevolgd door een bespreking van de 

eerste tekenen van de groeiende interesse in de oude stijl jazz eind jaren 1940. Na het 

hoofdstuk over één van de belangrijkste figuren tijdens de beginjaren, beschrijf ik de 

odyssee van Ken Colyer en diens invloed op de Britse traditionele jazz-scene. Tenslotte 

bespreek ik hoe de traditionele jazz werd gepopulariseerd en gecommercialiseerd, waarna 

ik nog kort wat aandacht geef aan de situatie tijdens de jaren 1960 en 1970.         

1 .1.  Inleiding 

Tijdens de jaren 1950 en 1960 evolueerde de traditionele jazz tot een belangrijk onderdeel 

van de Britse entertainmentindustrie. De interesse van heel wat Britse jongeren in deze 

oude traditionele New Orleans jazz groeide vanaf het einde van de jaren 1940. De jonge 

amateurmuzikanten die naar de weinige beschikbare plaatopnames van Amerikaanse bands 

luisterden en deze nadien ook begonnen te kopiëren, gaven het startschot van de New 

Orleans revival in Groot-Brittannië. De interesse sloeg over en tijdens de jaren 1950 waren 

er zo’n twee- tot drieduizend Britse muzikanten die, vooral geïnspireerd door de zwarte 

jazziconen uit New Orleans (e.g. King Oliver’s Creole Jazz Band, Jelly Roll Morton’s Red Hot 
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Peppers, Louis Armstrong’s Hot Five and Seven, Bunk Johnson, etc.)70, de traditionele stijl 

speelden en ermee experimenteerden. Sommigen, zoals Ken Colyer en de Crane River Jazz 

Band, deden inspanningen om de klanken van New Orleans trompettist Bunk Johnson of 

klarinettist George Lewis te reproduceren, terwijl anderen, zoals Humphrey Lyttelton, 

vooral geïnteresseerd waren in de opnames uit de jaren 1920 van King Oliver en Jelly Roll 

Morton.71 Toen de muziek van deze aanvankelijk jonge amateurmuzikanten voor het eerst 

in aanzienlijke mate de publieke aandacht trok, werd de Britse entertainmentindustrie 

volledig verrast. Eind jaren 1940, verwachtte namelijk niemand dat een amateurfenomeen 

zoals de revival van traditionele jazz zulke grote en algemene publieke aanvaarding zou 

kennen.72 

Tegen 1951 kende de  Britse revivaljazz een duidelijke bloei. In 1950 werd een groot jazz bal 

georganiseerd in het Hammersmith Palais ter herdenking van het concert van de Original 

Dixieland Jazz Band dertig jaar eerder en een jaar later was Princes Elizabeth aanwezig op een 

traditioneel jazzconcert bij de opening van de Royal Festival Hall, hetgeen de groeiende 

publieke belangstelling voor en aanvaarding van de revival illustreert. Bovendien 

verschenen er verschillende magazines met foto’s, biografieën en academische kritieken 

over de Britse, Europese en, in mindere mate, Amerikaanse revivalbands. Maar toen de 

swing bands tussen 1951 en 1954 een laatste poging deden om opnieuw de aandacht te 

krijgen van het Engelse publiek, daalde het belang van de revivaljazz. Een aantal Britse 

revivalbands bleven optreden, maar er werden weinig opnames gemaakt en er waren amper 

mogelijkheden voor deze bands om op de radio of televisie te komen.  

 
                                                        
70 Het is in een bepaald opzicht ironisch dat er tijdens de revival door de blanke muzikanten in Groot-

Brittannië in navolging van Louis Armstrong, en niet Bix Beiderbecke; trombonist Kid Ory, en niet Tommy 

Dorsey; Klarinettist Johnny Dodds, en niet Benny Goodman; pianist Ferndinand ‘Jelly Roll’ Morton, en niet Joe 

Sullivan; drummer Baby Dodds, en niet Gene Krupa werd gespeeld. Hoewel er ook heel wat blanke Amerikanen 

jazz speelden en opnames maakten tijdens de jaren 1920, waren de Britse jongeren geïnteresseerd in de 

muziek en opnames van de, in bovengenoemde koppels, eerst opgesomde zwarte muzikanten uit New Orleans. 

Het lijkt vooral de spannende muziek van een ander ras en andere generatie aan de overkant van de oceaan te 

zijn geweest die de tieners in Groot-Brittannië aantrok. (GODBOLT, Jim, A history of jazz in Britain 1950-70, 

London, Quartet books, 1989, p. 3) 
71 GOODEY, Brian R., “New Orleans to London: twenty years of the New Orleans jazz revival in Britain”, in: 
Journal of Popular Culture, vol. 2 (1968), nr. 2, p. 176 
72 GODBOLT, Jim, A history of jazz in Britain 1950-70, London, Quartet books, 1989, pp. 1-2  
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Vanaf het midden van de jaren vijftig, na de odyssee van Ken Colyer naar New Orleans en 

het verschijnen van de revivalopnames van Bunk Johnson en George Lewis op de Britse 

markt, kreeg de New Orleans sound opnieuw aanzienlijke publieke belangstelling in Groot-

Brittannië. De veroveringstocht van de traditionele jazz kwam dan pas echt in een 

stroomversnelling.73 Na Colyer’s periode van glorie werd het Britse traditionele landschap 

gekarakteriseerd door diversiteit. De commercialisering en popularisering van Britse 

traditionele jazz leidde tot de zogenaamde ‘trad boom’. Maar verschillende muzikanten 

kregen een afkeer voor de decadenties van de ‘traddy-pop’ en vonden een uitweg in de 

Mainstream, een stijl die het midden hield tussen de traditionele en meer moderne 

jazzstijlen. Vanaf de jaren 1960 bloeide ook de authentieke New Orleans stijl opnieuw, onder 

invloed van muzikanten zoals Barry Martyn en Sammy Rimington.  

1.2.  Het begin: Webb, Bell  en Lyttelton 

In de Red Barn, een pub naast het station in Barnehurst, Kent, stond George Webb met zijn 

band – George Webb’s Dixielanders genaamd – aan de spits van de New Orleans revival in 

Groot-Brittannië. De band was opgericht in 1943 en onderging de twee daaropvolgende 

jaren enkele veranderingen qua samenstelling. Hoewel andere Britse bands beweren dat ze 

als eerste Britse band in de traditionele stijl speelden, was het zonder twijfel de band van 

pianist George Webb die de grootste impact had. De Dixielanders luisterden samen naar hun 

favoriete opnames en improviseerden op een aantal thema’s van King Oliver tot groot 

vermaak van een steeds groeiend publiek.74 Ze overweldigden hun publiek in de Red Barn 

met nummers zoals Panama, High Society, Muskrat Ramble en Dippermouth Blues. Hun 

enthousiasme was zeer aanstekelijk en jazzfanaten kwamen uit alle hoeken van het land om 

de band live te horen. Naast de regelmatige maandagnachtconcerten in de Red Barn, 

organiseerden de leden van de band de eerste reeks traditionele jazzconcerten in Engeland 

onder de naam van de Hot Club of London. De band was een grote inspiratiebron voor de vele 

andere bands van gelijkaardig kaliber die toen ontstonden.75  

 
                                                        
73 GOODEY, Brian R., a.c., p. 177 
74 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 177 
75 GODBOLT, Jim, o.c., 1989, pp. 3-6 
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In 1947 werd trompettist Reg Rigden vervangen door Humphrey Lyttelton, hetgeen het 

proces van bekendwording en roem voor de band versnelde. De aanwezigheid van Lyttelton 

zorgde er namelijk voor dat de band muzikaal enorm verbeterde. Maar tegelijk had de band 

door deze verrichting haar eigen doodsvonnis getekend. Lyttelton verliet de George Webb’s 

Dixielanders datzelfde jaar nog en nam klarinettist Wally Fawkes en trombonist Harry Brown 

met zich mee. Na het vertrek van Lyttelton stortte de band in elkaar. Een laatste Hot Club of 

London concert met Lyttelton, Fawkes en Brown werd gespeeld op 31 januari 1948.76  

 
Figure 20:  George Webb’s Dixielanders  

(http://www.btinternet.com/~jazzworld/gwebb.htm, geraadpleegd op 03/08/2012) 

Hoewel de band van George Webb een belangrijke rol heeft gespeeld, kwam de grote 

stimulans vanuit een andere, totaal onverwachte hoek. Graeme Bell’s Australian Jazz Band 

werd in 1943 opgericht in Melbourne, door een aantal Australische muzikanten die samen 

de ambitie deelden om traditionele jazz te spelen. Na enkele jaren spelen, besloot Graeme 

Bell om naar het voorbeeld van Lu Watters de jazztoeschouwers actief bij de muziek te 

betrekken door hen erop te laten dansen. Het succes dat volgde was groot: de band maakte 

meerdere opnames en werd tijdens haar eerste verblijf op Engelse bodem het huisorkest 

van de pas ontstane Leicester Square Jazz Club.77  
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Figure 21: Graeme Bell’s Australian Jazz Band  

(http://lance-bebopspokenhere.blogspot.be/2012/06/rip-graeme-bell.html, geraadpleegd op 03/08/2012) 

Toen Graeme Bell in 1948 zijn eerste, productieve verblijf in Groot-Brittannië beëindigde en 

George Webb’s band werd ontbonden, zorgde een nieuwe opkomende ster voor de 

continuïteit. Het succes van Humphrey Lyttelton’s eerste band tijdens de beginjaren was in 

grote mate te danken aan de persaandacht die Lyttelton (‘de jazzminnende aristocraat’) 

kreeg, maar ook het feit dat de band deel uitmaakte van het ‘dancing to jazz’–beleid van de 

Leicester Square Jazz Club, vergrootte de publieke belangstelling. Het idee om het publiek 

opnieuw te laten dansen bleek een belangrijke stap te zijn geweest naar de popularisering 

van traditionele jazz: niet alleen mensen die geïnteresseerd waren in de geschiedenis en 

stilistische categorieën van de muziek, maar ook zij die van de levendige en dansbare ritmes 

hielden werden door zijn muziek aangetrokken. De combinatie van bezielde jazzmuziek en 

creatieve dans zorgde voor een unieke atmosfeer in de clubs, ontdaan van al te veel 

plechtigheid en serieusheid. Verschillende Engelse jazzclubs openden in het spoor van de 

London Jazz Club en trokken heel wat jongeren aan die naar de clubs gingen om er te 

dansen.78  

Het repertoire van Humphrey Lyttelton’s band was aanvankelijk zuiver traditioneel. Het 

bevatte zowel klassiekers (tijdens de jaren 1920 opgenomen door de meesters uit New 
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Orleans) zoals Ory’s Creole Trombone, Tailgate, Canal Street Blues, When the Saints Go Marching In, 

Melancholy Blues, Working Man Blues en vele anderen, als Lyttelton’s vele eigen composities. 

Hij was de eerst Britse traditionalist die eigen nummers schreef. Hoewel hij zich hier vooral 

in de latere jaren van zijn carrière mee bezig hield. In 1948 werd George Webb lid van de 

band en een jaar later kwamen ook banjospeler Buddy Vallis en drummer Bernard Saward 

erbij. Door de gitaar te vervangen door de banjo maakte Lyttelton zich populair bij de New 

Orleans puristen die het instrument als superieur beschouwden. In deze fase van zijn 

carrière, rond de jaren 1940, was Lyttelton dus nog een zuivere traditionalist.79 

 
Figure 22: Humphrey Lyttelton speelt terwijl de vrouw van Mick Mulligan danst 

(http://www.guardian.co.uk/music/2011/jun/17/humphrey-lyttelton-bad-penny-blues, geraadpleegd op 03/08/2012) 

Het aantal traditionele jazzbands in Groot-Brittannië die eind jaren 1940 en begin jaren 1950 

het voorbeeld van George Webb en Humphrey Lyttelton volgden, illustreert hoe een 

muziekstijl, afkomstig uit de lagere klassen en oorspronkelijk gespeeld door Amerikaanse 

tweederangsburgers, vat kreeg op blanke jongeren uit alle bevolkingsklassen in het 

Verenigd Koninkrijk.80 De instrumentatie was in de meeste gevallen dezelfde: trompet, 

trombone, klarinet, piano, bass, banjo en drums. Occasioneel werd er een tweede trompet 

toegevoegd of werd de gitaar gebruikt in plaats van de banjo. De opnames van King Oliver’s 
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Creole Jazz Band (en dan vooral het spel van de kornettisten King Oliver en Louis Armstrong 

en de klarinettist Johnny Dodds), die vanaf 1936 verkrijgbaar waren in Groot-Brittannië, 

waren hoogstwaarschijnlijk de grootste inspiratiebron voor deze Britse traditionele bands. 

De toenmalige Britse kritieken voor de befaamde opnames waren positief, maar de opnames 

werden meestal nog beschouwd als historisch gedateerd materiaal dat in de 

daaropvolgende ontwikkelingen verbeterd werd. Hoewel de aard van de revivaljazz 

derivatief was, ontstond er na verloop van tijd een behoorlijke variëteit aan stijlen, vooral 

in de regio in en rond Londen. Vanaf de jaren 1950 speelden meer en meer bands op 

professionele basis en kregen ze meer persaandacht. De traditionele jazzrevival was een 

feit. Maar tegelijk waren er een aantal muzikanten die qua stijl meer en meer begonnen af 

te wijken van de authentieke traditionele jazzopnames, met een splitsing van de 

revivalbeweging als gevolg.81 

Verschillende soorten traditionele bands gingen de opnamestudio in. Behalve de Decca 

opnames van de Garbage Men en Webb’s Dixielanders, was Parlophone de enige Major 

platenmaatschappij die interesse toonde in traditionele jazz. Vooral een aantal 

independents (e.g. Jazz Collector, Melodisc, Tempo, Esquire, etc.), gerund door 

enthousiastelingen, verwelkomden de Britse traditionalisten. Hoewel het aan deze 

onafhankelijke ondernemingen te danken is dat er een deel van de Britse jazzgeschiedenis 

op vinyl is vastgelegd, is de muzikale inhoud van vele opnames verwaarloosbaar: de 

amateurbands waren nog onvolgroeid en maakten veel muziek technische fouten. 

Bovendien was de opnamekwaliteit niet optimaal. Desondanks zorgden hun oprechtheid en 

vitaliteit voor heel wat publieke steun, hetgeen verbazing en ergernis teweegbracht bij de 

vele professionele dance-band muzikanten. Naast de platenmaatschappijen waren er ook 

gespecialiseerde magazines, zoals Jazz Music, Jazz Record, Jazz Journal en Melody Maker, die de 

traditionele jazz (en dan vooral Lyttelton’s band) meestal aanmoedigden. In de meeste 

tijdschriften werd aangenomen dat de Britse revivalbands beginnelingen waren die volop 

bezig waren met zichzelf te verbeteren. Maar naast deze steun, had de revivalbeweging ook 

vaak te kampen met heel wat kritiek, vooral dan uit modernistische hoek.82 
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Vanaf 1946 organiseerden de leden van Webb’s Dixielanders traditionele jazzconcerten 

onder de naam van de Hot Club of London. Eind jaren 1940 werd het aanbieden van zulke 

jazzconcerten voortgezet door de Wilcox Brothers. In Juni 1948 werd The National Federation of 

Jazz Organizations of Great Britain and Northern Ireland opgericht door een aantal muzikanten, 

journalisten en enthousiastelingen. Vanaf het begin van de jaren 1950 en later hield deze 

organisatie zich zonder winstbejag bezig met het organiseren en promoten van traditionele 

jazzconcerten. Het succes van deze organisaties trok sluwe ondernemers (‘buitenstaanders’) 

aan die, in tegenstelling tot de Webb band, de Wilcox Brothers en de NFJO, weinig 

geïnteresseerd waren in jazz, maar enkel in het commerciële potentieel ervan.83   

1 .3.  Een eigenzinnige aristocraat  

Tegen het begin van de jaren 1950 was traditionele jazz een commerciële aangelegenheid 

geworden in Groot-Brittannië en de persoon die de grootste bijdrage leverde tot de 

popularisering ervan was Humphrey Lyttelton. Zijn snelle en absolute bekering tot de 

principes van de New Orleans jazz en de combinatie van zijn talenten, panache en 

aristocratische afkomst maakten hem tot een opvallende (vaak ook bekritiseerde) maar 

succesvolle figuur binnen de Britse jazz-scene. 

Toen Lyttelton begin 1947 voor het eerst in aanraking kwam met jazz was hij alles behalve 

een purist. Pas nadat hij in contact kwam met de opnames van de New Orleans muzikanten 

en na de korte samenwerking met Webb’s Dixielanders, nam hij een uitgesproken 

traditionalistisch standpunt in.84 In I Play as I Please schrijft hij:  

“I took up with the revivalists for several reasons. The great era of swing music, 

during witch I had been attracted to jazz, was over. The general trend was 

towards modern jazz – a new, complex, uneasy music that did not appeal to me. 

The old style of jazz had more in common with the music of Louis Armstrong, Fats 

Waller, Teddy Wilson and Count Basie on which I had been bred. Furthermore, 

New Orleans jazz is a group music with emphasis on collective rather than solo 

playing. It had especial appeal for one who had been freelance, sitting in here and 

 
                                                        
83 GODBOLT, Jim, o.c., 1989, pp. 22-23 
84 GODBOLT, Jim, o.c., 1989, p. 51 



 

  77 

there wherever the opportunity presented itself but never settling for long with 

one group. And lastly, it seemed a good plan, at a stage when jazz music in general 

was groping around for some sense of direction, to go back to the beginning and 

learn the fundamentals. Wit hall the optimism and arrogance of youth, we even 

tought we might be playing a part in putting jazz back on the rails.”85 

Zoals ik in het vorige hoofdstuk reeds vermelde, sloot Lyttelton zich dus aan bij de 

revivalbeweging en werd hij een overtuigd traditionalist. Tegen het eind van de jaren 1940, 

na enige jaren New Orleans revival, hadden de opvattingen over de ‘juiste’ instrumentatie 

(i.e. trompet, trombone, klarinet, piano, banjo, bas en drums) en collectieve improvisatie 

een vaste vorm aangenomen. De puristische overtuigingen over wat ‘echte’ jazz inhield 

werden resoluut vastgelegd en Humphrey Lyttelton was tijdens zijn beginjaren als 

bandleider sterk overtuigd over de juistheid ervan. Lyttelton’s band met onder andere Keith 

Christie (trombonist) en Wally Fawkes (klarinet) kende toen een enorme populariteit en 

persaandacht. Het was de eerste echt succesvolle Britse jazzband. Amper zeventien dagen 

nadat de band een historische opname had gemaakt met de befaamde New Orleans 

sopraansaxofonist Sidney Bechet, maakte ze op 30 november 1949 haar eerste opname voor 

een major platenmaatschappij (Parlophone).86 Maar in 1951 verlieten de gebroeders Ian en 

Keith Christie, omwille van stilistische en financiële redenen, de band en stichtten samen de 

Christie Brothers Stompers met onder andere de purist Ken Colyer. Lyttelton besloot om 

Keith niet te vervangen en zonder trombonist verder te gaan. Desondanks de afwijkende 

bezetting bleef de band een sterke publieke aanhang behouden.87  

Vanaf dan begon Lyttelton echter geleidelijk aan meer en meer af te wijken van de strikte 

traditionele stijl: hij breidde niet alleen zijn band uit, maar ook zijn repertoire door meer en 

meer mainstream en niet-traditioneel materiaal erin op te nemen.88 Lyttelton’s drang om 

zich ook buiten de strikte grenzen van de traditionele jazz te bewegen kwam al naar boven 
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in zijn artikel Open up those windows, dat in december 1952 gepubliceerd werd. De 

voormalige leider van de traditionalisten choqueerde heel wat aanhangers met zijn scherpe 

kritiek op de New Orleans revival.89 Rond 1955 schakelde Lyttelton over naar kleine 

swinggroepen en toen hij klarinettist Bruce Turner ook altsax liet spelen, was dat een doorn 

in het oog de zogenaamde traditionele puristen.90 Voor hen was de toevoeging van de 

saxofoon niets meer dan het verlaten van de essentiële principes van de New Orleans stijl 

met de typische trompet, klarinet en trombone front-line. Het werd door hen gezien als een 

onvergeeflijke afwijking van het geloof. Puristen waren tegen het gebruik van dit 

instrument in het klassieke ensemblemodel.91 Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer 

Lyttelton voor de dag kwam met een bezetting die niet minder dan drie saxofoons telde, en 

onder invloed van de Amerikaanse trompettist Buck Clayton de traditionele jazz van New 

Orleans ruilde voor swing en mainstream, een deel van zijn fans afhaakten.92 In 1956 schreef 

Lyttelton een artikel met als titel I’m no traditionalist waarin hij zijn nieuwe muzikale ideeën 

verdedigde. George Melly becommentarieerde: 

One of Humph’s characteristics is to believe that what he wanted to play at any 

given moment is what he always wanted to play. He rewrites his musical history 

like a one-man Ministry of Truth in 1984, but the files of the musical press remain 

as they were. Only the other day I came across a description of Humph listening to 

a modern jazz record and then when it had finished, turning away with the 

remark, ‘Back to 1926 and sanity’. Even Humph, although he always denied it, was 

affected by Ken Colyer’s ideas. Every month or so he tended to look over his 

shoulder. The ghost of Mutt Carey whispered in his ear. Then he turned away and 

swam slowly into the mainstream.93  

Toch bleef hij bij de meerderheid van het Britse jazzpubliek en ook op het continent 

bekend, vooral door een aantal succesvolle boeken zoals The Best of Jazz: Basin Street to 

Harlem. Daarenboven verzorgde hij tien jaar lang de jazzprogrammatie voor de BBC, nam hij 

de jazzrubriek in het tijdschrift Punch voor zijn rekening en creëerde hij zijn eigen 
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platenmaatschappij onder de naam Calligraph nadat hij talloze successen voor Black Lion had 

opgenomen.94            

1.4.  The Guv’nor 

De plotselinge toename aan interesse in de oudste jazzvormen was verantwoordelijk voor 

het opnieuw in de spotlight brengen van de jazzveteranen die tijdens de jaren 1920 reeds 

enige bekendheid hadden verworven (e.g. Louis Armstrong, Ed Hal, Albert Nicholas, Omer 

Simeon en Mutt Carey). Maar de revival had ook een ander gevolg: verschillende ‘vergeten’ 

New Orleans muzikanten, zoals Bunk Johnson en George Lewis, die de decennia na de 

sluiting van Storyville in hun geboortestad waren gebleven (en niet zoals vele tijdsgenoten 

naar het Noorden waren getrokken om daar werk te vinden en opnames te maken), werden 

binnen de context van de revival onder de publieke aandacht gebracht en voor het eerst op 

plaat vastgelegd. De opnames van deze onbekende New Orleans veteranen werden even 

invloedrijk als de King Oliver opnames uit de jaren 1920 en hadden zonder twijfel ook een 

directe impact op de Britse muzikanten. Vele klarinettisten en trompettisten probeerden de 

speelstijl van George Lewis of Bunk Johnson te evenaren.95 

 
Figure 23: Bil Colyer kondigt The Crane River Jazz Band aan  

(POINTON, Mike, SMITH, Ray, Goin’ Home: The Uncompromising Life and Music of Ken Colyer, Great Britain, The Ken Colyer 
Trust, 2010, p. 65) 
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De Crane River Jazz Band – genoemd naar een bijrivier van de Theems in de nabijheid van 

London – was de eerste Britse band wiens muziek volledig in het teken stond van de stijl en 

geest van de ‘thuisgebleven New Orleans Veteranen’. Ken en zijn broer Bill Colyer stonden 

aan de wieg van deze band. Bij gebrek aan een degelijk repetitielokaal trokken Ken en zijn 

vrienden naar de oevers van de Crane waar ze bij goed weer samen repeteerden en naar 

platen luisterden.96 Ken en Bill Colyer waren beide puristen en hadden een zeer strikte 

interpretatie van New Orleans jazz: ze waren enkel geïnteresseerd in de muziek van Bunk 

Johnson, George Lewis en hun gelijkgezinden, die als zuiver en onvervalst werd 

beschouwd.97 De oorspronkelijke bezetting van de band werd ingevuld door Ken Colyer 

(trompet), Sonny Morris (tweede trompet), Bill Colyer (washboard), Ben Marshall (gitaar, 

later banjo) en Ron Bowden (drums). Later werd de band vervolledigd door de gebroeders 

Julian (Sousafoon) en John (trombone) Davies. In november 1949 breidde de band nog eens 

uit met de komst van klarinettist Monty Sunshine. Enkele weken later maakte de band haar 

eerste opnames en werd The White Hart hun vast trefpunt.98 Hoewel de jonge bandleden nog 

heel wat te leren hadden en hun technische kwaliteiten relatief beperkt waren, deden ze er 

samen alles aan om het niveau van Bunk’s opnames te benaderen. Hun muziek benaderde 

veel trouwer en echter de muziek van de New Orleans Revival dan de commerciële 

tendensen die zich toen al lieten voelen en die zouden uitmonden in de extravaganties van 

de traddy pop.99  

Eén groepslid in het bijzonder drukte stevig zijn stempel op het verdere verloop van de 

Britse revival. Ken Colyer werd in zijn tienerjaren gebeten door het jazzvirus: toen zijn 

broer Bill zich had aangesloten bij het leger, luisterde hij gefascineerd naar diens collectie 

jazzplaten. Op zeventienjarige leeftijd werd Ken uiteindelijk zelf toegelaten tot de Britse 

handelsmarine. Hij begon in die periode ook met het spelen van harmonica, maar schakelde 

na enige tijd over naar trompet. Zijn instrument nam hij mee op zee. Op 23 november 1948 

kwam er een einde aan zijn laatste reis met de marine. Na een mislukte auditie om 

trompettist John Haim te vervangen bij de Jelly Roll Kings, speelde Colyer voor zo’n 
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tweeënhalf jaar als amateur bij de Crane River Jazz Band.100 In juli 1951 verliet hij de band om, 

samen met Pat Hawes en Ben Marshall, toe te treden tot de Christie Brothers Stompers, een 

beslissing waar hij later spijt van zou hebben. Ken Colyer, die inmiddels ‘the Guv’nor’ werd 

genoemd, was te perfectionistisch en te veeleisend om zich ook in deze groep goed te 

voelen.101 De discussies tussen hem en de Christies bereikten al snel hun hoogtepunt: Ken 

Colyer, die vastberaden standhield bij de ‘zuivere’ New Orleans stijl, had steeds meer 

problemen met Keith Christie, die zijn interesse in moderne jazz niet kon verbergen, en 

diens broer Ian, die de ‘Chicago’ stijl van Eddie Condon prefereerde. Na amper zes maanden 

kwam er een einde aan de samenwerking. Ken Colyer sloot zich opnieuw aan bij de marine, 

met als doel New Orleans, het mekka van de traditionalisten, te bereiken om er zijn idolen 

in hun biotoop te ontmoeten.102  

Het kostte Ken Colyer meer dan een jaar tijd om, via Kaapstad, Port Sudan, Zanzibar, Sint-

Helena, de Picardische Eilanden, Auckland en Panama, zijn eindbestemming te bereiken. 

Van zodra hij in 1952 in New Orleans aankwam zocht hij dokter Edmond Souchon op met 

wie hij vanuit Engeland meerdere keren telefonisch contact had gehad. Souchon kende de 

muzikale wereld van New Orleans goed. Behalve zijn praktijk als chirurg, was hij ook een 

getalenteerde gitarist, blueszanger en jazzmuzikant die heel wat aanzien genoot. Hij was de 

ideale sleutelfiguur om Colyer te laten kennismaken met Joe Watkins, Percy Humphrey, Jim 

Robinson, Lawrence Marrero, Alcide Pavageau, Alton Purnell, Emile Barnes en niet in het 

minst George Lewis. Ken Colyer bracht drie maanden door in de stad en trok bijna elke 

avond naar plaatsen zoals Luthjens’, Manny’s Tavern, The Mardi Gras en The Paddock Lounge om 

er naar zijn helden te gaan luisteren: Paul Barbarin, Kid Howard, DeDe Pierce, Alphonse 

Picou en vele andere legendarische New Orleans muzikanten maakten een grote indruk op 

de Britse trompettist. De mooiste momenten voor Colyer waren zonder twijfel de avonden 

toen hij door Percy Humphrey in The Paddock Lounge of door George Lewis in Manny’s Tavern 

werd uitgenodigd om mee te spelen.103  
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Een brief die Ken op drie december 1952 naar zijn broer Bill stuurde, ondertekende hij met 

‘One happy man, Ken’. Hij voelde zich tijdens de maanden in New Orleans enorm gelukkig.104 

Maar dat geluk was spijtig genoeg van korte duur. Ken Colyer had de sociale code in het 

Zuiden van de VS reeds doorbroken door met zwarte muzikanten samen te spelen. In een 

periode dat New Orleans fel te leiden had onder rassendiscriminatie, protesteerde hij tegen 

de scheiding van de zwarte en blanke muzikantenverenigingen, hetgeen niet in goede aard 

viel bij de politie.105 Deze houding speelde niet in zijn voordeel toen bleek dat de tijdslimiet 

van zijn verblijfsvergunning was verstreken en hij er in de eindejaardrukte van 1952 niet in 

slaagde een verlenging te bekomen. Hij verdween bijgevolg voor achtendertig dagen achter 

de tralies van de beruchte New Orleans Parish Jail. Gelukkig werd hij dankzij de tussenkomst 

van een aantal vrienden, onder wie Dick Allen en Lizzie Miles, na een aantal weken 

vrijgelaten.106      

Toen het nieuws over Colyer’s gevangenschap Groot-Brittannië bereikte, werden de trouwe 

aanhangers van de ‘zuivere’ New Orleans jazz overmeesterd door een gevoel van 

verontrusting en vooral ook verontwaardiging. Ze konden niet begrijpen waarom een 

integer man, zoals Ken Colyer, opgesloten werd omwille van zijn overtuigingen. Waarom 

moest iemand gestraft worden omdat hij samen speelde met de zwarte muzikanten die niet 

naar het noorden waren ‘gedeserteerd’ en nog altijd de ‘echte’ jazz speelden? De reputatie 

van Colyer – wiens ervaringen tijdens de jaren 1950 reeds materie voor een legende waren 

geworden – groeide aanzienlijk in Groot-Brittannië tijdens zijn afwezigheid. Bij de 

terugkeer naar zijn vaderland, werd hij dan ook triomfantelijk onthaald en stond er een 

band klaar om door hem geleid te worden.107 Jazz-zanger en criticus George Melly omschreef 

het als volgt:  

“Ken Colyer came back from New Orleans like Moses coming down from Mt. Sinai 

with the tablets of the law. Chris Barber and Monty Sunshine had a band waiting 
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for him. To the growing number of New Orleans purists he trailed clouds of glory, 

and every note he blew was sacred.”108  

De band werd tijdens de Guv’nor’s afwezigheid gevormd door trombonist Chris Barber, met 

onder andere Monty Sunshine (klarinet), Jim Bray (bas), Lonnie Donegan (banjo) en Ron 

Bowden (drums) als leden. Op regelmatige basis speelde de band, die een enthousiaste 

aanhang had, voor Bert Wilcox’s London Jazz Club. De zeer succesvolle tournee in 

Denemarken en het album New Orleans to London, vergrootten het succes van de band.109 

Maar het duurde niet lang voordat de Guv’nor zijn dominante personaliteit en strikte 

ideeën trachtte op te leggen. Het kwam tot hevige discussies tussen Colyer en een aantal 

bandleden die zich niet volledig wouden schikken naar zijn strikte en fundamentele 

overtuigingen. Colyer was vooral ontevreden over het spel van Donegan en Bowden, die hij 

verweet een ‘bebop drummer’ te zijn en eiste hun ontslag.110 Zijn ongenoegen over de gang 

van zaken beïnvloedde zijn spel en bovendien begon hij hevig te drinken. Na zo’n negen 

maanden kwam de leiding van de groep in handen van Chris Barber en nam Colyer zijn 

ontslag.111  

 
Figure 24: Ken Colyer’s Jazzmen met Chris Barber  

(http://www.osje.dse.nl/jk-art-w19%20Ken%20Colyer.htm, geraadpleegd op 03/08/2012) 
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In september 1954 vormde hij een nieuwe band met onder andere de jonge Bernard ‘Acker’ 

Bilck op klarinet. De band trad regelmatig op in de Londense club Studio 51, die later het 

trefpunt van de Ken Colyer Club zou worden. Ze speelden ook veel in Duitsland en 

Scandinavië, waar het enthousiasme voor traditionele jazz groot was.112 Vanaf dan vormde 

Ken Colyer zijn eigen groepen met trompet, trombone, klarinet, banjo, bas en drums. Hij 

trok veel jonge geïnteresseerde muzikanten aan die vaak de kans kregen om met de band 

mee te spelen. Zijn aanhangers trachtte hij te laten kennis maken met de muziek die hij in 

New Orleans had gehoord en bovendien wou hij een interesse in verwaarloosde 

Amerikaanse muziekvormen opwekken. Colyer was rond het midden van de jaren 1950 de 

erkende leider van de Britse traditionele jazzbeweging.  

Door een aanslepende ziekte was Colyer genoodzaakt om in mei 1971 het bandleiderschap 

voor even stop te zetten. Maar ondanks zijn ziekte nam hij de draad terug op en bleef hij tot 

aan zijn dood in 1988 regelmatig werken met een band die in essentie niet zoveel verschilde 

van zijn eerste band uit 1954.113 In de jaren 1980 verslechterde zijn gezondheidstoestand. Hij 

onderging een aantal operaties in Duitsland en Frankrijk, waar hij zich terugtrok en stierf.114  

Hoewel Ken Colyer op het einde van zijn leven iets minder streng werd, bleef hij 

vasthouden aan zijn overtuigingen en bleef hij extreem serieus over de rol die hij vervulde. 

Men vond hem vaak koppig, veeleisend en streng. Sommigen vonden zijn devotie voor de 

traditionele jazz te fanatiek. Maar ondanks zijn dogmatisme en bitterheid was hij een goede 

bandleider en een veelgeliefde figuur binnen het traditionele milieu. Zijn strenge 

leiderschap, de sonoriteit van zijn melodische lijn en de boodschap die hij vanuit New 

Orleans verspreidde, hebben velen geïnspireerd. Hij was een belangrijke (zo niet de 

belangrijkste) leider binnen de Britse New Orleans jazz die zijn bijnaam ‘Guv’nor’ had 

verdiend.115  
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1.5.  De decadenties van de Trad boom 

De muziek van Ken Colyer valt chronologisch samen met wat men doorgaans trad-jazz 

noemt, maar dit mag niet tot verwarring leiden. Trad was ver verwijderd van de 

oorspronkelijke geest en betekenis van de revival en de gelijkenissen tussen beide zijn dan 

ook ver te zoeken. Zoals eerder vermeld was Colyer rond het midden van de jaren 1950 de 

erkende leider van de Britse traditionele jazzbeweging en vele muzikanten die later 

populaire idolen werden tijdens de trad boom, begonnen hun carrière in zijn band. Deze 

muzikanten, zoals Chris Barber en Acker Bilk, wouden zich niet beperken tot het strikte 

kader van de New Orleans jazz dat bepaald werd door de puristische interpretatie van 

Colyer. George Melly omschreef het als volgt: 

“It was he (Ken Colyer) who established the totems and taboos of traditional jazz, 

the pianoless rhythm section, the relentless four to the bar banjo, the loud but 

soggy thump of the bass drum. Even so Ken by himself would never have effected 

the trad boom. He was too uncompromising, too much a purist. (…) Ken invented 

British traditional jazz. It wasn’t exactly ugly, on the contrary it was quite often 

touchingly beautiful, but it was clumsy. It needed prettifying before it could catch 

on. Chris Barber was there to perform this function.”116  

Rond het midden van de jaren 1950 waren er een aantal bands die zich professionaliseerden 

en de commerciële toer opgingen. De Britse traditionele jazz ontstond eind jaren 1940 in de 

Londense buitenwijken binnen een aantal enthousiaste en vaak nogal excentrieke 

amateurgroepen, en was tijdens de jaren 1950 uitgegroeid tot een relatieve ‘big business’. 

Toen vanaf het midden van de jaren 1950 een aantal traditionele bands het ook uitstekend 

begonnen te doen in de hit parades, veranderde er heel wat binnen de Britse traditionele 

jazzwereld. Het commerciële succes was namelijk de aanleiding voor de zogenaamde trad 

boom die volgde.117 

Met trad-jazz of trad bedoelt men een gecommercialiseerde en vereenvoudigde vorm van 

revivaljazz (i.e. een jazz-vorm gebaseerd op de serieuze inspanningen van Ken Colyer en 

zijn gelijkgezinden om de New Orleans stijlen opnieuw vorm te geven) zoals die in Groot-
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Brittannië werd gespeeld van ca. 1955 tot halverwege de sixties. De meeste trad bands 

gebruikten dezelfde instrumentatie als de New Orleans groepen. De bezetting vertoonde 

eveneens een melodische sectie, bestaande uit een trompet, een klarinet en een trombone 

en een ritmische sectie, bestaande uit een banjo, een bas, drums en occasioneel ook een 

piano.118 Maar het was vooral de banjo die in trad overheerste: het hardnekkige geluid van 

het instrument domineerde zowel de frasering van de front-line als de ritmesectie. Jim 

Godbolt omschreef de overige karakteristieken van de trad-sound als volgt: 

“(…) characteristics of a succesful and rigidly applied formula were tearaway 

tempos, hand-clapping on the beat by the front line and throaty vocals, 

superficially derived from Louis Armstrong but more redolent of the Saterday-

night pub performer. Trombonists resped, clarinettists piped, banjoists strummed 

and basists slapped in what they believed to be the style of the originals.”119   

Het repertoire van de bands bestond uit zachte en gepolijste jazzinterpretaties van 

populaire songs, kinderliedjes, en zoete, sentimentele klarinetsolo’s, in het bijzonder die 

van Monty Sunshine (met Chris Barber) en Acker Bilk (e.g. Stranger on the Shore). De korte 

populariteit van trad was deels het gevolg van de intelligente marketingstrategieën die 

werden toegepast (e.g. Bilk’s uniformen met Victoriaanse vesten en bolhoeden).120 De 

muziek was sterk gecommercialiseerd en vereenvoudigd tot clichés. Vaak kregen de 

nummers de meest onwaarschijnlijke titels (e.g. March of Siamese Children).121 

Drie bands geassocieerd met het fenomeen van de trad boom (Chris Barber, Acker Bilk en 

Kenny Ball) verkregen een hit parade status. Ze stonden bekend als de drie B’s, hadden een 

enorme aanhang en verdienden grote sommen geld.122 Terwijl Kenny Balls Samantha werd 

grijsgedraaid en Acker Bilk een strijkensemble verkoos boven zijn Paramount Jazz Band in 

Stranger on the Shore, verloor Chris Barber nooit de banden met New Orleans.123 Chris Barber’s 
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band was eigenlijk de band die Ken Colyer tot 1954 leidde, maar met een nieuwe trompettist 

en een uitgebreid repertoire, inclusief niet zuiver traditioneel materiaal. Deze vernieuwde 

band begon vanaf 1955 Ken Colyer in de schaduw te zetten, toch alleszins wat de publieke 

belangstelling betrof. Belangrijk was dat de band van Chris Barber de muziek op een meer 

aanvaardbare manier tot het blanke publiek bracht: de leden waren gladgeschoren, droegen 

sobere uniformen en brachten variëteit in hun programma’s door bijvoorbeeld samen te 

werken met de blueszangeres Ottilie Patterson. De band speelde behalve in de clubs in 

Londen en de voorsteden ook in concerthallen en de opnames van deze concerten waren 

zeer populair.124   

In oktober 1956 had de Chris Barber band met haar opname van Bad Penny Blues, een 

nummer van Humphrey Lyttelton gebaseerd op Petite Fleur van Sidney Bechet, een nummer 

1-hit gefabriceerd. Tegen 1960 waren er een miljoen exemplaren van de single verkocht en 

volgde er een stroom van opnames van Petite Fleur door orkesten waarvan de leiders 

waarschijnlijk amper wisten wie Sidney Bechet was. De gevolgen van de hit waren groot 

voor Barber’s band: de band speelde vanaf dan telkens voor volle clubs en concertzalen en 

hun publieke aanhang breidde uit met mensen die niet hoofdzakelijk geïnteresseerd waren 

in jazz. Chris Barber begon vanaf dan meer en meer af te wijken van de zuivere New Orleans 

stijl: de instrumentatie van zijn band werd uitgebreid en materiaal dat niet algemeen 

gebruikt werd door traditionele jazzbands werd opgenomen in zijn repertoire.125 Barber was 

een actieve en veelzijdige figuur in de Engelse revival, een vernieuwer, altijd bereid om 

nieuw materiaal aan te passen voor concerten en opnames en altijd ijverig om het Britse 

publiek te tonen dat er veel interessante en onbekende klanken te vinden waren buiten het 

rigide kader van de traditionele jazz. Zo nam hij bijvoorbeeld elementen uit de vroege Duke 

Ellington opnames op in zijn repertoire en speelde hij samen met gospel- en blues zangers 

en zangeressen zoals Rosetta Tharpe, Brownie McGhee en Sonny Terry.126 In de jaren zestig 

werd hij beïnvloed door het rijzende succes van rhythm & blues en maakte hij zijn groep 

nog populairder onder de naam Chris Barber Jazz and Blues Band.127 
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Eén van de meest populaire bands van de trad boom was deze geleid door de klarinettist 

Bernard ‘Acker’ Bilk. Alvorens hij zich in 1945 aansloot bij de band van Ken Colyer, leidde hij 

reeds zijn eigen semiprofessionele band in Bristol. Hij nam de functie van bandleider weer 

op toen hij in 1958, nadat hij Colyer’s band had verlaten, zijn Paramount Jazz Band oprichtte. 

Door de goede publiciteit en de opnames van marsen uit de Eerste Wereldoorlog in een 

pseudo New Orleans stijl, genoot Acker Bilk een enorme populariteit bij tieners en de 

zogenaamde ‘ravers’ (i.e. een bepaalde excentrieke groep jongeren vergelijkbaar met de 

hippies uit de jaren 1960 en 1970). Het uniform (broeken met smalle pijpen, vesten met 

dunne streepjes, dassen en bolhoeden met gekrulde rand) dat overgenomen werd door de 

fans en bekend werd als ‘rave gear’, en de naam van de band (Mr. Acker Bilk and His 

Paramount Jazz Band) waren een onderdeel van de publiciteitsstunt.128 Maar afgezien van 

zulke publiciteitstrucjes, was vooral Bilk’s aardse en landelijke personaliteit – volgens 

George Melly – de aanleiding tot het grote succes: 

“At first sight he was an unlikely totem for a teenage religion. With his little beard 

and balding head, and a decided waddle, he looked more like a retired pirate than 

anything else. He revealed a basic if sympathetic sense of humour based on his 

West Country burr, the catchphrase ‘watch out’ and the frequent interjections in 

his public pronouncements of a noise that can only be described as sounding like a 

vigorous but watery fart. But none of this can explain his deification in the early 

months of 1960. As it was, Acker became a password among the young, and the 

bowler hat, usually daubed round the crown in whitewash, a cult object.129 

De Bilk Band specialiseerde zich in een snelle, levendige muziekstijl met lange banjo solo’s, 

die door Ken Colyer werd beschreven als ‘een parodie van de New Orleans jazz’. De speelstijl 

van Acker Bilk begon meer en meer af te wijken van de George Lewis imitaties uit de 

periode toen hij bij Ken Colyer speelde.130 Het zeemzoete nummer Stranger on the Shore, dat 

Bilk schreef voor de gelijknamige tv-serie, maakte van hem een internationaal bekende ster. 

Het idee kwam van Denis Preston, die Acker Bilk vroeg om een aantal bluesachtige tunes te 

schrijven in samenwerking met het strijkorkest Leon Young String Chorale. Er werden twee 
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miljoen exemplaren van de opname verkocht en het werd tegelijkertijd een nummer 1-hit 

in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.131  

 
Figure 25: Mr. Acker Bilk and His Paramount Jazz Band  

(http://www.bradfordtimeline.co.uk/mindex60a.htm, geraadpleegd op 03/08/2012) 

In tegenstelling tot de meeste trad-jazz muzikanten, kon Kenny Ball wel noten lezen. 

Vooraleer hij in 1957 zijn eerste eigen band begon te leiden, had hij als trompettist reeds 

ervaring opgedaan in de bands van Sid Philips, Eric Delaney en Charlie Galbraith. Hij 

scoorde hits met nummers zoals Samantha, Midnight in Moscow, March of the Siamese Children, 

Sukiyaki en Hawaiian War Chant en verscheen in verschillende radio- en 

televisieprogramma’s van de BBC. De muziek van de Ball band was charmant en netjes 

uitgevoerd in vergelijking met de zuivere New Orleans opnames. Het was een soort 

gepolijste revivalstijl die gemakkelijk haar weg vond naar de koffietafels in de salons en 

door verschillende discjockeys werd gedraaid. De minachtende term ‘traddy pop’ die toen 

werd verzonnen werd vaak geassocieerd met de muziek van Kenny Ball’s band, die dikwijls 

met heel wat kritiek geconfronteerd werd.132  

In navolging van de drie B’s ontstonden er in heel Groot-Brittannië tal van gelijkaardige 

bands die wouden profiteren van het commerciële potentieel van trad (e.g. Beryl Bryden’s 

Back Room Boys, Forrie Cairns and the Clansmen, Dick Charlesworth and his City Gents, The 
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Clyde Valley Stompers, The Mike Cotton Jazzmen, Mike Daniels and his Delta Jazzmen, etc.). De 

meeste van deze bands kenden een kort bestaan. Zeker na de rellen op het Beaulieu Festival 

in 1961 – veroorzaakt door een groep hooligans in ‘rave gear’ – en mede door de groeiende 

kloof tussen de aanhangers van de traditionele stijlen enerzijds en de moderne stijlen 

anderzijds, verloor het repertoire van de trad beweging stilaan haar populariteit.133 Het 

belang van de beweging tussen 1955 en 1965 mag echter niet onderschat worden. Het trad 

fenomeen en de honderden bands die eruit voortkwamen, waren een inspiratie voor het 

boek Trad Mad van Brian Matthew en de film It’s Trad Dad. Ook de BBC raakte geïnteresseerd 

in trad en verschillende trad bands, in het bijzonder die van Kenny Ball, werden regelmatig 

in de opnamestudio’s gevraagd. Uitgeverijen probeerden tunes te schrijven die ze geschikt 

vonden voor de bands, maar geen enkele hiervan was van enige waarde in vergelijking met 

de composities geschreven en opgenomen door de New Orleans pioniers in de jaren 1920. 

Het commerciële potentieel van trad zorgde er voor dat ook de impresario’s (e.g. Lyn Percy 

Tomlin Dutton, Harold Davidson, etc.) hun weg vonden naar de jazzwereld. Doordat 

traditionele jazz een winstgevende zaak was geworden, werden heel wat individuen 

aangetrokken die vaak geen echte interesse hadden in jazz, hetgeen het begin van het einde 

betekende.134  

Het commerciële succes werd echter al snel veroordeeld door de vele, oudere 

revivalmuzikanten en –fans, die de inhoudsloosheid en de decadenties van de zogenaamde 

‘traddy-pop’ verachtten. Een grote breuk ontstond tussen de oudere aanhangers van de 

New Orleans stijl die Ken Colyer vertegenwoordigde en de jongere bewonderaars van 

Barber, Bilk en het grote aantal opportunistische trad bands.135 De traditionalisten à la Ken 

Colyer moesten met lede ogen aanzien hoe hun stimulerende ‘renaissance’ had geleid tot 

een flauw stereotype van feestjes, georganiseerd door trad-jazz fans in allerlei soorten fancy 

uniformen die amper iets afwisten van de geschiedenis van de muziek en nooit de 

traditionele opnames uit de jaren 1920 hadden verzameld: 
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“What was infuriating about trad fans en masse was their complete intolerance of 

any form of jazz which fell outside their own narrow predilection. Of course it 

could be argued that we had been pretty biased in our early days, but in our 

favour we were fighting for a neglected music in the face of indifference and 

ridicule and furthermore our idols were the great originals. The trad fans neither 

knew nor cared about Morton and Oliver, Bessie Smith or Bunk Johnson. It was 

exclusively British trad they raved about and although it was the better bands that 

went to the top, any group, however abysmal, was sure of a respectful hearing as 

long as the overall sound was right. The basis of that sound, the instrument which 

provided the heartbeat of the trad monster, was the dullest and most constructing 

of noises, a banjo played chung, chung, chung, smack on the beat.”136 

 
Figure 26: It’s Trad Dad  

(http://www.dannysrecords.com/index.php?act=viewProd&productId=84, geraadpleegd op 03/08/2012) 
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De bands die zich tijdens de trad periode wouden professionaliseren waren genoodzaakt om 

hun muziek op de markt te brengen. Een hit single was een absolute noodzakelijkheid voor 

nieuwe bands om publieke belangstelling te verwerven. Omdat het toen bijna onmogelijk 

was om in de New Orleans stijl een hit te scoren, waren veel opportunistische bands 

genoodzaakt om over te schakelen naar de traddy-pop muziek. De muziek van de 

toenmalige traditionele bands week daarom meer en meer af van de bron.137 De ‘zuivere’ 

New Orleans stijl werd steeds alternatiever en de vele bands die de stap naar het 

professionalisme wouden maken volgden de trend om een traddy-pop hit single te maken 

met het oog op een grote publieke aanhang en wat zendtijd op de radio of tv. Vele bands 

maakten dus uit noodzaak de stap naar trad en de ‘echte’ New Orleans jazz (de tunes, 

frasering, collectieve improvisatie, etc.) verarmde door de constante herhaling van de meer 

voor de hand liggende en publiek aanvaarde muzikale aspecten. De meeste hit singles 

waren daarenboven complete mislukkingen, waardoor de verwezenlijkingen van de revival 

– en dan vooral van de trad manifestatie – door velen in vraag werden gesteld.138 

Na een aantal jaren kwam er, om verschillende redenen, al een einde aan de trad boom. 

Sinds de vroege jaren vijftig bestonden jazz en rock ‘n’ roll naast elkaar en groeide de 

populariteit van de laatstgenoemde geleidelijk aan. Niemand had toen echter een 

vermoeden dat de populariteit van rock ‘n’ roll vanaf de vroege jaren zestig in extreme 

mate zou toenemen en dat het genre in een mum van tijd de hele wereld zou veroveren.139 

Vooral de publieke belangstelling voor twee Britse bands (The Beatles en The Rolling Stones) 

was impressionant. Ondanks het feit dat er ook aan de Beatlemania en de Merseybeat een 

einde kwam, bleef de rock ‘n’ roll van enorm belang binnen de populaire muziekwereld. 

Hierdoor verloor de jazzmuziek een groot deel van haar publieke aanhang: heel wat tieners 

en voormalige trad-jazz fans werden aangetrokken door de het nieuwe genre. Het aantal 

traditionele bands die succesvol bleven en de achteruitgang overleefden verminderde sterk 

en konden op één hand geteld worden: Barber, Bilk, Ball, Colyer en Welsh. Vele andere 

bands moesten ermee stoppen omdat ze geen werk meer konden vinden, o.a. door de 

faillissementen van vele jazzclubs.140  
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1.6.  Het verdere verloop 

Ondanks de dominantie van rock ‘n’ roll herstelde de traditionele jazzwereld zich tot op 

zekere hoogte. De bands die de recessie hadden overleefd werkten op regelmatige basis 

verder, weliswaar niet voor dezelfde menigten als tijdens de jaren 1950. Zendtijd voor 

traditionele bands op de BBC was zeldzaam geworden en er bleven maar weinig Londense 

jazzclubs over die met hun zuiver traditioneel beleid doorgingen.141 Na het trad tijdperk 

verbeterde de situatie opnieuw voor muzikanten zoals Ken Colyer die in de New Orleans 

stijl speelden. Velen onder hen speelden als amateurs, maar met een enorme overtuiging,  

en verafschuwden het commercialisme en de populariteit die ooit de trad-scene hadden 

gekarakteriseerd.142  

De dichotomie tussen traditionele en moderne jazz bleef bestaan. Hoewel elk kamp een 

sterk verschillende aanhang bleef behouden, nam het onzinnig radicalisme geleidelijk aan 

af. Uit elk van deze groepen ontsproten nieuwe stilistische jazzcategorieën zoals de 

mainstream en free-jazz. Mainstream, een term uitgevonden door Stanley Dance, 

ontwikkelde zich vanuit het traditionalistische milieu. De term werd gebruikt om een jazz-

vorm te omschrijven die het midden hield tussen de moderne en traditionele scholen. 

Tijdens de revivalperiode waren er ook redelijk wat big band muzikanten, die gedurende 

het swingtijdperk (jaren 1930 en 1940) succes hadden gekend, maar vanaf dan werden 

overschaduwd door de enorme publiciteit die gemaakt werd voor de revival en de bebop. 

Ondanks het feit dat hun glorietijd voorbij was, maakte Stanley Dance gedurende de jaren 

vijftig opnames van deze artiesten. Wanneer deze opnames voor het eerst in Groot-

Brittannië werden uitgegeven, zagen vele traditionele muzikanten, die ondertussen een 

afkeer hadden gekregen voor de trad-jazz en haar decadenties, nieuwe mogelijkheden in 

deze muziek die hen vanaf dan sterk zou beïnvloeden. De banjo verdween terwijl saxofoons 

werden opgenomen in hun bezettingen. De over-gebruikte traditionele thema’s werden 

vervangen door materiaal uit een veel ruimer repertoire en arrangementen werden 

belangrijker dan collectieve improvisatie binnen het ensemblespel. Bovendien werden 

muzikanten die geassocieerd werden met moderne jazz opgenomen in de bands. De 

belangrijkste (voormalig traditionele) muzikanten die de karakteristieken van de 
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mainstream overnamen zijn Humphrey Lyttelton, Sandy Brown, Al Fairweather, Wally 

Fawkes en Bruce Turner.143      

Sinds de trad boom was er heel wat veranderd binnen de traditionele jazzwereld. Bands 

deden meer moeite om nieuw materiaal en nieuwe klanken te ontdekken en de zoektocht 

naar nieuwe nummers, instrumentaties en stijlen werd belangrijker. Als gevolg van een 

intenser contact tussen de Britse muzikanten en de muzikanten uit New Orleans, 

veranderde het Britse begrip van de New Orleans stijl. De banjo boette aan belang in en 

verschillende andere New Orleans muzikanten (wiens stijl verschilde van Bunk Johnson’s en 

George Lewis’ speelstijl) werden ‘herontdekt’. Gedurende de jaren 1960 bloeide de 

authentieke New Orleans stijl – die vaak op een iets meer open manier werd benaderd – 

opnieuw onder impuls van muzikanten zoals drummer Barry Martyn en klarinettist en 

altsaxofonist Sammy Rimington.144 

Vooral de impact van Barry ‘Kid’ Martyn op de traditionele jazzscene was uniek. Hij wist 

muzikale veelzijdigheid, kennis van zaken en ondernemingszin met elkaar te combineren, 

Martyn was tegelijk een drummer, zanger, orkestleider, entertainer, organisator, schrijver 

en spreker.145 Tijdens de trad boom vormde hij zijn Barry ‘Kid’ Martyn Ragtime Band waar 

belangrijke traditionalisten zoals Sammy Rimington in hebben gespeeld. Naast Ken Colyer’s 

Jazzmen was Martyns band tijdens de jaren 1960 de belangrijkste New Orleans revivalband in 

Groot-Brittannië. Op twintigjarige leeftijd maakte Martyn zijn eerste trip naar New Orleans. 

De daaropvolgende jaren bouwde hij sterke relaties op met tientallen Amerikaanse 

muzikanten en maakte hij opnames met onder andere Kid Sheik Cola (1963), Captain John 

Handy (1966) en Percy Humphrey (1966). Martyn was niet helemaal tevreden in Groot-

Brittannië. Hij verwierf in 1971 het Amerikaans staatsburgerschap en verhuisde in 1972 

naar Los Angeles. Met drie oud-leden van Kid Ory’s band (trompettist Andrew Blakeney, 

klarinettist Joe Darensbourg en bassist Ed Garland) vormde hij The Legends of Jazz, een band 

waarmee hij op vele plaatsen in de wereld rondtoerde. Andere leden waren pianist Alton 

Purnell en trombonist Louis Nelson. Martyn wilde zich echter nooit tot één band beperken. 

Hij maakte die periode ook gelijkaardige tournees met een andere band, The Young Men of 
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New Orleans. In 1984 vestigde Barry Martyn zich in New Orleans waar zijn succesverhaal 

verder ging. Tijdens de jaren 1990 toerde hij als verdediger van de oude stijl nog regelmatig 

door het Verenigd Koninkrijk en Europa. Verder was hij een belangrijke schrijver over de 

traditionele jazz en werkte hij als (co-)editor mee aan belangrijke werken (e.g. With Louis 

and the Duke, New Orleans Style, etc.). Bovendien nam hij veel belangrijke interviews af van de 

oude New Orleans veteranen.146 Barry Martyn was van uitzonderlijk belang voor de 

Belgische revival. Samen met de Belgische klarinettist Rudy Balliu en de Italiaanse 

trombonist Luciano Invernizzi richtte hij de New Orleans Presentations Inc. op, een organisatie 

die heel wat New Orleansmuzikanten liet toeren door Europa (en dus ook in België!). Zonder 

Barry Martyn had de Belgische traditionele jazzwereld er heel anders uit gezien.147        

 

 
Figure 27: Barry Martyn  

(DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 93 
 

 
                                                        
146 SHIPTON, Alyn, Martyn, Barry (Kid; Godfrey, Barry Martyn), in: 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/J292000?q=barry+Martyn&search=quick
&pos=1&_start=1#firsthit, geraadpleegd op 26/07/2012 
147 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., pp. 208-209 
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2 .  De Belgische traditionele jazz-scene 

In dit hoofdstuk bespreek ik de Belgische traditionele jazzwereld die zich vanaf de jaren 

1950 ontwikkelde. Ik begin met een inleidende beschrijving en algemeen overzicht van het 

fenomeen. Daarna volgt een historische bespreking over hoe de New Orleans revival onze 

gebieden bereikte en waar de grootste invloeden en impulsen vandaan kwamen. Ik geef 

hierbij aandacht aan een aantal belangrijke individuen, mentoren, plaatsen en muzikanten. 

Vervolgens bespreek ik de meest vooraanstaande revival jazzbands en traditionele 

jazzclubs in België.            

2 .1.  Inleiding 

Vanuit Groot-Brittannië begon de revival haar zegetocht over heel Europa. Ook in het 

kleine België kende de muziek van de oude jazzmuzikanten uit New Orleans tijdens de jaren 

1950 en 1960 een groeiende interesse. De revival werd bij ons goed onthaald. Hierbij moet 

vermeld worden dat het traditionele jazzleven zich bijna uitsluitend in Vlaanderen 

ontwikkelde. In tegenstelling tot Brussel en Wallonië, was Vlaanderen wel een goede 

voedingsbodem voor de revivaljazz: muzikanten, publiek en organisatoren waren er 

aanwezig. Ondanks de opkomst van nieuwe fenomenen zoals rock ‘n’ roll en de modernere 

jazzstijlen, werd New Orleans jazz een relatief groot succes in de Vlaamse contreien. Een 

aantal interessante bands, zoals The Roof Jazzband en The Cotton City Jazzband uit Gent of de 

Dendermondse Jeggpap New Orleans Jazzband, verrichtte baandbrekend werk. Elke band had 

zijn eigen fans (de zogenaamde ‘second line’, om het in jazztermen uit te drukken). Er 

werden belangrijke jazzclubs opgericht, zoals de Honky Tonk Jazzclub in Dendermonde, de 

Lazy River Jazzclub in Gent en de Lokerse Jazzklub. Verschillende succesvolle opnames kwamen 

op de markt. Deze kwamen de populariteit van de New Orleans jazzstijl ten goede en 

zorgden voor opvolging.148 

In onze contreien, ging de interesse tijdens de revival uit naar de New Orleans stijl. De 

opnames die tijdens de Amerikaanse revival werden gemaakt van de zwarte New Orleans 

veteranen, zoals Bunk Johnson en George Lewis in het bijzonder, waren het materiaal 

waaraan de Belgische traditionalisten zich spiegelden. Dit heeft waarschijnlijk voor een 
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groot deel te maken met het feit dat onze muzikanten een nauwe band hadden met de 

Britse revivalmuzikanten zoals Ken Colyer, die in dezelfde stijl speelden. Dixieland of 

andere stijlen zoals de Chicago-stijl, interesseerden hen minder.149 Omdat de 

dixielandmuziek bij onze Noorderburen veel meer aanhang vond, deden de Belgische 

organisatoren voor dixieland beroep op Nederlandse bands zoals The Dutch Swing College 

Band, The South Jazz Band en The Dynamic Town Jazz Band. Op 27 januari 1957 programeerde de 

CAO Music Club150 bijvoorbeeld zowel The Dutch Swing College Band als The Roof Jazzband in de 

cinemazaal van de Vooruit te Gent.151 Nadien groeide de interesse in de New Orleans stijl bij 

de Nederlanders en deden zij op hun beurt beroep op onze New Orleans bandjes.152      

De geboorteplaats van de traditionele jazz in België situeert zich in het Gentse, meer 

bepaald in Sint-Martens-Latem. Daar werd begin jaren vijftig The Riverside Jazzband, de 

eerste Belgische traditionele jazzband, opgericht. Alles begon met een aantal Vlaamse 

jongeren die, onder impuls van Walter Eysselinck, een passie ontwikkelden voor dezelfde 

muziek van Afro-Amerikaanse afkomst en elkaar ontmoetten om er samen naar te luisteren. 

Eysselinck was een Gentse theaterdirecteur (meer specifiek van de Koninklijke Vlaamse 

Schouwburg in Gent). Behalve zijn werkzaamheden binnen de theaterwereld, had hij ook 

een enorme liefde voor de oude jazzmuziek. Hij maakte als een van de eerste Belgische 

jazzfanaten de reis naar New Orleans, het mekka van de traditionalisten, en werd voorzitter 

van de Gentse Jazz Club, langswaar hij zijn passie kon overdragen op de Vlaamse jeugd.153  

Een aantal van die jongeren zoals gitarist en banjospeler Paul Gevaert en klarinettist Charlie 

Henkart lagen aan de basis van The Riverside Jazzband. Andere bandleden waren onder 

andere André Van Lint, Albert Crombé, en vanaf 1955 ook Pierre Claessens als tweede 

 
                                                        
149 Lennart Deroo in gesprek met Norbert Detaeye, 22/06/2012, Gent 
150 De CAO (Centrale voor Arbeidsopvoeding) Music Club was tussen 1955 en 1959 de grootste jazz-
programmerende concertorganisatie van de stad Gent. Gedurende vijf jaar programmeerden secretaris Gilbert 
Temmerman en diens functionaris André Holsbeke verschillende dansorkesten en rock- en jazzartiesten (met 
de nadruk op mainstream-jazz) in de Cinemazaal Vooruit en de Wintervelodroom.  
(RAEMAN,	  Kasper-‐Jan,	  De	  organisatoren	  van	  jazz	  –en	  rockconcerten	  in	  Gent	  tijdens	  de	  jaren	  vijftig:	  een	  
sociaal-‐culturele	  analyse,	  onuitgegeven	  licentiaatsverhandeling,	  Universiteit	  Gent,	  2010,	  pp.	  58-‐61)  
151 AMSAB – INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS, Archief van BSP – federatie Gent-Eeklo, dossiers 1589-1612 
152 Lennart Deroo in gesprek met Norbert Detaeye, 22/06/2012, Gent 
153 Lennart Deroo in gesprek met Jacky Wielandts, 16/03/2012, Dendermonde 
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klarinettist.154 Hun eerste muzikale ervaringen en activiteiten werden ondersteund door 

Walter Eysselinck en de Gentse Jazz Club. De muziek die de band speelde was nog zeer sterk 

gefocust op de traditionele jazzopnames uit de jaren 1920 (King Oliver, Jelly roll Morton,…). 

De Riverside Jazzband is vooral belangrijk omdat met de oprichting van deze band de 

bouwstenen werden gelegd voor de volgende Belgische New Orleans ensembles. Een aantal 

groepsleden, zoals Paul Gevaert en Pierre Claessens, groeiden uit tot de belangrijkste 

pioniers van de traditionele jazz in Vlaanderen. Deze twee intrigerende figuren waren in 

1956 medeoprichters van The Roof Jazzband, die doorgaans als de eerste volwaardige New 

Orleans jazzband in Vlaanderen wordt beschouwd. Deze band legde zich meer toe op de 

latere revivalopnames van muzikanten zoals Bunk Johnson, George Lewis, Mutt Carey en 

Kid Ory.155  

Daarna was het hek helemaal van de dam. Een paar jaar later werd door Rudy Balliu The 

Cotton City Jazzband gesticht in Gent en in 1962 ontstond in Dendermonde The Jeggpap New 

Orleans Jazzband rond de gebroeders Heuvinck. In 1970 werd in Willebroek The Fondy 

Riverside Bullet Band opgericht door de broers Van Breedam. Deze Vlaamse bands (en 

verschillende anderen die hun voorbeeld volgden) probeerden zo getrouw mogelijk de 

muziek van de revival te vertolken. Aanvankelijk deden ze dit door de muziek van hun 

idolen zuiver te kopiëren maar na verloop van tijd slaagden de beste bands erin om hun 

eigen herkenbare sound te ontwikkelen. Sommige individuen ontpopten zich tot mentoren 

of katalysatoren. Het publiek, dat aanvankelijk iets weg had van een supportersclub, 

groeide en als gevolg ontstonden er verschillende jazzclubs. Gedurende deze periode 

werden de fundamenten gelegd van een Belgische traditionele jazzwereld, die eigenlijk een 

weerspiegeling is van de omringende buitenwereld, maar toch iets aparts inhoudt.156 

Hoewel de New Orleans revival vanaf de jaren 1950 in Vlaanderen op een aanzienlijke 

belangstelling heeft kunnen rekenen en tot op de dag van vandaag haar sporen heeft 

nagelaten, moeten we concluderen dat de traditionele jazzbeweging zich in België enkel op 

 
                                                        
154 PRIVÉCOLLECTIE PIERRE CLAESSENS, Verzameling The New Orleans Roof Jazzmen. Pierre Claessens is 
medestichter en reeds 56 jaar leider van The New Orleans Roof Jazzmen. Hij verzamelde vanaf het prille bestaan 
heel wat informatie over de band: kleine concertaffiches, foto’s, artikels, brieven, enz.  
155 ROS, Guido, “Beknopte geschiedenis van de jazz”, in: Jazzcentrum Vlaanderen. Documentatie- en 
promotiecentrum voor traditionele jazz en blues, uitgave 1, 2006, p. 14   
156 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 214 
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kleinschalig niveau heeft kunnen organiseren. De New Orleans jazz in België heeft zich 

altijd laten kenmerken door kleine organisaties, lage budgetten en een beperkt, maar 

uiterst enthouisiast, publiek. Zoals Jean-Pierre De Smet in zijn boek New Orleans. De hartslag 

van de jazz terecht opmerkte, werd de Vlaamse traditionele jazzwereld in grote mate 

georganiseerd door een aantal muzikale families. Vaak ging het om broers, neven, zonen of 

dochters die het New Orleans virus als het ware doorgaven. Deze situatie is nog altijd niet 

veranderd.157 Bovendien waren de meeste Belgische New Orleans muzikanten amateurs en 

hadden ze in vele gevallen geen muzikale opleiding genoten. Zonder grondige kennis van 

de Westerse muziektheorie, leerden ze de muziek op het gehoor spelen. Een goed voorbeeld 

is Pierre Claessens, nog steeds de leider van The New Orleans Roof Jazzmen. Claessens is een 

autodidact, hij heeft geen enkele muzikale vorming gehad en heeft jarenlang zijn muzikale 

carrière gecombineerd met zijn studies en werk als directeur-generaal bij de Algemene 

Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie (AVGI). De traditionele jazzindustrie in België is 

nooit commercieel en lucratief genoeg geweest om er als muzikant je brood mee te 

verdienen. Maar hier hebben de Vlaamse traditionalisten zich nooit veel van aangetrokken. 

Zij hebben altijd en alleen gespeeld uit liefde voor een muziekstijl die bij het begin van de 

twintigste eeuw in de kroegen van een hoerenwijk in Louisiana werd geboren. Winstbejag is 

nooit hun belangrijkste doelstelling geweest.158 

2 .2.  Het begin: Walter Eysselinck en de Gentse Jazz Club 

Door het verdwijnen van de lokale afdelingen van de Brusselse Jazz Club en de Hot Club de 

Belgique telde Gent tegen het eind van de jaren 1940 geen enkele jazzclub meer. Hier kwam 

tegen het begin van de jaren 1950 verandering in met de oprichting van de Gentse Jazzclub 

door het trio Walter Eysselinck, Guy Beyaert en Andre De Graeve. Samen met de clubs uit 

Heist-op-den-Berg en Kortrijk vormde deze organisatie de Belgische Jazz Federatie. De 

activiteiten van de Gentse Jazzclub vonden plaats in de Veneziana, een ijssalon in de 

onmiddellijke omgeving van het Gravensteen. Aanvankelijk werden er enkel spreekbeurten 

gegeven over verschillende jazzartiesten, tot de club ook via concerten de jazzmuziek 

 
                                                        
157 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 215 
158 Lennart Deroo in gesprek met Norbert Detaeye, 22/06/2012, Gent en Lennart Deroo in gesprek met Pierre 
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ruimere bekendheid trachtte te geven binnen de stad.159 Er waren twee tendensen te 

onderscheiden binnen de Gentse Jazzclub: de traditionele jazz was de specialiteit van Walter 

Eysselinck, terwijl de modernere stijlen werden gepromoot en becommentarieerd door 

Andre De Graeve.160  

De drijvende kracht van deze Gentse jazzwerking was zonder twijfel de voorzitter Walter 

Eysselinck. Hij was hoogleraar aan de Gentse Universiteit en directeur van de Koninklijke 

Vlaamse Schouwburg (KVS).161 Binnen Gent kende men Eysselinck voornamelijk als de man 

van het toneel: samen met Dré Poppe stichtte hij het Keldertheater ARCA, waar de Gentse 

Jazzclub geregeld activiteiten organiseerde en de Lazy River Jazzclub vandaag resideert.162 

Maar behalve zijn activiteiten binnen de theaterwereld, koesterde Eysselinck een grote 

passie voor de traditionele jazzmuziek uit New Orleans. Als een echte pionier trok hij als 

één van de eerste Gentenaren naar New Orleans, waar hij een drietal maanden vertoefde en 

een aantal New Orleans veteranen ontmoette. In Groot-Brittannië kwam hij in contact met 

Ken Colyer. Toen hij naar Gent terugkwam had hij heel wat informatie, foto’s, American 

Music-opnames en ander geluidsmateriaal verzameld dat hij kon gebruiken voor zijn 

lezingen. Als fervent liefhebber van de oude New Orleans-stijl deed hij al het mogelijke om 

de oude manier van spelen – die niet alleen werd beluisterd, maar waarop ook gedanst werd 

– te promoten en bekend te maken bij het publiek.163 

Wekelijks werden er door Andre De Graeve en Walter Eysselinck lezingen gegeven in de 

jazzclub. Geïnteresseerde Gentse jongeren kwamen er samen om naar de American Music-

platen van Bunk Johnson en George Lewis en de verhalen van Eysselinck luisteren. Op die 

manier wist hij zijn leerlingen, die tot dan enkel kennis hadden gemaakt met de muziek van 

Louis Armstrong, Johnny Dodds en Jelly Roll Morton, warm te maken voor de New Orleans 

revival.164 Het moment dat – onder Eysselinck’s invloed – de eerste Gentse revivalgroepjes 

zoals The Riverside Jazzband en The Roof Jazzband gevormd werden, programmeerde de Gentse 
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Jazz Club deze lokaal opkomende bandjes geregeld in de Veneziana. Behalve deze traditionele 

jazzbandjes, kregen ook de lokale modernere jazzgroepjes zoals The Rabbits, dankzij Andre 

De Graeve, de kans om in het kleine ijssalon op te treden. De kleinschalige concerten in het 

Veneziana zaaltje werden voornamelijk verzorgd door deze lokale ensembles, met wie de 

organisatoren van de Gentse Jazz Club goede contacten onderhielden. Daarnaast trok de 

Gentse Jazz Club in samenwerking met haar zusterorganisaties uit Kortrijk en Heist-op-den-

Berg ook grotere jazznamen aan, zoals Gabriel Ristori. Mede door de goede contacten die 

Walter Eysselinck had met een heleboel muzikanten binnen de traditionele jazzwereld, 

werd dit mogelijk gemaakt.165 Eysselinck slaagde er bijvoorbeeld ook in om gitarist en 

blueszanger Big Bill Broonzy naar het eerste Arca-theater te halen, toen nog gehuisvest in 

de Hoogpoort.166  

 

Figure 28:  Concerten georganiseerd door de Gentse Jazzclub 
(AMSAB – INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS, Archief van 

BSP – federatie Gent Eeklo, dossiers 1589-1612) 
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De Gentse Jazz Club ging te werk op kleinschalig niveau binnen de stad (i.e. dat ze niet veel 

promotie voor hun concerten maakten en dergelijke), hetgeen waarschijnlijk ook de rede is 

voor de beperkte hoeveelheid beschikbaar bronnenmateriaal. De club was enkel 

geïnteresseerd in de traditionele New Orleans jazz enerzijds en de moderne bebop 

anderzijds. De meer commerciële en populaire jazzvormen was niet aan hen besteed, 

waardoor ze een groter aantal leden of publiek misliepen. Maar aangezien de club niet 

vanuit een commercieel uitgangspunt opereerde, maakten de drie organisatoren zich 

hierover niet druk. Hun liefde voor de traditionele of moderne jazz was daarvoor te groot.167 

Door die passie was Walter Eysselinck – als voorzitter van de Gentse Jazz Club en mentor van 

verschillende Belgische traditionele jazzmuzikanten (waaronder Pierre Claessens en Rudi 

Balliu) – één van de meest belangrijke figuren binnen de context van de Belgische revival.168  

2 .3.  De meest vooraanstaande Belgische revivalbands     

Alles begon met The Riverside Jazzband, de eerste traditionele jazzband uit België. Deze band 

werd geboren rond 1954, toen twee Leuvense studenten hun droom om samen met enkele 

andere jazzamateurs een band op te richten, waar maakten. De twee universitairen waren 

Charlie Henkart (klarinet) en André Van Lint (piano). Ze waren afkomstig van Gent (Sint-

Martens-Latem), maar verbleven tijdens hun studies in Leuven. In Sint-Martens-Latem 

kende Henkart een zekere Paul Gevaert, een toenmalig student aan de Gentse Universiteit, 

die gitaar en banjo speelde. Via Gevaert raakte ook Kees Keizer, een Nederlander die in 

afwachting tot hij genoeg geld had om een contrabas te kopen de bas speelde op een cello, 

aangesloten bij de band. De zus van Kees Keizer, Els, was een goede blueszangeres en zong 

regelmatig mee met de band. Charlie Henkart keerde in het weekend terug naar Sint-

Martens-Latem om er samen met Gevaert en de Keizers te repeteren, terwijl hij tijdens de 

week samen met André Van Lint in Leuven musiceerde. Pitou Vander Elst raakte via zijn 

broer Jean-Louis, die dezelfde schoolrichting volgde als Charlie Henkart, in contact met de 

band. Hij werd de eerste trompettist. Vervolgens raakten ook Roger Sauvenier, een 

Brusselse apotheker die trombone speelde, en André Vertommen als drummer aangesloten. 

Vertommen werd al snel vervangen door Yves Mardens, een Brusselse drummer, die net 

 
                                                        
167 RAEMAN,	  Kasper-‐Jan,	  o.c.,	  pp.	  42-‐43 
168 Lennart Deroo in gesprek met Rudy Balliu, 11/07/2012, Gent 



 

  103 

zoals Marcel Lucas, de trompettist die Pitou Vander Elst opvolgde, aan de Université Libre de 

Bruxelles studeerde. In 1955 werd Pierre Claessens, naast Charlie Henkart, de tweede 

klarinettist. De band repeteerde waar het mogelijk was, zowel in Sint-Martens-Latem als in 

Leuven. Dankzij Walter Eysselinck kregen ze de mogelijkheid om hun eerste concerten te 

geven.169 In de lente van 1956 kreeg de Riverside Jazzband bovendien de kans om samen met 

Big Bill Broonzy op te treden in het keldertheater ARCA. Dit concert werd georganiseerd door 

Yannick Bruynogne en Walter Eysselinck.170 

The Riverside Jazzband speelde nog niet echt de revivalstijl van de latere Roof Jazzband of 

Cotton City Jazzband. De band liet zich bijvoorbeeld meer inspireren door de Amerikaanse 

plaatopnames uit de jaren 1920 (e.g. King Oliver, Louis Armstrong and his Hot Five/Hot 

Seven, Kid Ory…) of de naoorlogse revivalstijl van Louis Armstrong, dan door de 

revivalopnames van Bunk Johnson en George Lewis. In een interview omschreef Charlie 

Henkart de stijl van de band als volgt:  

“About the style we were playing, or better were trying to play: André Van Lint 

played Fats Waller and the style I would have loved to be played by the band was 

the Hot Five/Hot Seven style. We never achieved to do this, of course. Marcel 

Lucas played Louis Armstrong revival style, we did not have a tuba, nor a 

sousaphone, Paul Gevaert could not play like Johnny St. Cyr and I would have 

given anything to be able to play like Johnny Dodds, but I did not arrive up to his 

ankle. (…) You could say we finally played a mixture of New Orleans, Dixieland, 

Revival and maybe something else… I admired George Lewis a lot, but you can’t 

say that this was our style. I had never heard Bunk. Perhaps, we were trying to 

play a little the post war Armstrong way. Our trumpet player had a power that 

reminded a bit of Louis.”171  

Paul Gevaert en Pierre Claessens lagen aan de basis van een andere New Orleans jazzband 

die in de herfst van 1956 werd opgericht in Gent. In het spoor van The Roof Jazzband, die door 

velen werd beschouwd als de eerste volwaardige New Orleans Jazzband uit België, 
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ontwikkelden zich dan tal van andere New Orleans Jazzbandjes. Deze bands werden meer 

geïnspireerd door de American Music-opnames en geleidelijk aan transformeerde de 

Belgische traditionele jazz-scene van de Oliver-stijl naar de Bunk/Lewis-stijl.  Naast The Roof 

Jazzband, was The Cotton City Jazzband – tot 1961 The Hot Six genoemd – een van de 

belangrijkste bands binnen de context van de  Belgische revival. Wat de latere periode van 

de revival betreft, waren vooral The Jeggpap New Orleans Jazzband uit Dendermonde 

(opgericht in 1962) en The Fondy Riverside Bullet Band uit Willebroek (opgericht in 1968) van 

belang. In 1977 verlieten Rudy Balliu, Paul Gevaert en Walter De Troch de Cotton City 

Jazzband om samen met enkele andere muzikanten The Rudy Balliu Society Serenaders op te 

richten. Omdat de vijf bovengenoemde bands waarschijnlijk het belangrijkst zijn geweest 

voor de revival in België, zal ik de meeste ervan in wat volgt diepgaander bespreken.172 

Uiteraard heeft de revival in België meer dan vijf bands voortgebracht, denk maar aan The 

Golden River City Jazzband uit Kortrijk, The Mardi Gras Jazzband uit Dendermonde, The New 

Orleans Train Jazzband uit Lokeren, enzovoort.173 Vanzelfsprekend waren al deze bands ook 

van belang voor de Belgische traditionele jazzwereld, maar omdat de meeste onder hen pas 

later actief werden en een minder grote invloed uitoefenden zou het mij te ver leiden om ze 

hier allemaal in detail te bespreken. 

2.3 .1 .  The Roof  Jazzband 

Na de experimenten met The Riverside Jazzband begin jaren vijftig, ontstond in 1956 de Roof 

Jazzband op de Koning Albertlaan in de buurt van het Gentse Sint-Pietersstation. De band 

groeide uit drie jongens die in dezelfde straat woonden en zich aangetrokken voelden tot 

dezelfde muziek. Pierre Claessens (klarinet), Jacques Cruyt (trompet) en Walter De Troch 

(piano) ontmoetten elkaar midden jaren 1950 op dezelfde stoep. Toen ook Paul Gevaert 

(gitaar en banjo) en de gebroeders Danny (bas) en Alex (drums) Roets, waarmee Pierre 

Claessens al sinds zijn jeugd goed bevriend was, bereid waren om mee te doen, was de band 

compleet. Ze speelden hun traditionele 78-toerenplaten grijs en begonnen uiteindelijk zelf 

actief te musiceren in de dakkamer van het burgerhuis waar de klarinettist woonde.174 
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Luisteren, meespelen, naspelen, kopiëren en op eigen wijze interpreteren: zo verliep het in 

de meeste gevallen.175  

Rond 1953 of 1954 raakten de leden van de roof in contact met de traditionele jazzmuziek 

uit New Orleans. De man die hen leerde wat New Orleans jazz inhield, was Walter 

Eysselinck. Pierre Claessens, reeds 56 jaar leider van de band, verteld: 

“Op het college werd ik aangetrokken door de jazz onder impuls van een 

medeleerling, die ons een beetje uit revolte conferenties gaf over jazz in plaats 

van over Vivaldi of Mozart. Muzikaal werd ik verleid met de eerste plaat van 

Johnny Dodds, Perdido Street Blues. Daar was ik zo van platgeslagen, dat ik er alles 

over wilde vernemen. Zo ben ik in contact gekomen met de Gentse Jazz Club. 

Walter Eysselinck was er voorzitter en Andre De Graeve ondervoorzitter. Dat was 

1953 of 54. Wekelijks waren er spreekbeurten over jazz, geïllustreerd met platen.” 

Via Walter Eysselinck kwamen de jongeren in contact met de befaamde American Music-

platen van Bunk Johnson en George Lewis. Doordat die revivalmuziek meer in hun 

mogelijkheden lag dan de Johnny Dodds of King Oliverplaten uit de jaren 1920, begon de 

piepjonge Roof Jazzband in die stijl te spelen.176 

De leden van de roof gingen vaak op bezoek bij Walter Eysselinck om er naar zijn 

uitgebreide platencollectie te luisteren, terwijl deze hen de New Orleans jazzcultuur en 

zaken zoals het verband tussen de muziek van de revival en de New Orleans jazz van de 

jaren twintig probeerde bij te brengen. Hij bood hen met andere woorden de nodige 

background aan. Eysselinck zag dat de jongens geïnteresseerd waren in de traditionele jazz. 

Hij trachtte hen dan ook zoveel mogelijk te leren en steunde hen zo goed als hij kon bij hun 

eerste muzikale stappen. De jonge muzikanten werden bij Walter Eysselinck thuis 

uitgenodigd om te repeteren en te jammen. Onder zijn impuls kregen ze omstreeks 1957 

ook de kans om hun eerste optredens te geven in de Veneziana en een eerste opname te 

maken (31 januari 1957). Die eerste opname was nog zonder trombonist. Pas wanneer 
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Romain Vandriessche werd voorgesteld, voegde de band een trombone toe aan haar 

bezetting.177 

Walter Eysselinck maakte Pierre Claessens en zijn vrienden duidelijk dat het luisteren naar 

platen niet voldoende was. Hij moedigde hen aan om naar Groot-Brittannië te trekken en er 

Ken Colyer, die terug was uit New Orleans, op te zoeken. Van hem konden ze, volgens 

Eysselinck, nog veel meer leren. In 1956 trok Pierre Claessens op kerstavond dan maar 

alleen naar de 51 Club in Londen. Als achttienjarige universiteitsstudent introduceerde hij 

zichzelf bij Ken Colyer ‘with the best regards of Walter Eysselinck’, want die kenden elkaar 

goed. Toen de Guv’nor hem verzocht enkele nummers mee te spelen, stond Pierre Claessens 

aan de grond genageld. Het was net als wat met Ken Colyer zelf in New Orleans was gebeurd 

toen hem gevraagd werd om in Manny’s Tavern mee te spelen.178  

“Zo ben ik begonnen, heb ik geleerd wat New Orleans stijl is, wat balans is, wat 

werkelijk swing is, wat werkelijk New Orleans is. Niet in terts, zoals de Fransen dat 

meestal doen. Nee, New Orleans dat is contrapunt, een tegenmelodie, dat is 

luisteren naar de anderen en zijn rol afwisselend spelen. Dat heb ik bij Colyer 

geleerd.” 

Aldus Pierre Claessens, leider van The Roof Jazzband en eerste belangrijke schakel in de 

Belgische New Orleans revival. Vanaf dan trok hij vier keer per jaar naar Engeland om 

samen met Ken Colyer te spelen. Claessens raakte zeer goed bevriend met drummer Colin 

Bowden, maar ook met de meester zelf, klarinettist Yan Wheeler (en later Sammy 

Rimington) en trombonist MacDuncan had hij een goede relatie.179 Het was eveneens Ken 

Colyer die Pierre Claessens voor het eerst in contact bracht met George Lewis. Dat was in 

april 1957 te Birmingham, toen George Lewis zijn eerste reis naar Groot-Brittannië maakte. 

Deze ervaringen met Ken Colyer en George Lewis in Engeland, waren natuurlijk van 

uitzonderlijk belang voor Pierre Claessens en hebben de stijl van de Roof Jazzband in 

aanzienlijke mate beïnvloed.180  
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179 Lennart Deroo in gesprek met Pierre Claessens, 01/05/2012, Braine-l’Alleud 
180 CHIELENS, Piet, “Dertig jaar The Roof Jazzmen en de drie geboden van Pierre Claessens”, in: ’t Pebbeltje, 4de 
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Figure 29: Pierre Claessens en Ken Colyer  

(PRIVÉCOLLECTIE PIERRE CLAESSENS, Verzameling The New Orleans Roof Jazzmen) 

Wanneer Pierre Claessens door Ken Colyer gevraagd werd om vast en op professionele basis 

toe te treden tot diens Jazzmen, besloot de Gentse universitair toch om eerst zijn studies af 

te maken. Dit belette hem echter niet om tot op heden actief te blijven als bandleider van de 

roof. Hoewel de oorspronkelijke naam The Roof Jazzband werd verandert in The New Orleans 

Roof Jazzmen, bestaat de band ondertussen al langer dan een halve eeuw binnen de 

traditionele jazzwereld.181 Gedurende al die jaren, hebben verschillende muzikanten zich bij 

de band aangesloten, terwijl anderen de band hebben verlaten. De lijst van musici die op 

een of andere manier lid zijn geweest van de band is groot (zie Tab. 1). Desondanks staat 

Pierre Claessens nog altijd aan het roer van de band en is er aan de muzikale ideeën en 

idealen, die zich tijdens de jaren 1950 ontwikkelden, niet zoveel veranderd. Wel heeft Pierre 

Claessens voortdurend aan de muziek en klankkleur van zijn formatie geschaafd. Door hard 

te werken is de band erin geslaagd om een typische roof-sound te ontwikkelen. Het 

repertoire van de roof bestaat enkel uit nummers van de New Orleans muzikanten, niet uit 

eigen geschreven songs. De roof haalt haar inspiratie bij de New Orleans veteranen zoals 

George Lewis, Kid Thomas, DeDe Pierce, Wooden Joe en Charlie Love, zonder haar eigen 
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sound te verliezen.182 In een interview, afgenomen door de Lokerse jazzclub in 1987, 

antwoordde Pierre Claessens op de vraag om de New Orleans Roof Jazzmen te beschrijven het 

volgende: 

“De Roof, dat is een repertorium, een sound die ik in mij heb. Een aanvoelen van 

hoe de melodische sectie zich onderling moet verhouden. Welke rol speelt de 

trombone? Wanneer moet er gedempt gespeeld worden, of mogen we voluit gaan? 

Moeten de solo’s gewoon na elkaar afgewerkt worden of moet je elkaar een 

steuntje geven? Ik speel zeer veel trombone-klarinet, en de mensen 

applaudisseren alsof het een solo is… nee, het is gewoon een collectief moment. 

(…) geen strakke opeenvolging van twee chorussen solo’s… Dat alles, dat 

aanvoelen is de Roof. Natuurlijk speelt ook het repertorium een grote rol.”183 

 

Figure 30: The New Orleans Roof Jazzmen, 2005  
Zittend v.l.n.r.: Vincent van Elferen (tb), Pierre Claessens (kl), Bruno Van Acoleyen (tp)  

Staand v.l.n.r.: Dag Benend (bjo), Paul Brandes (b), Philippe De Smet Jr. (d)  
(PRIVÉCOLLECTIE PIERRE CLAESSENS, Verzameling The New Orleans Roof Jazzmen) 

Na de eerste tien succesjaren met Jacques Cruyt, Romain Vandriessche en Walter Detroch, 

kende de band onder impuls van trompettist Jan Deconinck een tweede hoogtepunt. De 

laatste jaren waren vooral de bijdragen van trombonist Cor Fabrie en trompettist Bruno 
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Van Accoleyen verantwoordelijk voor een derde bloeiperiode. Ook het belang van pianist 

Norbert Detaeye, die vanaf 1983 regelmatig optrad met de roof, mag niet onderschat 

worden. Volgens Pierre Claessens was hij een katalysator: hij bracht de ambitie terug in het 

ensemble.184 De band trad in binnen- en buitenland op en heeft ondertussen verschillende 

opnames gemaakt met onder andere Keith Smith, Colin Dawnson, Ken Colyer en Wendell 

Brunious.185  

 
Figure 31: Wendell Brunious en The New Orleans Roof Jazzmen  

(PRIVÉCOLLECTIE PIERRE CLAESSENS, Verzameling The New Orleans Roof Jazzmen) 

Tijdens de jaren 1950 was The Roof Jazzband een pioniersband en haar impact op de verdere 

evolutie van de Belgische traditionele jazz is niet te onderschatten. Pierre Claessens en co 

waren als leerlingen van Walter Eysselinck een van de eersten om de New Orleans stijl in 

Gent en Vlaanderen te introduceren. Ze waren de eersten die de Belgische geïnteresseerden 

erop wezen welke grote rol Ken Colyer speelde voor de Europese New Orleans revival. De 

Gentse band (en daardoor ook vele andere Belgische revivalbands) was dan ook vooral 

beïnvloed door hem en enkele andere Engelse collega’s. The Roof Jazzband legde de basis voor 

de Belgische traditionele jazz-scene en zonder hun bijdrage waren de latere ontwikkelingen 

nooit mogelijk geweest. Het feit dat tientallen muzikanten die van groot belang waren voor 

de Belgische revival (e.g. Paul Gevaert, Jacques Cruyt, Walter Detroch, Rudy Balliu, etc.) hun 
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eerste sporen onder Pierre Claessens’ leiding hebben verdiend, illustreert het belang van de 

band voor de Belgische revivaljazz.186   

 
Table 1: Pierre Claessens: bijzondere data + lijst van muzikanten die ooit lid zijn geweest van de Roof  

(CHIELENS, Piet, “Dertig jaar The Roof Jazzmen en de drie geboden van Pierre Claessens”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), 
nr. 22, p. 10) 
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2.3 .2 .  The Cotton City Jazzband 

De andere grote New Orleans jazzband uit Gent die van in het begin een belangrijke rol 

heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de Vlaamse traditionele jazzwereld was de Cotton City 

Jazzband. Deze band onder leiding van trompettist Rudy Balliu was aanvankelijk muzikaal 

actief onder de naam Hot Six. Andere bandleden waren trombonist André Van Lint, 

klarinettist Pierre Goethals, banjospeler Guy De Gezelle, bassist Paul Gevaert en drummer 

Maurice Van Eyck. In 1962 werd André Van Lint vervangen door Jean-Pierre Henkart. Het is 

in die periode dat de bandleden erachter kwamen dat er reeds een Duitse band bestond met 

de naam Hot Six. Daarom kozen ze er voor om de band om te dopen tot The Cotton City 

Jazzband. Het voorstel voor deze benaming kwam van de nieuwe trombonist Jean-Pierre 

Henkart, die zelf uit een familie van katoenindustriëlen kwam. De benaming was een 

verwijzing naar de katoenstad die Gent toen nog was187 en bovendien hield ze een directe 

link in naar de katoenvelden van New Orleans.188  

Net als Pierre Claessens, was de bandleider van de Cotton City Jazzband een leerling van 

Walter Eysselinck. Rudy Balliu raakte via zijn oudere broer Eric in contact met de notoire 

Gentse theaterdirecteur. Toen Walter Eysselinck, als voorzitter van de Gentse Jazzclub, op 

regelmatige basis jazzactiviteiten begon te organiseren in de Veneziana, sloot Eric Balliu zich 

als één van de eerste leden aan bij de jazzclub. Thuis werd Rudy Balliu door zijn oudere 

broer op de hoogte gebracht over alles wat er in de jazzclub gebeurde. Op die manier raakte 

hij zelf ook in de ban van de traditionele jazzmuziek en later, nadat hij zelf lid was 

geworden van de jazzclub, ontstond er ook tussen hem en Walter Eysselinck een 

vriendschapsband. Vooral na Eysselinck’s reis naar de Verenigde Staten raakten de twee 

close met elkaar en organiseerden ze onder andere samen becommentarieerde concerten: 

Walter Eysselinck was verantwoordelijk voor de teksten, terwijl de Cotton City Jazzband in 

stond voor de muziek. De invloed die Walter Eysselinck uitoefende op de jonge Rudy Balliu 

was groot: “De eerste contacten met Walter en de muziek die hij in New Orleans had gehoord en 

meegebracht (vooral de American Music elpees van Bill Russell) hebben mij het meest in de richting 

 
                                                        
187 Gent kende al van in de 18de eeuw een katoenindustrie. De stad was een belangrijke doorvoerhaven voor 
katoen en er was een bloeiende katoennijverheid. (DE BRUYCKER, Christelle, De evolutie van de textielindustrie in 
het Gentse, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 1987-1988, pp. 5-15)  
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gestuurd van de George Lewis/Bunk Johnson-muziek.” Aldus Rudy Balliu, ex-bandleider van The 

Cotton City Jazzband en huidig bandleider van The Society Serenaders.189 

Rudy Balliu oefende op zijn beurt als bandleider, radiomaker en programmator bij de 

Lodewijck De Raet stichting een aanzienlijke invloed uit op de jongere generatie New Orleans 

muzikanten in België. In 1962 en 1963 presenteerde hij wekelijks onder leiding van Paul Van 

Dessel een programma op de BRT 1 radio, Cotton Club New Orleans genaamd. Vele 

geïnteresseerden konden elke zaterdagavond terecht op de BRT 1 radio voor een portie 

traditionele jazzmuziek. Onder de luisteraars bevonden zich bijvoorbeeld de leden van The 

Jeggpap New Orleans Jazzband uit Dendermonde, wiens interesse voor de New Orleans muziek 

onder meer werd aangewakkerd door Rudy Balliu. Ook heel wat andere jongeren die later 

belangrijk werden binnen de Belgische traditionele jazzwereld luisterden naast de BBC 

jazzprogramma’s ook naar Cotton Club New Orleans op de BRT 1 radio.  

Daarnaast oefende Rudy Balliu ook invloed uit via de jazzlabo’s die georganiseerd werden 

door de Stichting Lodewijk De Raet.190 Tussen 1964 en 1968 organiseerde deze stichting in 

Vlaanderen jaarlijks georganiseerde opleidingscursussen over jazz, een muziekgenre 

waarop toen nog altijd een taboe rustte in de Belgische muziekacademies en conservatoria. 

Natuurlijk bestonden er al voordrachtreeksen over de jazzmuziek in het algemeen, maar de 

Lodewijk De Raet Stichting was de eerste vereniging die op een georganiseerde manier 

cursussen aanbood over het jazzleven in Vlaanderen waarbinnen de leerlingen ook zelf 

jazzmuziek leerden spelen. Enkele inrichters van de jazzlabo’s waren onder meer het 

Davids-, Willems- en Vermeylenfonds. Geïnteresseerden konden er jaarlijks gedurende een 

vijftal dagen naar voordrachten luisteren en actief jazzmuziek beoefenen, onder 

begeleiding van ervaren (semi)professionele jazzmuzikanten of erudiete sprekers. Dit alles 

gebeurde in internaatsfeer (overnachtingen, maaltijden, enzovoort) Volgende jazzlabo’s 

werden telkens talrijk bijgewoond: 

- 1ste editie: Kerstvakantie 1964, in het Sint-Bavo-instituut in Gent 

- 2de editie: Juli 1965, in Genval 
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- 3de editie: Kerstvakantie 1965, in Eeklo 

- 4de editie: Juli 1966, in Rotselaar 

- 5de editie: Juli 1967, opnieuw in Rotselaar  

- 6de editie: 29 juli tot 3 augustus 1968, in Overijsse 

Van bij de aanvang was Huib Hinnekint door de Stichting als coördinator aangeduid en 

Rudy Balliu als programmator. Bovendien was laatstgenoemde ook lesgever en muzikaal 

begeleider in de jazzlabo’s. Andere medewerkers waarop gedurende de jaren beroep werd 

gedaan waren onder andere de jazzmuzikanten Etienne Verschueren (altsaxofonist en 

leider van het BRT-Radio Jazzorkest), Freddy Sunder (gitarist en BRT-medewerker), Jack 

Sels (tenorsaxofonist en orkestleider), Al Jones (slagwerker), Roger Van Haverbeke (bassist), 

Jeanot Morales (trompettist) en theoretici Juul Anthonissen (ministerieel en BRT-

medewerker), Bob Boon (programmator BRT Radio en TV), Walter Eysselinck (cfr. supra) en 

vele anderen. In de werklabo’s kregen de leerlingen les over jazzstructuur, blues akkoorden 

en andere muzikale aspecten. Afhankelijk van de gastspreker of begeleider, verschilden de 

stilistische accenten die werden gelegd. Zo sprak Rudy Balliu bijna uitsluitend over de 

traditionele jazzmuziek, terwijl Al Jones de modernere stijlen onder handen nam. Bij de 

(vooral jonge) ingeschreven muzikanten zijn verschillende namen bijgebleven, niet alleen 

als invloedrijke musici die vandaag nog actief zijn, maar ook als actieve medewerkers bij het 

(al dan niet traditionele) jazzclubleven in Vlaanderen. Onder hen waren bijvoorbeeld Guido 

Ros (pianist en medestichter van de Lokerse Jazzklub), Luc Van Hoeteghem (gitarist en lid van 

The Rudy Balliu Society Serenaders), Erik Carette (stichter van de Banana Peel Jazzclub in 

Ruislede), André Goudbeek (saxofonist, bassist, klarinettist en orkestleider) en Jean-Luc Van 

Lommel (drummer, die met veel toonaangevende muzikanten samenspeelde). Hierdoor 

hebben de initiatieven van de Stichting Lodewijk De Raet een belangrijke rol gespeeld bij de 

ontwikkeling van het Belgische jazzleven, en meer specifiek ook op de verdere ontwikkeling 

van de New Orleans revival in Vlaanderen.191  
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Figure 32: Barney Bigard en Rudy Balliu, 1974  

(PRIVECOLLECTIE RUDY BALLIU) 

Ook als bandleider van The Cotton City Jazzband was Rudy Balliu van groot belang. Onder zijn 

impuls evolueerde de groep in enkele jaren op verschillende vlakken (bezetting, 

repertoire,…). Rudy Balliu had een enorme ambitie die hij overdroeg op de andere 

bandleden. Hij wou de kwaliteit van de band tot op een hoger niveau tillen. Trombonist 

Romain Vandriessche verteld: 

“Onder impuls van Rudy veranderde aan die groep op enkele jaren enorm veel. 

Dat was serieus werken. Elke week drie à vier avonden in ’t gareel voor de Cotton: 

een vergadering over de administratieve kant, één voor de analyse van de 

optredens van het voorgaande weekend met voorbeelden op tape en een voor 

repetities. Dat was allemaal heel ernstig en als je het nu bekijkt ook waanzinnig 

zwaar voor een orkest dat niet professioneel was. Maar het resultaat was dat de 

Cotton een minimum-niveau haalde dat nog altijd mag gehoord worden, in om het 

even welke omstandigheden. Dit terwijl het voordien een orkest was als alle 

andere.” 192           

Qua stijl evolueerde de band van de King Oliver/Louis Armstrong’s Hot Seven stijl (uit de 

periode van The Hot Six) meer en meer naar de Bunk Johnson/George Lewis stijl. Andere 

voorbeelden uit New Orleans waarnaar de band zich spiegelde waren Kid Ory, Louis Nelson, 

enzovoort. Qua bezetting waren er ook enkele belangrijke veranderingen. In 1963 werd 
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Jean-Pierre Henkart vervangen door diverse (vooral Engelse) trombonisten, tot uiteindelijk 

Romain Vandriessche zich in 1966 aansloot bij The Cotton City Jazzband. Samen met Jacques 

Cruyt (trompet) en Walter De Troch maakte hij, in navolging van Paul Gevaert, de overstap 

van The Roof Jazzband naar The Cotton City Jazzband. Na het overlijden van Pierre Goethals 

schakelde Rudy Balliu zelf over naar klarinet en liet hij het trompetspel over aan Jacques 

Cruyt. Met deze bezetting kende de band tijdens de jaren 1960 en 1970 haar hoogtepunt 

toen ze, als gevolg van de goede samenwerking tussen Barry Martyn, Luciano Invernizzi en 

Rudy Balliu, met verschillende muzikanten uit New Orleans kon optreden (cfr. infra).193  

 
Figure 33: The Cotton City Jazzband, 1966  

Vooraan v.l.n.r.: Jean Pierre Roelant (d), Walter De Troch (bjo), Jacques Cruyt (tp)  
Achteraan v.l.n.r.: Paul Gevaert (b), Rudy Balliu (kl), Romain Vandriessche (tb)  

(DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 190) 

Omwille van stilistische redenen, verliet Rudy Balliu, samen met Paul Gevaert en Walter De 

Troch, in juli 1977 The Cotton City Jazzband en richtte hij The Rudy Balliu Society Serenaders op. 

Maar The Cotton City Jazzband bleef verder bestaan onder leiding van Jacques Cruyt. Na 

enkele jaren met Britse vervangingen, werd in 1982 de nieuwe bezetting vastgelegd met 

Eddy Sabbe op klarinet, Herman Sobrie als bassist en Guy Preckler als drummer. Pianist 

Alain Lesire vervoegde de band in 1985. Na het overlijden van Jacques Cruyt in 1997, volgde 

trompettist Bruno Van Acoleyen hem op, en toen Guy Preckler omkwam in een tragisch 
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auto-ongeval, werd hij in 2007 vervangen door drummer Jean Pierre Roelant. Deze band 

bestaat vandaag nog altijd en ondanks alle personeelswijzigingen in het verleden, is de 

geest van de band nog steeds vreugdevol, oprecht en trouw aan stijl uit New Orleans.194         

2.3 .3 .  The Rudy Ball iu Society Serenaders 

De voornaamste rede voor het verlaten van The Cotton City Jazzband en het oprichten van The 

Rudy Balliu Society Serenaders was het beperkte repertoire van de eerstgenoemde band. Paul 

Gevaert, Walter De Troch en Rudy Balliu wouden graag een breder programma spelen, met 

behalve de ‘zuivere’, bekende New Orleans klassiekers, ook verschillende geschreven 

ragtime composities, iets modernere ballades en minder vaak gespeelde melodieën uit New 

Orleans. De eerste bezetting werd gevormd door Rudy Balliu (klarinet), Paul Gevaert (bas), 

Walter De Troch (piano, banjo en gitaar), Philippe De Smet (trombone), en Guy Preckler 

(slagwerk). In 1985 verliet Luc Van Hoeteghem (banjo en gitaar) de Cotton City Jazzband om 

bij de Society Serenaders te komen. Na het overlijden van Paul Gevaert in 1987, volgde bassist 

Brian Turnock hem op. Acht jaar later verving de jonge Frederik Van Den Berghe aan Guy 

Preckler op de drums. Als jongste lid van de band manifesteerde hij zich vlug als een 

uitstekend en veelzijdig muzikant. Wanneer Walter De Troch in 2002 stierf, werd hij 

vervangen door de pianist Harry Kanters. Met uitzondering van de buitenlandse 

gasttrompettisten (e.g. Geoff Bull, Kid Thomas, Dan Pawson, Cuff Bullet of Emmery 

Thompson) hebben de Serenaders nooit met een vaste trompettist gespeeld. De band werkt 

met een klarinet-trombone front-line, hetgeen eigenlijk niet zo uitzonderlijk is in New 

Orleans bands.195 

Toen deze band in 1977 werd opgericht, deed dit heel wat stof opwaaien in het Belgische 

traditionele jazzmilieu. Vooreerst omdat drie muzikanten besloten hadden om een goede, 

bekende band met gevestigde waarden te verlaten. Maar daarnaast ook omdat muzikaal de 

verwachtingen voor de nieuwe band hoog gesteld waren. Gelukkig kon de band deze 
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verwachtingen inlossen.196 Al dan niet binnen de context van New Orleans Presentations Inc. 

(cfr. infra), maakte de band meerdere langspeelplaten met New Orleans veteranen zoals 

pianist en zanger James ‘Sing’ Miller of trompettist Kid Thomas Valentine. Daarenboven 

maakte de band ook een opname met de Britse trompettist Dan Pawson en verschillende 

GHB197 platen met onder andere trompettist Emery Thompson, drummer Barry Martyn, 

klarinettist Orange Kellin en trompettist Cuff Billet (zie Tab. 2). Ook deze band van Rudy 

Balliu kon zich vestigen als een vaste waarde binnen de traditionele jazzwereld. Naast de 

bovengenoemde elpees, verzorgde de band ook verschillende optredens in binnen- en 

buitenland met bekende figuren zoals klarinettist Barney Bigard. The Rudy Balliu Society 

Serenaders bestaat vandaag nog altijd en wordt regelmatig uitgenodigd op festivals zoals het 

bekende Jazz Ascona in Zwitserland. In oktober 2001 werd de band zelfs voor tien dagen 

uitgenodigd in Japan ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van The New Orleans 

Rascals uit Osaka.198       

 
Figure 34: The Rudy Balliu Society Serenaders  

(http://www.oudestijljazzclub.nl/Rudy_Balliu.htm, geraadpleegd op 04/08/2012) 

 
                                                        
196 Rudy Balliu’s Society Serenaders, in: 
http://www.bbmevent.nl/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,112/categ
ory_id,3/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,6/, geraadpleegd op 31/07/2012 
197 George H. Buck Junior is een traditionele jazzfanaat die in 1986 zijn talrijke activiteiten ter preservering van 
de authentieke en traditionele jazz bundelde in de non-profit GHB Jazz Foundation. De stichting omvat negen 
platenlabels: Jazzology Records (Chicago en New Orleans stijlen), GHB (New Orleans stijl, inclusief van de 
Westkust), Southland (rurale blues), Audiophile (zangers en populaire muziek), Circle (swing en big bandmuziek), 
Solo Art (pianisten en kleine bands), Black Swan (blues en jazz) en American Music (Vroege New Orleans muziek). 
Daarnaast omvat de stichting ook het driemaandelijks tijdschrift Jazzbeat Magazine, de uitgeverij Jazzology Press 
en meerdere opnamestudio’s. George Buck heeft ook een radiostation dat traditionele jazz programmeert 
opgericht (Jazzology Radio). (DE SMET, Jean-Pierre, o.c., pp. 202-204) 
198 Lennart Deroo in gesprek met Rudy Balliu, 11/07/2012, Gent 
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2.3 .4 .  The Jeggpap New Orleans Jazzband 

De wortels van de New Orleans jazz in Dendermonde lagen op de Leopold II Laan 16. Daar 

woonden de vier gebroeders Heuvinck, die een belangrijke rol speelden bij de oprichting 

van The Jeggpap New Orleans Jazzband en de Honky Tonk Jazzclub. Klarinettist Gilbert Heuvinck 

raakte door zijn leraar Nederlands, Willy Roggeman, gepassioneerd door jazz. Zijn klassieke 

muziekopleiding aan de stedelijke muziekacademie raakte verdrongen op de achtergrond 

en hij begon al snel wat jazzmelodieën op zijn klarinet te oefenen. Via hun oudere broer 

raakten ook Jan (trompet), Piet (banjo) en Philemon (piano) Heuvinck gebeten door de 

jazzmicrobe. Thuis luisterden de gebroeders Heuvinck samen naar de traditionele 

jazzplaten en musiceerden ze zelf ook zoveel mogelijk. Toen Emiel Leybaert, die zichzelf 

had leren drummen, als huisschilder de opdracht had gekregen om huis van de familie 

Heuvinck te verven, hoorde hij daar Gilbert muziekspelen. Leybaert vroeg de klarinettist 

om samen een band te starten. Na de eerste repetitie op zondagnamiddag, kwam de groep 

tot de conclusie dat ze een bassist nodig hadden. Op aangeven van Emiel Leybaert, werd 

Guido Schreyen, een goede vriend van hem, aangenomen. De band was zo goed als 

compleet, enkel een trombonist ontbrak nog. Emiel en Bert kwamen dan terecht bij Alajos 

Van Peteghem, de toenmalige trombonist van de Grembergse harmonie Sint-Cecilia, die bereid 

was om zich aan te sluiten bij de band. Dit alles gebeurde rond 1962.199 

 
Figure 35:  Willy roggeman met enkele leden van den Jeggpap  

(VAN DAMME, Willy, De Jeggpap – De gouden jaren, in: http://willyvandamme.wordpress.com/2012/04/14/jeggpap-de-
gouden-jaren/, geraadpleegd op 04/08/2012) 

 
                                                        
199 CHIELENS, Piet, “En toen…”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), nr. 27, p. 7  
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De band-naam JEGGPAP werd gevormd met de voornaaminitialen van de zeven leden die er 

vanaf het begin bij waren (Jan, Emiel, Guido, Gilbert, Piet, Alajos en Philemon).200 In 1963 gaf 

de band haar eerste concert op de Sinksenbraderij in de Dijkstraat. Hun repetities waren 

toegankelijk voor toeschouwers. Het waren vaak dezelfde mensen die kwamen luisteren, 

maar toen zij ook hun vrienden meenamen werden de oefenlokaaltjes al snel te klein. Dit 

probleem werd opgelost toen de band, via de oom van Emiel Leybaert die toen schepen was 

in Dendermonde, een bastion dat stadseigendom was ter beschikking kreeg. ‘Den Bunker’ 

werd het repetitielokaal van The Jeggpap New Orleans Jazzband en door het succes van de 

band kon het lokaal ook worden ingericht als jazzclub. Op die manier werd in 1965 de Honky 

Tonk Jazzclub geboren. The Jeggpap New Orleans Jazzband werd het huisorkest van de Honky 

Tonk en in het begin waren beiden zowat synoniemen van elkaar.201  

 
Figure 36: The Jeggpap New Orleans Jazzband  

(ROS, Guido, a.c., p. 15)   

De band groeide en de kwaliteit van de muziek verbeterde, met een aantal noodzakelijke 

vervangingen in de bezetting als gevolg. Piet werd na enige tijd vervangen door banjospeler 

Luc Van Hoeteghem. Tijdens de verlofperiode van laatstgenoemde muzikant in 1966, trad 

Paul Van den Durpel op als vervanger. Toen Van Hoeteghem terugkeerde had Philemon 

Heuvinck de band in functie van zijn voetbalcarrière verlaten. Daarom schakelde Paul Van 
 
                                                        
200 ROS, Guido, a.c., p. 15   
201 CHIELENS, Piet, “En toen…”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), nr. 27, p. 7 
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den Durpel over op bas en nam Luc Van Hoeteghem opnieuw zijn plaats in als banjospeler. 

In 1966 kreeg Norbert Detaeye (piano en zang) de kans om met zijn blues-kwartet The Cotton 

Fields Blues Band op te treden in de Honky Tonk Jazzclub. Zijn talent werd opgemerkt en een 

maand later werd hij als pianist-zanger officieel lid van The Jeggpap New Orleans Jazzband. 

Multi-instrumentalist en jazzliefhebber Joris De Cock hoorde de Jeggpap voor het eerst op 

het jazzfestival in Gentbrugge. Hij raakte geïnteresseerd in de band en werd lid van de 

Honky Tonk om hen verder te kunnen volgen. Wanneer Jan Heuvinck de band had verlaten, 

werd Joris De Cock door zijn vriend Koen Van Meenen aan Paul Van den Durpel voorgesteld 

als een mogelijke vervanger. Met algemene toestemming werd zijn eerste optreden als 

officieel lid van de band vastgelegd op 12 februari 1972 in de Unkerzak te Kalken. Naast 

Philemon en Jan Heuvinck, had ook Alajos Van Peteghem de band na enige tijd verlaten. Na 

hem werd Denis Vereecken trombonist van de band. Toen de laatstgenoemde muzikant in 

1979 plotseling zijn ontslag gaf, werd hij vervangen door trombonist Dave Senior. Het plotse 

overlijden van bandleider en klarinettist Bert Heuvinck op 21 januari 1985 was een zwaar 

verlies voor The Jeggpap New Orleans Jazzband. Emiel Leybaert nam de taak als leider over en 

Philemon Heuvinck verzorgde tot 1986 de contracten. Uiteindelijk werd klarinettist Peter 

Verhas in 1987 overhaalt om vast lid te worden van de band en in 1995 nam hij zelfs de 

functie van bandleider over van Emiel Leybaert. Wanneer Norbert Detaeye in 1987 uit The 

Jeggpap New Orleans Jazzband stapte en voor een solocarrière koos, trok de band opnieuw een 

banjospeler aan in plaats van een nieuwe pianist. Philip Hermans, de nieuwe banjospeler 

was eigenlijk een oude bekende. Wanneer Luc Van Hoeteghem in 1969 de Jeggpap had 

verlaten verliet, werd hij opgevolgd door de vijftienjarige Philip Hermans. Tot 1977 bleef 

Hermans bij de Dendermondse jazzband, daarna deed hij verdere muzikale ervaring op in 

verschillende andere jazzorkesten. Na het ontslag van Norbert Detaeye, werd hij op 4 juli 

1987 teruggehaald naar The Jeggpap New Orleans Jazzband om de ritmesectie te versterken.202   

The Jeggpap New Orleans Jazzband was vooral belangrijk in de latere periode van de Belgische 

revival (vanaf het midden van de jaren 1960). Begin jaren 1960 raakten de bandleden pas in 

contact met de traditionele jazzmuziek. Enerzijds via Willy Roggeman, Bert Heuvinck’s 

leraar Nederlands aan de Rijkstechnische School in Aalst. Roggeman droeg zijn passie voor 

jazz over op Bert Heuvinck en de andere Jeggpappers en leerde hen de moeilijkere New 

 
                                                        
202 CHIELENS, Piet, “En toen…”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), nr. 27, pp. 7-9 
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Orleans thema’s. Anderzijds luisterden de jonge muzikanten veel naar de BBC, waarop 

regelmatig traditionele jazz te horen was, en het wekelijks radioprogramma van Rudy Balliu 

op BRT 1, Cotton Club New Orleans (cfr. supra).203 De bandleden van The Jeggpap New Orleans 

Jazzband zijn eigenlijk leerlingen van de grote pioniers van de Vlaamse New Orleans jazz-

scene (The Roof Jazzband en The Cotton City Jazzband). Nadat de Honky Tonk Jazzclub werd 

opgericht, slaagden de leden van de Jeggpap erin om deze belangrijkste Vlaamse 

pioniersbands naar ‘Den Bunker’ te halen. Zowel The Roof Jazzband als The Cotton City Jazzband 

werden ettelijke keren uitgenodigd in de Honky Tonk. Op die manier konden de leden van 

de Jeggpap deze pioniers in eigen huis, vanop de eerste rij, bewonderen en nadien met hun 

eigen band navolgen.204  

 
Figure 37: Bert Heuvinck  

(ROS, Guido, a.c., p. 15)   

The Jeggpap New Orleans Jazzband was één van de belangrijke Belgische traditionele jazzbands 

die zowel in het binnenland als buitenland een aanzienlijke populariteit genoten. De band 

was niet alleen het huisorkest van de Honky Tonk Jazzclub, maar werd ook regelmatig 

gevraagd als begeleidingsband voor bepaalde Amerikaanse of Britse jazzmuzikanten die op 

het Europese continent toerden.205 Dankzij Rudy Balliu en zijn samenwerking met Barry 

Martyn en Luciano Invernizzi in de organisatie New Orleans Presentations Inc. (cfr. infra), 

kreeg The Jeggpap New Orleans Jazzband tijdens de jaren 1960 en 1970 regelmatig de kans om 

 
                                                        
203 VAN DAMME, Willy, De Jeggpap – De gouden jaren, in: 
http://willyvandamme.wordpress.com/2012/04/14/jeggpap-de-gouden-jaren/, geraadpleegd op 31/07/2012 
204 ROS, Guido, a.c., p. 15 
205 VAN DAMME, Willy, De Jeggpap – De gouden jaren, in: 
http://willyvandamme.wordpress.com/2012/04/14/jeggpap-de-gouden-jaren/, geraadpleegd op 31/07/2012 
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grote muzikanten uit New Orleans en Groot-Brittannië (e.g. Kid Sheik Colar, Kid Thomas 

Valentine, Sammy Rimington, Louis Nelson, etc.) te begeleiden in de Honky Tonk Jazzclub.206 

De band heeft vanaf 1971 verschillende elpees en cd’s opgenomen en in verschillende 

landen waaronder Griekenland, Groot-Brittannië, Nederland, Zwitserland, Duitsland,... 

opgetreden. Een hoogtepunt was zeker het optreden in 1980 in Preservation Hall, het 

heiligdom van de New Orleansjazz in New Orleans.207  

De band bestaat vandaag nog altijd, maar onderging een naamsverandering: The Jeggpap New 

Orleans Jazzband werd in 2000 The Jeggpap Jazzband. Dit had veel te maken met verandering 

op het vlak van muziekstijl: onder impuls van Peter Verhas week de stijl van de Jeggpap 

meer en meer af van de New Orleans muziek en evolueerde ze meer in de richting van de 

swing en de modernere jazz. Daarom verdween New Orleans uit de naam van de band. De 

huidige bezetting van de band, die ondertussen heel wat minder met New Orleans jazz te 

maken heeft, bestaat uit Henk De Loose (trompet), Peter Verhas (klarinet en saxofoon), 

Mark Roosendans (bas), René Harvengt (piano en vibrafoon), Emiel Leybaert (drums) en 

Nancy June (zang).208 Daarnaast is de Jeggpap vanaf het eind van de jaren 1980 ook stilaan los 

gegroeid van de Honky Tonk Jazzclub. De band ging meer en meer haar eigen imago 

verzorgen en werd alles behalve bijna-synoniem van de jazzclub, hetgeen het in de 

beginperiode wel was.209 In 2004 sloot de Honky Tonk een vriendschapscontract met de 

Jeggpap Jazzband en werd The New Orleans Roof Jazzmen, onder leiding van Pierre Claessens, 

het nieuwe huisorkest van de Honky Tonk Jazzclub.210 

2 .4.  De belangrijkste jazzclubs 

Omwille van de groeiende interesse in de traditionele muziek uit New Orleans, ontstonden 

er tijdens de jaren 1960 verschillende jazzclubs die de New Orleans jazzbands uit binnen –en 

buitenland lieten optreden. Voorbeelden zijn de Lazy River Jazz Club (Gent), de Poperingse 

 
                                                        
206 ROS, Guido, a.c., p. 16 
207 VAN DAMME, Willy, De Jeggpap – De gouden jaren, in: 
http://willyvandamme.wordpress.com/2012/04/14/jeggpap-de-gouden-jaren/, geraadpleegd op 31/07/2012 
208 VAN DAMME, Willy, De Jeggpap – De gouden jaren, in: 
http://willyvandamme.wordpress.com/2012/04/14/jeggpap-de-gouden-jaren/, geraadpleegd op 31/07/2012 
209 CHIELENS, Piet, “The Jeggpap vijfentwintig jaar later”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), nr. 27, p. 3 
210 ROS, Guido, a.c., p. 21 
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Jazzclub (Poperingen), de Honky Tonk Jazzclub (Dendermonde), de Lokerse Jazzklub (Lokeren), 

Het Veerhuis (Klein Willebroek), de Marckriver New Orleans Jazzclub (Hoogstraten), de Lendelede 

Jazzclub (Lendelede), de Crazy Bol Jazzclub (Aalst) en de Superior Jazzclub (Kortrijk).211 In wat 

volgt bespreek ik drie van deze jazzclubs die er tijdens de Belgische revival bovenuit staken 

en vandaag nog altijd actief zijn.    

2.4 .1 .  De Honky Tonk Jazz Club 

In maart 1965 werd in Dendermonde de Honky Tonk Jazz Club opgericht door de (ex-) leden 

van The Jeggpap New Orleans Jazzband. Omdat hun oefenlokaaltjes zoals de zolder en de 

kelderkeuken ten huize Heuvinck te klein waren geworden door het toenemend aantal 

toehoorders, moesten de leden van de Dendermondse band op zoek naar een geschikt 

repetitielokaal. Uiteindelijk kregen ze via Clement Leybaert, toenmalig schepen en oom van 

Emiel, bastion V aan de Dendermondse Leopold II Laan (i.e. een overgebleven onderdeel van 

de negentiende eeuwse militaire vestigingswal omheen de stad) in bruikleen als 

repetitielokaal. Door het succes van The Jeggpap New Orleans Jazzband kon ‘Den Bunker’ 

ingericht worden als jazzclub.212 Enkele bandleden met een sterk organisatorisch talent, 

zoals Philemon, Piet en Alajos, verlieten de Jeggpap om de Honky Tonk Jazz Club te stichten. 

“In wezen was het simpel. Diegenen die goed konden spelen bleven bij de Jeggpap, en zij die konden 

organiseren kwamen in het bestuur van de club”213, aldus Philemon Heuvinck. Daarnaast sloten 

enkele sympathisanten, zoals Jean Steeman en Laci Van Peteghem, zich bij hen aan. Dit 

betekende de start van zo’n 1350 clubconcerten, 215 festivals, 406 kroegentochten en 51 

jazzbootmanifestaties, georganiseerd door de jazzclub.214 Niet alleen de pioniers van de 

Vlaamse New Orleans scene (zoals The Roof Jazzband en The Cotton City Jazzband), maar ook 

heel wat buitenlandse bekenden uit de traditionele jazzwereld werden door het bestuur 

uitgenodigd om in eigen huis te worden bewonderd. Door de contacten met collega-musici 

zoals Pierre Claessens en Rudy Balliu slaagde de Honky Tonk Jazz Club erin om deze grote 

namen te programmeren.  

 
                                                        
211 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., pp. 224-225 
212 CHIELENS, Piet, “En toen…”, in: ’t Pebbeltje, 4de jaargang (1987), nr. 27, p. 7 
213 VAN DAMME, Willy, De Jeggpap – De gouden jaren, in: 
http://willyvandamme.wordpress.com/2012/04/14/jeggpap-de-gouden-jaren/, geraadpleegd op 01/08/2012 
214 Honky Tonk Jazz Club’s History, in: http://www.honkytonk.be/#, geraadpleegd op 01/08/2012 
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1966 was een belangrijk jaar in de eerste periode van de Honky Tonk Jazz Club. De te kleine 

bunker werd vergroot en op 24 juli 1966 mocht de gerenommeerde Nederlandse 

Dixielandband, The Dutch Swing College Band, de vernieuwde jazzclub openen. Vervolgens 

slaagden de organisatoren erin om enkele maanden later (24 september 1966) George Lewis, 

samen met Barry Martyn’s Ragtime Band, te programmeren. Na George Lewis kwam de jonge 

klarinettist-saxofonist Sammy Rimington voor het eerst in Dendermonde spelen. Na hem 

volgden verschillende andere Britse jazzmuzikanten zoals trombonist Chris Barber, 

klarinettist Mr. Acker Bilk, trompettisten Ken Colyer en Kenny Ball, pianist Richie Simons, 

banjospeler Roy Kirby, drummer Colin Bowden, trompettist Keith Smith en vele anderen. 

Daarnaast kreeg het publiek van de Honky Tonk gedurende de jaren 1960, 1970 en 1980 ook 

verschillende muzikanten uit Australië (The Yarra Yara Jazzband, Max Collie’s Rhythm Aces), 

Scandinavië (Papa Bue’s Viking Jazzband, Scaniaz) en het Oostblok (Sami Swoi, Old Metropolitan 

Band, Vistula River Jazzband) voorgeschoteld. Bovendien zorgden de Nederlandse bands 

(Dutch Swing College Band, Victoria Jazzband, Green River Jass Band, Heebie Jeebie Jazzband) met 

hun dixielandmuziek vaak voor wat afwisseling.215    

 
Figure 38: The Jeggpap New Orleans Jazzband in ‘Den Bunker’  

(ROS, Guido, a.c., p. 15)   

 
                                                        
215 ROS, Guido, a.c., pp. 17-19 
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Toch waren het vooral de Internationale Jazzfestivals – die vanaf 1971 tot 1990 

georganiseerd werden – die zowel de Honky Tonk als de stad Dendermonde op de 

wereldkaart plaatsten.216 Reeds aan het einde van de jaren 1960 was bij een deel van het 

Honky Tonk bestuur het idee gegroeid om de clubactiviteiten uit te breiden. Na het 

verdwijnen van het prestigieuze jazzfestival van Comblain-la-Tour, georganiseerd door Joe 

Napoli, waren Piet Heuvinck en co ervan overtuigd dat er in België een ander jazzfestival 

moest georganiseerd worden. De stad Dendermonde ging akkoord en was bereid om mee te 

werken aan het festival. De drijvende kracht en stimulator was Piet Heuvinck, de 

toenmalige secretaris en voorzitter (tot 1996) van de Honky Tonk Jazz Club. De speciale 

werkgroep die werd opgericht voor de festivals (en later werd opgenomen in het bestuur 

van de Honky Tonk), slaagde erin om wereldvedetten zoals Fats Domino, Chuck Berry, Jerry 

Lee Lewis, Jack Bruce, Charly Watts en Ian Stewart, BB King, Dee Dee Bridgewater, Ray 

Charles, Toots Thielemans, enz. naar Dendermonde te brengen. Hierdoor kwam de stad 

Dendermonde en de Honky Tonk Jazz Club in de nationale en internationale jazzwereld volop 

in de belangstelling te staan. De prestatiedrift van 300 vrijwilligers, de medewerking van 

Paul Ambach (stichter van de firma Make It Happen) en de late datum (afsluitend 

zomerfestival) zorgden ervoor dat het Honky Tonk Jazzfestival Dendermonde gedurende 

twintig jaar, samen met Dranouter en Sfinks Boechout, behoorde tot de meest succesvolle 

middelgrote festivals in België.217 De Jazzfestivals hadden ook een invloed op de 

bunkerconcerten. Top acts van de club verhuisden naar het festival en wie op het festival 

opvallend presteerde werd later in de bunker uitgenodigd.218 Maar omdat het festival 

uiteindelijk te verlieslatend was geworden, werd in 1990 uit noodzaak de beslissing 

genomen om het evenement af te voeren. Nadien zorgden kleinere evenementen en 

tweedaagse activiteiten met onder andere Wendell Brunious, Leroy Jones en The Palm Court 

Jazz Band, ervoor dat de aandacht weer op het clubgebeuren in ‘Den Bunker’ werd gericht.219  

 
                                                        
216 Honky Tonk Jazz Club’s History, in: http://www.honkytonk.be/#, geraadpleegd op 01/08/2012 
217 ROS, Guido, a.c., p. 22 
218 Honky Tonk Jazz Club’s History, in: http://www.honkytonk.be/#, geraadpleegd op 01/08/2012 
219 ROS, Guido, a.c., p. 22 
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Figure 39: Honky Tonk Jazzfestival Dendermonde  

(ROS, Guido, a.c., p. 22)   

Naast de Internationale Jazzfestivals, was de Honky Tonk Jazz Club ook bekend om de 

boottochten die ze tussen 1980 en 2008 organiseerde op de Schelde. De Dendermondse 

boottochten hielden een rechtstreekse link in naar de zeer oude traditie van de bekende 

riverboats op de Mississippi.220 Aanvankelijk waren dit een soort cruises op de Mississippi 

voor minder gegoede mensen, die heel wat bands met bekende New Orleans muzikanten 

zoals Louis Armstrong, Baby Dodds, Johnny St. Cyr, Pops Foster, enz. werk boden in de 

periode na de sluiting van Soryville in 1917.221 Vandaag zijn deze riverboats toeristische 

attracties geworden. Vanaf 1980 organiseerde Dendermonde, gelegen aan de monding van 

de Dender in de Schelde, haar eigen boottochten naar het model van New Orleans. Heel wat 

verschillende traditionele jazzbands (e.g. The Jeggpap New Orleans Jazzband, The Crescent City 

Dreamers, The Mardi Gras Jazzband, The New Orleans Train Jazzband, Lillian Boutté, Sammy 

Rimington,...) zorgden voor de animatie aan boord. De prachtige Scheldelandschappen en 

de unieke New Orleans sfeer aan boord lokten heel wat mensen. In 1992 waren er ongeveer 

300 passagiers aanwezig. In de beginperiode van de boottochten voeren er telkens twee 

(kleinere) boten uit. Later werd dit één grotere boot. In 1998 kwam er een einde aan de 
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boottochten. Maar toen het Honky Tonk publiek in 2004 de jazzboottraditie terug eiste, 

voeren de schepen tot 2008 opnieuw jaarlijks uit met verschillende orkesten.222   

 
Figure 40: Jazzboottocht  
(ROS, Guido, a.c., p. 24)   

Tenslotte organiseerde het Honky Tonk bestuur tussen 1980 en 2005 jaarlijks 

jazzkroegentochten. Guido Ros verwoord het doel van de toenmalige kroegentochten in een 

documentatieboekje van het Jazzcentrum Vlaanderen als volgt:  

“Het ware opzet van de Honky Tonk-organisatoren was echter om, via een 

combinatie van ‘originele jazzmuziek’ en ‘tussen pot en pint’, de bezoekers in 

contact te brengen met de oorspronkelijke functie van de jazz als volksgebeuren, 

om aldus de jazz te populariseren.” 

De formule van de kroegentochten was eenvoudig en efficiënt: de Honky Tonk zorgde voor 

de organisatie (i.e. aanwerving van orkesten, reclame, enz.), de stad gaf steun en 

participeerde (vb.: concerten toelaten in scholen en het stadhuis) en de kroegen leverden 

hun bijdrage in de vorm van drankvoorziening. Per editie speelden zo’n vijftien orkesten in 

ongeveer evenveel kroegen en de deelnemers werden met autobussen gratis vervoerd. In 

2006 werd de kroegentocht, na haar vijfentwintigste editie in 2005, vervangen door een heel 

ander concept: de New Orleans week in Dendermonde. Een hele week lang werden muzikale 
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activiteiten voorzien, met als afsluiter een groot concert op de Grote Markt in 

Dendermonde.223  

Vandaag leeft de Honky Tonk Jazz Club nog altijd. Gemiddeld worden er in ‘Den Bunker’ om 

de veertien dagen clubconcerten georganiseerd. Regelmatig worden er bekende, 

internationale jazznamen geprogrammeerd. Bovendien is de Gentse pianist Norbert 

Detaeye als huismuzikant verbonden aan de jazzclub en is The New Orleans Roof Jazzmen, 

onder leiding van Pierre Claessens, reeds enkele jaren het nieuwe huisorkest van de club.224  

2 .4 .2 .  De Lazy River Jazz Club 

De Lazy River Jazz Club werd op 20 januari 1966 opgericht in Gent door Jean-Pierre De Smet 

en William Wauters. Aanvankelijk was het de bedoeling om een jazzband op te richten. 

Maar omdat allerlei omstandigheden dit onmogelijk maakten, besloten de twee jazzfanaten 

zich bezig te houden met het organiseren van een aantal jazzavonden in een oude 

paardenstal die ze ter beschikking hadden gekregen in het Hazenwindstraatje, nabij de 

Korenmarkt.225 Het eerste concert van de club met onder andere The Cotton City Jazzband 

vond plaats op 4 maart 1966. De start van de jazzclub was veelbelovend: de eerste optredens 

waren een succes en het aantal Gentse toehoorders nam snel toe. Na enige tijd slaagden de 

organisatoren erin om grote namen uit de jazzwereld naar het Hazenwindstraatje te 

halen.226 Dankzij de organisatie van het trio Rudy Balliu, Barry Martyn en Luciano Invernizzi, 

New Orleans Presentations Inc. genaamd (cfr. infra), kreeg de Lazy River Jazz Club gedurende de 

jaren 1960 en later de kans om een hele reeks bekende New Orleans muzikanten (e.g. 

Captain John Handy, Louis Nelson, Emanuel Sayles, Alton Purnell, enz.) te ontvangen. Deze 

concerten droegen natuurlijk in sterke mate bij tot de populariteit van de jazzclub. 

Daarnaast slaagde de Lazy River er de eerste jaren ook in om jazzmuzikanten zoals Albert 

Nicholas, Benny Waters en Fats Sadi te programmeren.227  

 
                                                        
223 ROS, Guido, a.c., p. 25 
224 Honky Tonk Jazz Club’s History, in: http://www.honkytonk.be/#, geraadpleegd op 01/08/2012 
225 Lazy River Jazz Club: historiek, in: http://www.lazyriverjazzclubgent.be/historiek.html, geraadpleegd op 
01/08/2012 
226 COLLART, Chris, “25 jaar Lazy River Jazzclub”, in: Lazy River Jazz Club VZW., 1991, brochure 
227 ROS, Guido, a.c., p. 29 
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Figure 41: Lazy River Jazzclub (huidige locatie)  

(ROS, Guido, a.c., p. 29)   

Na anderhalf jaar verloor de Lazy River Jazz Club haar clublokaal en zat ze in zware financiële 

moeilijkheden. Etienne Hublau en Christian Collard reageerden op de oproep van voorzitter 

Jean-Pierre De Smet om financiële steun te bieden en traden toe tot het bestuur, 

respectievelijk als ondervoorzitter en penningmeester. De Lazy River Jazz Club verhuisde dan 

achtereenvolgens naar de Club Nautique (nabij de Watersportbaan), de zaal Fox (nabij de 

Korenmarkt) en uiteindelijk naar de kelders van de oude brouwerij Van Hecke in de Leo 

Tertzweillaan te Gentbrugge.228 Ondanks de verhuisproblemen, bleef de jazzclub actief en 

slaagde ze erin om verschillende solisten (e.g. Alvin Alcorn, Cecile Forde, Lillian Boutté, 

Chris Burke,...) naar Gentbrugge te laten afzakken. In 1975 moest de Lazy River Jazz Club zijn 

lokaal in Gentbrugge ontruimen en opnieuw verhuizen, maar dankzij Etienne Hublau (die 

vanaf 1971 voorzitter was geworden) vond de jazzclub een nieuwe locatie aan de 

Kantienberg.229 De optredens gingen verder en muzikanten zoals Kid Thomas Valentine en 

Les Haricots Rouges betraden het podium van de jazzclub. In november 1985 verhuisde de 

Lazy River Jazz Club voor een laatste keer en nam ze haar intrek in het huidige lokaal: de 

kelder in de Stadhuissteeg nummer 5. Deze locatie is ondertussen bekend geworden in 

binnen- en buitenland.230 

 
                                                        
228 DE SCHEPPER, Rony, Muziek in Gent, vroeger en nu, in: http://ronnydeschepper.com/2012/05/31/de-gentse-
varietetheaters, geraadpleegd op 01/08/2012 
229 COLLART, Chris, a.c., brochure 
230 Lazy River Jazz Club: historiek, in: http://www.lazyriverjazzclubgent.be/historiek.html, geraadpleegd op 
01/08/2012 
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Behalve de clubconcerten, heeft de Lazy River Jazz Club in de loop der jaren ook tal van 

andere activiteiten georganiseerd. Ten eerste lag de jazzclub aan de basis van de concerten 

in de Gentse afdeling van de Ancienne Belgique met George Lewis, Ken Colyer, Memphis Slim 

en The Dutch Swing College Band en de concerten in de Minardschouwburg met Papa Bue’s Viking 

Jazzband en Chris Barber’s Jazzband. Daarnaast organiseerde de Lazy River ook openbare 

concerten in de gemeentelijke feestzaal van Gentbrugge en Ledeberg met onder andere 

Toots Thielemans, Rhoda Scott, Louis Nelson en Marion Williams. Ook werden er 

abdijconcerten met The Maryland Jazzband, Willie Humphrey en The Harold Dejan’s Olympia 

Brassband georganiseerd. Bovendien hebben er ook dia- en filmavonden, tentoonstellingen 

en boottochten op de Leie en de Schelde (cfr. Honky Tonk Jazzclub) plaatsgevonden die 

uitgingen van de Lazy River Jazzclub. Jaarlijks werkte de jazzclub ook mee aan de Gentse 

Feesten met gratis concerten. Tenslotte werd er door de Lazy River ook jaarlijks een 

traditionele jazz-mis georganiseerd op Pinksteren, die gevolgd werd door de Internationale 

Jazzmeeting in Gentbrugge waar verschillende bands (e.g. The Louisiana Shakers, Barney 

Bigard, Ed Garland, The Legends of Jazz, Lionel Hampton, Claude Luter,...) kwamen optreden.231 

De lijst met jazzmuzikanten die ooit door de Lazy River Jazz Club werden geprogrammeerd is 

groot. Behalve de traditionele bands van eigen bodem (e.g. The Roof Jazzband, The Cotton City 

Jazzband, The Rudy Balliu Society Serenaders, The Fondy Riverside Bullet Band, etc.), zijn ook heel 

wat buitenlandse artiesten naar de club afgereisd (cfr. supra).232  

Ook vandaag is de Lazy River Jazz Club nog actief. Van september tot mei worden er 

clubconcerten georganiseerd en het seizoen wordt nog steeds afgesloten met de 

Internationale Jazzmeeting, die tijdens het Pinksterweekend plaatsvindt in Gentbrugge. 

Bovendien organiseert de Lazy River tijdens de Gentse Feesten nog altijd gratis concerten. 

Deze jazzclub heeft, met uitzondering van een aantal boogie-woogie-, blues- en 

swingformaties, vooral Dixieland en New Orleans jazzmuziek geprogrammeerd, waardoor 

haar aanwezigheid van groot belang was voor de Belgische revival.233 

 
                                                        
231 ROS, Guido, a.c., p. 29 
232 COLLART, Chris, a.c., brochure 
233 Lazy River Jazz Club: historiek, in: http://www.lazyriverjazzclubgent.be/index.html, geraadpleegd op 
01/08/2012 



 

  131 

 
Figure 42: Internationale Jazzmeeting, 1976  

(ROS, Guido, a.c., p. 29)   

2 .4 .3 .  De Lokerse Jazzklub 

De Lokerse Jazzklub is eveneens een jazzclub die belangrijk is geweest voor de traditionele 

jazz-scene in België en vandaag nog altijd bestaat. In de voorgeschiedenis van deze jazzclub 

zijn twee polen terug te vinden. Enerzijds was er een groep jongeren uit Lokeren die op het 

destijds internationaal bekende jazzfestival van Comblain-la-Tour gepassioneerd was 

geraakt door jazz. Deze jonge jazzfanaten kwamen bij Mark De Gryze, de latere 

clubsecretaris, samen om jazzplaten te beluisteren. Anderzijds werden er in die periode 

rond 1965 jazzlabo’s georganiseerd door de Stichting Lodewijk de Raet (cfr. supra). 

Geïnteresseerden konden er onder leiding van ervaren (semi-)professionals zelf jazzmuziek 

leren spelen. Pianist en medeoprichter van de Lokerse Jazzklub, Guido Ros, was één van de 

deelnemers. Uit de ontmoeting tussen de jazzluisteraars, zoals Mark De Gryze, en de 

jazzmuzikanten die deelnamen aan de jazzlabo’s, zoals Guido Ros, ontstond uiteindelijk op 1 

februari 1965 de Lokerse Jazzklub. Door de oprichting van een jazzclub wouden de stichters 

meer belangstelling en sympathie voor jazz opwekken in Lokeren. Dit doel wouden ze 

bereiken door het organiseren van voordrachten, luisteravonden en concerten en het 

oprichten van een eigen Lokerse jazzband.234 

 
                                                        
234 Lokerse Jazzklub: historiek, in: http://www.lokersejazzklub.be/historiek.html, geraadpleegd op 01/08/2012 
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De eerste activiteiten van de jazzclub vonden plaats in het jeugdhuis T-Klub. Op 19 februari 

1965 werden er de doelstellingen en het programma van de nieuwe jazzclub voorgesteld, 

gevolgd door een eerste voordracht onder de titel Wat is jazz?. Gedurende de beginjaren 

domineerde vooral het jazz-educatieve element. Zelfgeorganiseerde concerten waren toen 

nog schaars en er werden vooral voordrachten en luisteravonden op het getouw gezet. De 

eerste concerten werden verzorgd door The Roof Jazzband, The Jeggpap New Orleans Jazzband 

en The Cotton City Jazzband. Deze bands van eigen bodem traden de jaren daarop ook nog 

regelmatig op in de jazzclub.235  

In februari 1966 verhuisde de Lokerse Jazzklub naar de zolder van café ’t Handelshuis op de 

Markt. De uitbaatster was namelijk bereid gastvrijheid te verlenen aan de jonge jazzclub en 

kon door de kleine winst op de consumpties haar eigen kas wat spijzen. Op 13 februari 1966 

speelde The Eagle Jazzband onder leiding van klarinettist Norman Halliday er als eerste 

buitenlands orkest. Meer dan een jaar later, op 25 maart 1967, werd de jazz-zolder officieel 

geopend met een optreden van The Cotton City Jazzband. Dankzij de goede contacten van 

bandleider Rudy Balliu, kon de Lokerse Jazzclub de jaren daarop verschillende New Orleans 

veteranen (e.g. Kid Sheik, Alton Purnell, Louis Nelson, etc.) op het programma zetten. In 

1967 werd in samenwerking met de Stedelijke Feestcommissie een jazzfestival 

georganiseerd op de Markt. Op dit evenement traden naast ‘den Jeggpap’ en ‘de Cotton’ ook 

een aantal moderne formaties, zoals The Jon Eardley Quartet, The New Sadi Quartet en Al Jones 

Trio met zangeres Tany Golan, op. Hoewel het festival eenmalig was, heeft het de verdere 

evolutie en richting van de jazzclub bepaald.236  

Het beschikken over een eigen clublokaal had tot gevolg dat de werking van de jazzclub een 

grotere continuïteit kreeg en de nadruk meer kwam te liggen op de clubconcerten. Tussen 

1967 en 1970 werden er ongeveer twee cluboptredens (al dan niet met het huisorkest, Guido 

Ros 4-tet) per maand georganiseerd, waardoor de Lokerse Jazzklub een van de actiefste 

jazzclubs in Vlaanderen was geworden. Vanaf 1976 werd The New Orleans Train Jazzband 

onder leiding van Alajos Van Peteghem (ex-trombonist van ‘den Jeggpap’) het huisorkest 

van de Lokerse Jazzklub. Geleidelijk aan kreeg de jazzclub, door haar programmering en de 

intieme sfeer van de zolder, in het binnen- en buitenland een goede naam. De tendens om 
 
                                                        
235 ROS, Guido, a.c., p. 31 
236 ROS, Guido, a.c., pp. 31-32 
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zich bij de programmering vast te pinnen op een welbepaalde stijl of periode, werd door de 

jazzclub bewust ontweken. Omwille van de grotere toegankelijkheid, domineerde in de 

eerste jaren de traditionele New Orleans jazz. Na enige tijd werd echter een publiek 

gekweekt voor de modernere en moeilijker toegankelijke jazzvormen, waardoor in de 

eerste tien bestaansjaren van de jazzclub al meerdere grote namen uit de moderne jazz (e.g. 

Nathan Davis, Slide Hampton, Dexter Gordon, Art Farmer, enz.) de weg naar de zolder 

vonden.237 

 
Figure 43: De Jazz-Zolder van café ’t Handelshuis  

(ROS, Guido, a.c., p. 31)   

Doordat ’t Handelshuis in 1977 van uitbater veranderde, werd de Lokerse Jazzklub verplicht de 

zolder te verlaten en uit te wijken naar een clublokaal op de Oude Heerweg, even buiten het 

centrum van Lokeren. Maar ook daar werd de traditie van een zo breed mogelijke 

programmering voortgezet. Naast de binnen- en buitenlandse oude-stijl-orkesten, ontving 

de Lokerse Jazzklub er ook bekende modernere solisten zoals Kai Winding, Barney Kessel, 

Jerome Richardson, Red Mitchell, Randy Weston, enzovoort. Voor het eerst had de jazzclub 

een eigen dak boven het hoofd en kwamen de inkomsten van de consumptieverkoop 

integraal in de clubkas terecht, hetgeen natuurlijk nieuwe mogelijkheden schiep. De 

jazzclub was in staat om jonge beginnende groepen, zoals Milkshake Banana, Jazz Circle en The 

Lazy River Modern Jazzcombo, kansen te bieden.238  

 
                                                        
237 ROS, Guido, a.c., p. 32 
238 ROS, Guido, a.c., p. 33 
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In 1991 verhuisde de Lokerse Jazzklub, omwille van de ietwat primitieve infrastructuur van 

het gebouw aan de Oude Heerweg, voor een laatste keer. De tweede verdieping van een 

leegstaand pakhuis in de Gasstraat in het stadscentrum werd het nieuwe clublokaal. Zware 

onvoorziene kosten brachten de club na korte tijd aan de rand van de financiële afgrond, 

maar gelukkig raakte de jazzclub er met wat hulp terug bovenop. Vandaag kent de Lokerse 

Jazzklub een brede programmering waarbinnen jazz, blues, rock, folk en wereldmuziek hun 

plaats krijgen. De club beschikt sinds 1992 over twee huisorkesten: The New Orleans Train 

Jazzband (die het New Orleans-idioom combineren met een eigen stijlontwikkeling onder 

invloed van Clyde Bernhardt) en het modernere Boss Ross Quintet. De laatste decennia is de 

jazzclub actief geweest op binnen- en buitenlandse jazzmarkt met solisten zoals Freddy 

Sunder, Don Braden, Koen De Cauter, Toots Thielemans, Norbert Detaeye en vele anderen. 

Hoewel het aandeel van de traditionele jazzmuziek de voorbije jaren minder groot is 

geworden in de programmering, heeft  de Lokerse Jazzklub toch haar stempel gedrukt op de 

Belgische traditionele jazzwereld (onder andere door de programmering van New Orleans 

veteranen in de jaren 1960).239  

2 .5.  Het hoogtepunt van de New Orleans jazz in België:  New 
Orleans Presentations Inc.  

Tijdens de jaren 1960 en 1970 hebben er in de Belgische traditionele jazzclubs, zoals de 

Honky Tonk of de Lazy River, een hele reeks concerten plaatsgevonden met enkele grote 

New Orleansmuzikanten zoals Kid Sheik Colar, Captain John Handy, Andrew Morgan, Kid 

Thomas, Louis Nelson, George Lewis, Alton Purnell, Percy Humphrey, etc. Dat de Belgische 

traditionalisten van deze legendarische optredens hebben kunnen genieten, is volledig te 

danken aan de vriendschapsband die was ontstaan tussen Rudy Balliu, Barry Martyn en de 

Italiaanse trombonist en orkestleider Luciano Invernizzi. Samen lagen zij in 1967 aan de 

basis van de stichting New Orleans Presentations Inc.240 Deze organisatie bracht de Belgische 

revival tijdens de jaren 1960 in een stroomversnelling.241  
 

 
                                                        
239 Lokerse Jazzklub: historiek, in: http://www.lokersejazzklub.be/historiek.html, geraadpleegd op 01/08/2012 
240 Zoals Inc. (afkorting van Incorporated) in de naam New Orleans Presentations Inc. aangeeft, was de 
organisatie van Barry Martyn, Rudy Balliu en Luciano Invernizzi een naamloze vennootschap. (Van Dale, Groot 
woordenboek van de Nederlandse taal 14, CD-rom) 
241 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 209 
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Figure 44: Luciano Invernizzi, Barry Martyn en Rudy Balliu  

(PRIVECOLLECTIE RUDY BALLIU) 

Alles begon toen Rudy Balliu op zeventienjarige leeftijd voor de eerste keer naar Groot-

Brittannië reisde. In een van de Londense jazzclubs hoorde hij behalve Ken Colyer’s Jazzmen 

ook andere groepen spelen. Het orkest waar hij het meest door aangetrokken werd was The 

Barry Martyn Ragtime Band. De stijl van Barry Martyn interesseerde Rudy Balliu meer dan de 

oude Engelse revivalstijl van Ken Colyer. De jonge Gentse trompettist en bandleider van de 

voormalige Hot Six introduceerde zichzelf bij Barry Martyn en de twee konden het goed met 

elkaar vinden. Ze behielden contact en raakten na verloop van tijd goed bevriend met 

elkaar. Rudy Balliu liet Barry Martyn overkomen naar België en ging zelf ook regelmatig 

meespelen met The Barry Martyn Ragtime Band in Groot-Brittannië. Omdat ze gehoord 

hadden dat er in de streek van Milaan een goede New Orleans band actief was, 

organiseerden Rudy Balliu en Barry Martyn in 1967 samen een tournee naar Italië. De 

bewuste band was de Bovisa New Orleans Jazz Band van Luciano Invernizzi. De drie 

bandleiders kwamen in Italië met elkaar in contact en wat volgde was een vriendschap en 

vruchtbare samenwerking die van uitzonderlijk belang was voor de Europese New orleans 

revival.242  

Na de tournee kwamen de drie bandleiders op het idee om samen een organisatie op te 

richten, met de bedoeling zoveel mogelijk traditionele jazzmuzikanten uit New Orleans te 
 
                                                        
242 Lennart Deroo in gesprek met Rudy Balliu, 11/07/2012, Gent 
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laten toeren in Europa. De samenwerking tussen de drie landen was natuurlijk zeer 

interessant en veel voordeliger, omdat de kosten om de New Orleansveteranen over te 

brengen vanuit Amerika, het transport, het logement, enz. konden verdeeld worden. Door 

de goede contacten van Barry Martyn in New Orleans, vond de organisatie regelmatig 

jazzmuzikanten die geïnteresseerd waren in een tournee van anderhalve maand of twee 

maanden door Europa. De drie bandleiders bepaalden dan hoe lang de artiest waar zou 

verblijven en verdeelden de kosten en organisatie over de drie landen.  

 
Figure 45: Captain John Handy (as), Jacques Cruyt (tp) en Paul Gevaert (b)  

(DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 141) 

De New Orleans veteranen werden vooral begeleid door Barry Martyn’s Ragtime Band, Rudy 

Balliu’s Cotton City Band of Luciano Invernizzi’s Bovisa New Orleans Jazz Band. In vele gevallen 

gingen de bandleiders ook in de andere landen met de andere bands meespelen. Zo reisde 

Rudy Balliu regelmatig naar Groot-Brittannië of Italië om er met The Barry Martyn Ragtime 

Band of The Bovisa New Orleans Jazz Band mee te spelen, al dan niet met de bedoeling de 

muzikant uit New Orleans te begeleiden. Daarbuiten trokken Martyn, Balliu en Invernizzi 
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bovendien elk jaar voor minstens veertien dagen samen op tournee.243 In de jaren 1960 en 

1970 resulteerden de bezoeken uit New Orleans in historische opnamesessies. Een goed 

voorbeeld zijn de Alpha langspeelplaten van de Cotton City Jazzband in de reeks New Orleans 

Today met o.a. Emanuel Sayles, Alton Purnell, Louis Nelson en verschillende anderen (zie 

Tab. 2). Ook de Honky Tonk opnames met Kid Thomas of Kid Sheik Colar kunnen ter 

illustratie dienen.244   

In België werden de New Orleans veteranen, begeleid door The Cotton City Jazzband, op de 

meest uiteenlopende plaatsen geprogrammeerd. Natuurlijk waren er veel concerten in de 

traditionele jazzclubs zoals de Honky Tonk Jazzclub of de Lazy River Jazzclub. Maar ook in 

verschillende Brusselse cafés, waar de meeste luisteraars weinig of niet vertrouwd waren 

met de authentieke New Orleans sound, vonden optredens plaats binnen de context van de 

New Orleans Presentations Inc. Op 23 september 1966 stonden George Lewis samen met The 

Cotton City Jazzband, naast Ken Colyer’s Jazzmen en Barry Martyn op hetzelfde podium van de 

Gentse afdeling van de Ancienne Belgique, een concertzaal waar voornamelijk commerciële 

en populaire amusementsmuziek geprogrammeerd werd.245  

 
Figure 46: George Lewis voor de ingang van de Honky Tonk en in Ancienne Belgique, 1966 

 (DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 189) 

 
                                                        
243 Lennart Deroo in gesprek met Rudy Balliu, 11/07/2012, Gent 
244 DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 209 
245 RAEMAN,	  Kasper-‐Jan,	  o.c.,	  p.	  49	  en	  DE SMET, Jean-Pierre, o.c., p. 210 
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Toen Rudy Balliu in 1977 The Cotton City Jazzband verliet om een nieuwe band te stichten, 

werkte de organisatie vanaf dan verder met The Rudy Balliu Society Serenaders. Nadat 

trompettist Kid Thomas Valentine in 1983 naar België was gehaald, werd New Orleans 

Presentations Inc. uiteindelijk stopgezet. De rede hiervoor was dat de meeste New Orleans 

veteranen overleden waren of niet meer in staat waren om door Europa te reizen, waardoor 

het doel van de organisatie (i.e. oude jazzlegendes uit New Orleans, die de beginperiode 

hadden meegemaakt, door Europa te laten toeren) niet meer te verwezenlijken was. Buiten 

de organisatie, bleven de drie bandleiders wel nog tot de dag van vandaag met elkaar 

samenwerken en organiseerden ze in de voorbije jaren meerdere gezamenlijke tournees en 

optredens. Bovendien werkten ze ook regelmatig samen met de nieuwe generatie New 

Orleans muzikanten uit Groot-Brittannië, Zweden, Australië en verschillende andere landen 

(zie tab. 2).246    

 
 
Table 2: Een zo volledig mogelijk overzicht van de opnames die Rudy Balliu maakte met gastmuzikanten, al dan niet uit New Orleans 

(Lennart Deroo in gesprek met Rudy Balliu, 11/07/2012, Gent) 

 

THE COTTON CITY JAZZBAND 

 

1964 

 

I Giganti del Jazz (GJ-29) 

Met klarinettist Mezz Mezzrow uit Chicago 

(LP met onwettig verkregen BRT opnames van een concert in het 

Casino van Blankenberge, die door een Italiaanse platenlabel 

werden uitgegeven) 

1965 Mono Records 
The  Cotton City  Jazzband  in de Lazy River Jazz Club, gemaakt door 

het Engelse platenlabel van Barry Martyn 

 

14/10/1967 

 

RUSTY RRNO JB 40441 

The Bovisa  New Orleans  Jazzband  uit Italië met drummer Barry 

Martyn uit Groot-Brittannië en Rudy Balliu (trompet, met 

uitzondering van 2 songs klarinet) 

Juli 1969  Alpha Records AL 7001	   The Cotton City  Jazzband 

Okt. 1969 Alpha Records AL 7002	   Met banjospeler en zanger Emanuel Sayles uit New Orleans 

23/02/1970 Alpha Records AL 7004	   Met pianist en zanger Alton Purnell  uit New Orleans 

02/11/1970 Alpha Records AL 7005	   Met trompettist en zanger Percy Humphrey uit New Orleans 

 
                                                        
246 Lennart Deroo in gesprek met Rudy Balliu, 11/07/2012, Gent 
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22/02/1971 Alpha Records AL 7006	   Met pianist Don Ewell  uit New Orleans 

22/03/1972 Alpha Records AL 7007	   Met trombonist Louis Nelson uit New Orleans 

06/06/1976 Alpha Records AL 7011	   Met drummer en zanger Freddie Kohlman uit New Orleans 

THE RUDY BALLIU SOCIETY SERENADERS 

14/09/1977 Omega Records 163045	   The Rudy Bal l iu  Society  Serenaders  

28/08/1978 Anker Club 1001	   Met The original  F lemish Ragtime Orchestra  

31/05/1979 Beerendonck Records 9995	  
Met pianist en zanger James “Sing” Miller uit New Orleans & 

trompettist Geoff  Bull  uit Australia 

23/05/1983 Eustachius EJ 1003	   Met trompettist Kid Thomas Valentine uit New Orleans 

26/01/1986 Eustachius 007	   Met trompettist en zanger Dan Pawson uit Groot-Brittannië 

06/12/1987 GHB Records BCD-223	  
Met trompettist en zanger Emery Thompson & drummer Barry 

Martin (dms) beiden uit New Orleans 

25/07/1989 Eustachius CEJ 011	  
Met drummer Jeff  Hamilton uit Los Angeles & trompettist en 

zanger Geoff  Bull  uit Australia 

29/05/1994 GHB Records BCD- 343	   Met klarinettist Orange Kellin uit Zweden/New Orleans 

22/07/1995 GHB Records BCD-393	   Met trompettist en zanger Cuff  Bil let  uit Groot-Brittannië 

20/02/1997 GHB Records BDC-393	   Met klarinettist John Defferay uit Groot-Brittannië 

19/05/1997 GHB Records BCD- 393	   Met zangeres Topsy Chapman uit New Orleans 

OPNAMES ALS GASTMUZIKANT IN ANDERE FORMATIES 

15/07/1971 GHB Records GHB-78	  
Rudy Balliu met The Yarra Yarra New Orleans  Jazz  Band  uit 

Australië, opgenomen in North Carolina, USA 

17/07/1981 Stomp Off S.O.S 1048	  
Rudy Balliu met The New Black eagle  Jazz  Band  uit Boston, 

USA 

28/10/1996 GHB Records BCD-473	  
Rudy Balliu met The Barry Martyn Down Home Boys  uit New 

Orleans, opgenomen in New Orleans 

26/03/2000 GHB Records BCD-413	  
Barry Martyn’s  Reunion Band in  Italy  met o.a. drummer Barry 

Martyn uit New Orleans, trombonist Luciano Invernizzi  uit 

Italië & Rudy Balliu uit België 

13/08/2001 
Beerendonk Records BR 

99948	  

Rudy Balliu met The New Orleans  Double  Clarinet  Band  met 

o.a. kornettist en trombonist Dan Barret uit Los Angeles 
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Conclusie 

In tegenstelling tot de Brussel en Wallonië, was de New Orleans Jazz Revival vanaf de jaren 

1950 al onmiskenbaar aanwezig in Vlaanderen. Onder Amerikaanse en Britse invloed 

raakten in Gent een aantal jongeren gefascineerd door een jazzstijl die na de eeuwwisseling 

haar hoogtepunt kende in een prostitutiewijk in New Orleans en door een aantal 

Amerikaanse jazzfanaten en platenverzamelaars rond het eind van de jaren 1940 een 

tweede leven werd gegeven. Niet alleen in Amerika maar ook in de rest van de wereld 

groeie het aantal jazzliefhebbers die sympathiseerden met de New Orleans jazzveteranen 

die door armoede, overmatig drankgebruik en andere problemen geplaagd werden. De 

enthousiaste promotors van de revival hebben ervoor gezorgd dat deze oude legendes een 

tweede kans kregen. Door de opnames van Bill Russell, Gene Williams, Dave Stuart, Ken 

Mills en vele andere enthousiaste jazzfanaten werden de New Orleans muzikanten uit de 

vergeethoek gehaald. Hun muziek bereikte gaandeweg de rest van de wereld en werd een 

inspiratiebron voor de honderden revivalbands die in navolging van de veteranen 

traditionele jazzmuziek begonnen te spelen. Dankzij de oprichters van Preservation Hall 

kregen de veteranen een vaste plaats om op te treden. Deze concertzaal was veel meer dan 

één van de vele cafétjes waar de muzikanten vele nachten feestend hebben doorgebracht. 

Voor velen was het eerder een soort tweede thuis en bovendien de enige plaats waar ze zich 

nog serieus met de New Orleans muziek konden bezighouden.  
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In 1952 trok Ken Colyer naar New Orleans en speelde hij er samen met de New Orleans 

veteranen, die opnieuw aan het musiceren waren geslagen. Bij zijn terugkeer bracht hij al 

zijn ervaringen mee naar Groot-Brittannië en leerde de Britse traditionalisten wat hij in 

New Orleans had geleerd. Hij verkondigde wat de ‘echte, zuivere’ New Orleans stijl in zijn 

ogen was en bepaalde op die manier de typisch Britse traditionele jazzstijl. Al snel doken er 

muzikanten op het iets minder nauw namen met de strenge, puristische visie van Ken 

Colyer en de Britse traditionele jazz evolueerde verder. Onder impuls van Chris Barber, 

Acker Bilk en Kenny Ball ontstond de ‘trad jazz’, een sterk vereenvoudigde en populaire 

variant van de New Orleans jazz. Hoewel deze stijl in Groot-Brittannië een enorme aanhang 

kende, drong de trad boom niet door in België.  

In Vlaanderen haalden Walter Eysselinck en Pierre Claessens hun inspiratie bij Ken Colyer, 

waardoor de Vlaamse revivalstijl sterk aanleunde bij die van Ken Colyer en zijn Jazzmen. 

Ook later bleef er een goede relatie bestaan tussen de Belgische en Britse revivalmuzikanten 

met een continue wederzijdse beïnvloeding als gevolg. Via Eysselinck kwamen de pioniers 

van de Belgische revival in contact met de beruchte American Music opnames van Bill 

Russell. Deze opnames werden de belangrijkste inspiratiebron voor de eerste Vlaamse 

revivalbands, die met de steun van de Gentse Jazzclub hun eerste concerten konden geven. 

Dit was het begin van het immitatieproces waarbij de heel wat Belgische traditionele 

jazzmuzikanten de stijl van Bunk Johnson, George Lewis of Jim Robinson probeerden eigen 

te maken. Het leerproces was meestal hetzelfde: Luisteren, meespelen, naspelen, kopiëren 

en op eigen wijze interpreteren. De beste muzikanten slaagden erin om na verloop van tijd 

een eigen herkenbare sound te ontwikkelen. The New Orleans Roof Jazzmen, The Cotton City 

Jazzband, The Rudy Balliu Society Serenaders, The Jeggpap New Orleans Jazzband en The Fondy 

Bullet Riverside Jazzband, zijn waarschijnlijk de meest vooraanstaande revivalbands die de 

Belgische revival heeft voortgebracht. De belangrijkste jazzclubs van de revival die vandaag 

ook nog bestaan zijn de Honky Tonk Jazz Club, de Lazy River Jazz Club en de Lokerse Jazz Club. 

Het Jazzcentrum Vlaanderen heeft uitstekend werk verricht wat betreft het bewaren, 

archiveren, tentoonstellen en promoten van de New Orleans jazzmuziek in Vlaanderen. 

Geïnteresseerden kunnen er terecht voor heel wat informatie over de bovengenoemde 

jazzclubs  en -muzikanten.  

De Belgische revival kende haar hoogtepunt tijdens de jaren 1960. Dankzij de organisatie 

van Barry Martyn, Luciano Invernizzi en Rudy Balliu zijn er in die periode heel wat New 
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Orleans veteranen naar de Belgische jazzclubs gehaald. De invloed van deze concerten op de 

Belgische revivalmuzikanten is niet te overschatten. New Orleans Presentations Inc. bracht de 

Belgische revival in een stroomversnelling. Gedurende de jaren 1960 en 1970 ontstonden er 

verschillende andere bands (e.g. Golden River City Jazz Band, New Orleans Train Jazz Band, 

Superior Dance Band, New Orleans Z’Hulus, etc.) en jazzclubs (e.g. Het Veerhuis, Marckriver New 

Orleans Jazzclub, Lendelede Jazzclub, Crazy Bol Jazzclub, etc.). Vandaag is een groot deel van deze 

jazzbands en -clubs nog steeds actief en kunnen we dus nog altijd spreken van een Belgische 

traditionele jazzwereld. 
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