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Dat was Plm Gras. Nu MdR met: De Geschiedenis van èe Jazz, deel 4-.

Iaat 1 New Orleana Ragtime Orchestra: The minstrel man (J.Russell Robinson)
A/l op "One, two" - 2:50 - Sonet SNTF 709

Orchestrale ragtime door een ensemble met twee violen, trompet, trom-

I bone, klarinet, piano, contrabas en slagwerk. "The minstrel man" van

J.Russell Robinson, pianocompositie uit 1911, orchestratie uit het

I 'Red back book'. In 1976 gespeeld door het New Orleans Ragtime Orches-

tra olv. Lars Edegran-piano, en met John Robichaux op drums, neef van

I d e oude John RÈbichaux (1866-1939) die rond de eeuwwisseling een der-

gelijk orkest leidde, het populairste dansorkeet in fiet oude Kmmkxoai

. centrum van New Orleans, het French Quarter. Deze orchestrale rag-

I time was, net als de oorspronkelijke voor piano solo, in heelt de USA

bekend en xinrrgt daarbuiten voorai in Europa. James Ree se Europe

| leidde in New York de bekendste band, zijn Clef Club Orchestra, waar-

mee hij op 29 december 1913 voor het eerst platen maakte in de bezet-

I ting 3 violen, cornet, klarinet, 5 banjos en/of mandolines, piano en

slagwerk. Een van de opgenomen stukken was de "Down home rag" van

I Wilbur Sweatman en vooral de manier waarop thema D gespeeld wordt i s

zeer boeiemd. Het gaat als volgt: thema A, thema B, terugkeer van

• thema A, modulatie, thema C en thema D, waarin violen en klarinet

| ' s lu r s ' spelen - naar eenyTöeglijden en er weer af - een expressie-

middel dat bepaald niet ragtime maar jazz i s . "Down home rag".

laat 2 Jim Europe1s Society Orchestra: Down home rag (Wilbur Sweatman)
'•• A/5 - 3:2b - Saydisc SDL 221

I "Down home rag", 29 december 1913 opgenomen door BSS Europe's Society

Orchestra, zoals hèt op de Victor-plaat heette. De leider, James Reeae

Europe, zou vijf jaar later als eerste jazz laten horen in Europa:

| Frankrijk en België. Nu gaan we inderdaad 'down home', dwz. naar

het Zuiden van de States, New Orleans met name. Eind 1803 was de stad

via de zg. Louisöia Purchase van Frans, (Napoleon), Amerikaans gewor-

den voor een bedrag van 15 miljoen Dollar. Nog tot vier decennia daar-

I na mochten zwarte slaven op het Congo Square, ietsje ten noord*» van

' het French Quarter, hun eigan dansen en muziek -met drums!- uitvoe-

I ren,« de enige plek in Noord-Amerika waar dat toegestaan was1». In 1843

werd dat verboden,KicctcrKKgxiiïxpïaicxitiExajEsnixSKsaiïgxiixSiïiisiac^XHiaci:

De Zuidelijke generaal Beauregard gaf op 12 apri l 1861 het bevel tot

het beschieten van Fort Sumter waarmee de burgeroorlog begon, New

ürliana word 25 april 1862 door de Noordelijken bezetten danrna werd

Congo Square omgedoopt tot Beauregard Square. Nu is hst een ongeregeld

graslandje waarop puin gestort wordt, er staat een vervallen hek om-

heen, en alleen op de kaart staat dat het Louis Armstrong Park heet.

In 1894 werden de Creoles of Color wettelijk gelijkgeschakeld met de
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Negers. Creolen worden daar genoemd de in Louisiana geboren afstamme-

lingen van oorspronkelijk voornamelijk Franse en Spaanse kolonisten,

Creoles of Oolor waren de afstammelingen van deze Creolet» en Negers,

ze behoorden tot de middenstand, zaten sociaal tussen Negers en blan-

ken. Door die gelijkschakeling van 1894 verpauperde de groep snel tot

het niveau van de zwarten die ten\westen van de hoofdstraat, Ganal

Street, hun ghetto hadden. John Róbichaux was een Creole of Color,

ook de ±« op 20 september 1885 geboren Ferdinand Josepfe LaMenthe, die

zich als pianist otz Jelly Roll Morton noemde. 0 H . Hij i de i n 1876

geboren Tony Jackson en anderen, speelden solo pianoragtime in de

luxere bordelen van Storyville, de wijk ten noord-westen van het

French Quarter waarvan Basin Street een grens vormde. Wethouder Story

maakte met ingang van 1 januari 1898 prostitie legaal in een precies

beschreven stadsdeel, het kreeg onofficieel zijn naam, maar werd

meestal The District genoemd. Tony Jackson maakte er zijn "Pretty

Baby" dat nu nog wel door Lionel Hampton geciteerd wordt, en speelde

er zijn simpele "Naked dance", door Morton veel later op de plaat

vastgelegd.

Jelly Roll Morton: The naked dance (Morton)
2:50 - Vogue V 2120

Tony Jackson1s "Haked dance" zoals hij die aan het begin van deze

eeuw in Storyville, New Orleans, speelde, vastge&egd op 16 december

1939 door Jelly Roll Morton - eenvoudige ragtime in hoog tempoi

Jelly Roll Morton zelf speelde er ook eigen stukken, maar daarnaast

de bekende ragtimes zoals van Scott Joplin. Overigens had hij daar

een geheel eigen opvatting o a kwa teunpo en timing, zoals hij voor-

jaar 1938 liet horen voor de archieven van de Library of Congress.

Jelly Roll Morton: Maple leaf rag (Joplin). S o o t t J°Plin'|] "Maple

B/2 op inzet pi - 2:56 - t/m ...vast difference".^^ C L x\

"Een groot verschil met ragtime^volgone mij" - aldus Jelly Roll Mor-

ton en Scott Joplin1s "Maple leaf rag". Dat verschil in tempo en

timing moet vooral door de Blues gekomen zijn. In Storyville was een

andere pianist, de in 1870 geboren Buddy Carter die er tot 1910

Bpeeldejbekand als bluespianist. Blues is plattelandsmuziek, maar

kwam naar de grote stad. De vorm is min of meer 12 maten in 4/4, de

intonatie van de zang en fi instrumentale begeleiding op gitaar, zeer

vrij: 'slurs1, glijerB: glissandi worden veelvuldig toegepast.

Lonnie Johnson werd 8 februari 1889 in New Orleans geboren, en begon

zijn muzikale carrière als violist - bluesviolist.

Lonnie Johnson: Very lonesome blues (Lonnie Johnson)
TacTen op 1:40 - Okeh 8282

Helaas werd blues pas sinds 1926 voor de plaat opgenomen, maar juist
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e<=u HHttK raan ala Lonnie oohnson -in 1905 was hij 16 en actie!' als

bluesman, al» in '17 kon men hem in Londen horen- moet in 1926 toen

hij pas 37 »as, heel dicht zitten bij de blues rcale hij en anderen

die kort na 1900 speelden.

Lonnie Johnaon: Love atory blues (Lonnie Johnson), • . r 0U,.t,
5728 - Okefe 82B2 / ̂ ^t!l-w-o ""> ̂  *-«~J) ** J ""*£/> U
Lonnie.Johïinon, blue^zang en g i t aa r , X3UÖSJf "Love story b lues" , opge-

nota1 nv20 januari 1926. / Blusszangers kwamon vooral u i t Texas en de

Tliaalss ippi^lel ta boven 7Jew Orleans, ze zwierven over heel Amerika

u i t , zoal« de legendarisch Blind Lemon Jefferson, geboren in 1897.

la t 4 Blind Lenon Jefferaon: Rabbit foot blues (B.L.Jeff'erson)
5/T - ' 2 J 5 2 - CBÜ 63738

"R&bbit foot blues" -een konijnepootje i e een Voodoo-ansnulet- door

Blind Lenon Jefferson u i t 5exas, opgenomen omstreeks jun i 1926 in

Ohicago. Blues, waarvan i n t o n a t i e ! het aanzetten van tonen in zang en

g i taa rspe l van besllasende invloed z i jn geweest in de 9MBÈÉBSM!(7

van ragtime naar Jazz. En minstens even belangri jk was het ritme van

deze muziek, de «inzet t o t wat l a t e r in janz genoemd werd: het element

S7d.ng. Tot s lo t nu terug naar orkes t ra le ragtime-achtige mars-

muziek zoale die kort voor en vooral na 1900 zeer populair was in

de States door bands a l s die van John Ph i l l i p Sousa (1854-1932) en

trombonist Arthur Pryor (1870-1942) die voor die t i j d zesr onorthodox

met de trombone schuif omging. Dit i s "Oaorgia sunsot cake-walk" van

J.Bo e v/a lé" Lamp e, zoals Pryor die 22 september 1908 in New York opnam,

olot var, deel 4 in Ce G eohiedanis van de Jazz, MdR.

.Arthur Pryor: Georgia Hunset cake-walk (J.Bode\7ald Lamp e)
B/2 - 2t33 - Saydiec SDL 221
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