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Dat was Pim Gras, dit is H I I I , NOS-JIazz, MdR. De Geschiedenis

van de Jazz, deel 19.

aat 1 Jabbo Smith and his Rhythm Aces: Take me to the river (Robinson)
A72~-~2752"~~Cöral 94 2OTTPC

Het l i j k t haast een zeer afwijkende take van Louis Armstrong's

"West End Blues" uit '28. Maar het was Jabbo Smith met zijn Rhythm

^Ji'/t Aces in "Take me to the r iver" van 1 maart 1929. Trompettist/jabbo

Smith was 24 december 1908 in de staat Georgia geboren, en na vele

omzwervingen waarbij hij in ÊÊ27 platen maakte met Duke Ellington,

kwam hij met de show "Keep Shufflin' in Chicago, 1928. In die t i j d

zeiden sommige musici dat Jabbo Smith meer VUUT in zijn spel had dan

Louis Armstrong, maar in elk geval heeft hij het nooit echt gemaakt,

en zeker zo'n lonken naar jfiT "West End Blues'", al of niet door een

producer bedacht, zal niet geholpen hebben een eigen status te

krijgen. Omer Simeon speelde klarinet in "Take me to the riteer",

Caseino Simpson-piano, Ikey Robinson-banjo en Hayes Alvis-tuba.

Hog een stuk door Jabbo Smith«met Simeon nu op altsaxofoon, Earl

Prazier-piano en Lawson Buford op tuba. "Boston skuffle".

aat 1 Jabbo Smith and his Rhythm Aces: Boston Skuffle (Robinson)
A/l - 2':53 - idem

"Boston Skuffle", ook weer voor Brunswick in Chicago opgenomen,

8 augustus 1929 door Jabbo Smith-trompet, Omer Simeon-altsaxofoon,

Earl Prazier-piano, Ikey Robinson-rbanjo, Lawson Buford-tuba.

. Eind december 1928 werd Earl Hines gggjleider van de band in het

Granè Terrace C a f é . ^ ^ e drummer die drie jaar la ter bij hem ging

spelen woont al heel lang in ons land, Wallace Bishop, en hij viert

vandaag zijn 74ste verjaardag. Het formeren van die Earl Hines

Band was een belangrijke gebeurtenis, maar daar kom ik la te r in deze

geschiedenis op terug. Op dit moment, 1929, was het met de ontwikke-

ling van de jazz in Chicago afgelopen omdat practisdh alle belangrijke

musici vertrokken waren naar elders, voornamelijk New York.

De eerste ragtime en jazz was in 'The Apple' opgcnomMi - "At a

Georgia Camp Meeting" al in 1897?zoals te horen in deel 2 van deze

serie. Sinds 1920 en Mamie Smith werd met steeds groter frekwentie

zwarte muziek in New York opgenomen - echte jazz fe i te l i jk voor het

eerst op 3 december 1923, maar dat gebeurde dan ook door Armand J.

Piron's New ürleana Orchentra, aen zwarte band uit de Crescent City

die dan ook zeer duidelijk verwantöchap heeft met de muziek van

King Oliver. Dit is "Bouncing Around".

aat 2 Armand J .Piron 's New Orleans Orchestra: Bouncing Around (Bocage.Piron)
173 - 2:41?' - CBS ~BPGT22jÏ2"
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"Bouncing around", 3. december 1923 voor Okeh in Kew York opgenomen

door Armand J.Piron'e New Orleans Orcheatra. Peter Bocago-trompet,

John Lindsey-trombone, Lorenzo Tio J r . -k lar ine t , Louis Warnecke-

altsaxofoon, Armand J.Piron-viool, Steve Lewis-piano, Charles Bocage-

banjo, Charles Seguirire-tuba, Louis Cottrell-drums. Typische
/ *—

zwarte jazz uit New Orleans./Op dit moment was ik eigenlijk van plan

de ontwikkeling in The Apple/te volgen, maar via Piron^die leefde

van 1888 tot 1943^ en BBS in 1924 nog even in de New Yorkse Roseland

Ball Room heeft gespeeld, via Piron kom ik toch nog even op New

Orleans terug om in sneltreinvaart aan te geven wat daar intussen

gebeurde. In de t i jd dat wij ons met Chicago bezig hielden. Pas in

1924 begon men opnamen te maken in New Orleans zelf. 15 maart was

M j b K hèt orkest van cornettist Johnny DeDroit aan de beurt,een witte band die 7 jaar na dato nog igUïU 'it7 in de traditie van

de Original Dixieland Jazz Band speelde. "Panama".

aet 3 Johnny DeDroit and hls Orchestra: Panama (Tyars)
B/2 - 2:48 - Philips 43b 007 A-JE

"Panama", voor Okeh in New Orleans op 15 maart 1924. Johnny DeDroit-

cornet, Russ Papalia-trombone, Henry Raymond-klarinet, Rudolph Levy-

alt saxofoon, Frank Cuny-piano, George Potter-banjo, Paul DeDroit-drums

Pianist Fate Marable, 1890 in de s taat Kentucky geboren, en vooral

bekend als orkestleider op immense Mississippi-raderboten van de

firma Streckfus als de 'Capitol ' , de 'Steamer J . S . ' en de 'Sidney',

was de volg-nde dag aan de beurt. TOYaTraTtxgwsyrifY Miraar Deze muziek

klinkt weer duidelijk als die van Piron of King Oliver en dat klopt,

dit i s zwarte New Orleans jazz. "Frankie and Johnny".

aat 4 Fate Marable's Society Syncopators: Frankie and Johnny (P.D.)
B/2 - 2:44 - CBS BPG 62233

"Frankie and Johnny", 16 maart 1924 voor Okeh in New Orleans gespeeld

door Fate MarableS Society Orchestra met Sidney Desvignes en Amos

White-trompetten, Harvey Lankford-trombone, Norman Hason, Walter

Thomas en Bert Bailey-klariretten en/saxofoons, Fate Marable-plano,

Willie Foster-banjo, Henry Kimball-tubafnZutty Singleton-drums die

we in Chicago bi j Louis Armstrong hoorde^, T^T f̂tMtmtafedfcfâ  Z-̂ 2. «P.

^a*J fen dag la te r weer een witte band. Dit i s de "Waff'le man's call"

door Johnny Bayersdorffer and his Jazzola Novelty Orchestra.

em Johnny I3ay e r ador fj*er and h i s Jaz .ao la N o v e l t y Orche a t r a : ScaRlione)
ÏÏ73" - 1T00~^T^ëm~ "laTP l'e~nuftTTlTc7ïll (Loy ocano,
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"Waffle man's oall" door een band waarvan de MHKiKt namen van de

musici duidelijk maken hoe cosmopolitisch New Orleans ia: Engels,

Duits, Spaans en Italiaans - toevallig_geen Frans. Johnny Bayers-

dorffer-cornet, de legendarische Tom Brown (1888-1958) op trombone

die in 1915 met zijn Band naar Chicago was gi-. gaan, Charlie Soaglioni-

klarSnet, Johnny Miller-piano, Steve Loyocano-banjo, Chink Martin-

tuba en Leo Adde-drums. 17 maart 1924 in New Orleans opgenomen bij

de eerste »expeditie' die de firma Okeh naar het Diepe Zuiden orga-

niseerde. .Tien maanden later kwam de tweede. Als je vanuit New

Orleans naar het meer ging, naar West End bijvoorbeeld, kon je door

het Stadspark gaan. Via City Park Avenue. Dan kruiste je op een gege-

ven moment Pontchartrain Avenue -naar dat meer geno'.md- en op de

hoek waa een kroeg die, aangeaien men hier halverwe was, het Half Way
Mr U

House genoemd werd,/ Abbie Brnies, de cornet spelende twee jaar

oudere broer van trombonist George Bruniea, bekend van de New Orleans

Rhythm Kings, was de le ider van het hu i torkes t , het Halfway House

t Dance Orchestra» 22 januari 1925 nam de band een stuk op genoemd
naar de streek aan de monding van de Mississippi waar in %

vgeuw i

E9eV-—'Jean Laf i t te zi jn hoofdkwartier had: "Barataria".
dein Halfway House Dance Orchestra: Barataria ( ? )

57T~- 2:46 - idem
Abbie Brunies-cornet en leider, Joe Loyocano-trombone, Leon Roppoio-

klarinet, Charlie Cordella-tenorsaxofoon, Micky Marcour-piano, Bill

Eastwood-banjo en Leo Adde-drums: Het Half Way House Dance Orchestra

met "Barataria", New Orleans, 22 januari 1925\JêAlaHW1ürleans Rhythm
Kings waren toen uit Chicago in New Orleans teruggekeerd,en

kxxd: maakten daar opnamen in de tweede serie sessions voor Okeh, onder

de oude naam. Paul Mares was erbij op trompet en klarinettist Leon

Eoppolo. Hij als liefhebber van het fameuze kruid uit Mexico, zal

"Milnbburg joys" wel een nieuwe naam gegeven hebben: "Golden leaf

strut". En dat is nu het slot van deel 19 in De Geschiedenis van

de Jazz, * K H MdR.

New Orleans Rhythm Kings: Golden leaf strut (Mares, Roppoio, Morton)
it 5 A7T~^Tt53~~ÜBS~^"^~"^" "
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