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Dat was Pim Graa, dit is II III, NüS-Jazz. MdR. ITOS Jazzgeschie-

denis, deel 44. •£ Aluaja^'Wtjfgg 2> U-* <-f "3,
laat 1 Claude Hopkins a/h Orchestra: Lovelesa love (Yf.C.HaiidvJ /

B/l - 1:57 - Jazz Live BLJ 8009^4^ySv*öp*-ft«yi<S*fc<*<1--yS, •

In de tweede helft van de jaren twintig ontstonden er grotere jazz-

orkestenjsamen met het groter worden van danezalen en,nachtclubs. Er

bestond nog geen zaalversterking, geen P.A. (public address) zoals

dat nu overal genoemd wordt, zangers gebruikten nogal eens megafoons,

een soort soheepsroepertje, (ook weer niet-electrisch natuurlijk), om
\CfA

zich hoorbaarder te maken. Wat men latek/Big BandB is gaan noemen

hadlBH toen drie groepen of secties: het koper, m trompetten en één

trombone - de rietsectie: drie saxofonisten die ook klarinet speelden,

en de ritmesectie: piano, banjo of gitaar, tuba of contrabas, en

drums, vier musici dus. In de jaren dertig werden eerst twee en

daarna drie trombones gebruikt zodat er niet meer twee maar drie

blazers-groepen waren: trompetten, trombones en saxofoons. De jazz-

orkesten waren vooral zwarte bands, de uit blanken bestaande orkesten

zoals b.v. ai& van Ben Pollack en Paul Yftiiteman speelden vooral

echte dansmuziek met hier en daar voorzichtig een klein jazzrsolootje .

Het ging practisch zonder uitzondering om big bands op permanente

basis, 'working bands', speciale grote formaties voor grammofoon-

plaat of radio waren vrijwel onbekend. Een aantal big bands zoals

Duke Ellington, Cab Calloway, Jimmy Lunceford maakten veel platen,

speelden dan ook voornamelijk voor blank publiek, maar in de danoe

halls waar zwart publiek kwam waren dikwijls andere bands zeer popu-

lair. K w die maakten minder of nauwelijks platen zodat ze nu een

beetje vergeten
"huui'Ht wercT|rgespeeld door de band van pianist Claude Hopkins

W.C. Handy's/tïijna onherkenbaare "Loveless lovel'Yvanwege

het hoe;e tewpoj/Ml woewel Hopkins' orkest ook in de Roseland Ballroom

en de Cotton Club speelde -voor blank publiek- was de band sinds

1930 SCS5 favoriet bij het zwarte dansende publiek in Harlem's

Savoy Bsellroom, bijgenaamd 'Home of the happy feet'. Toen de van

huis uit Ierse maar in Londen werkende bassist, arrangeur en jazzcri-

ticus Spike Hughes de kans kreeg voor Engelse Decca, (de Amerikaanse

bestond nop, niet), in New York een serie opnamen te maken, gebruikte

hij een bestaande band - geen studio-formatie. Hij koos Benny

Carter's orkest maar wel met twee tenorsaxofonisten erbij die niet

in de band speelden: Coleman Hawkins en Choo Berry die volslagen

idolaat was van Hawkias' manier van spelen.
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I
De tweede session was op 18 mei 1933, u hoort het Spike Hughes arran-

• gement van "Music at midnight" waarin wat de tenoren aangaat eerst

Choo Berry speelt en meteen na hem Coleman Hawkins.

taat 2 Spike Hughes a/h Wegro Orchestra; Music at midnight (Spike Hughes)
B/l - 2:43 - Ace ofClube ACL 1153

"MusicXSïï at midnight", 18 mei 1933 in New York opgenomen voor Engelse

I Decca door de iets veranderde Benny Carter Band olv. dé Ierse Brit

Spike Hughes. Als u deze muziek nu op LP tegenkomt, jaren geleden

I heruitgegeven op Ace of Clubs, staat er 'Spike Hughes and his All

American Orchestra' op de hoes, maar toen was het hete'Spike Hughes

I and his NegrpOrchestra'. Omm de *mSSkHughes was er ongemeen trots

op dat een zwartTorTüê"st onder zijn leiding zijn muz'ifek epeelde,—

• t e r w i j l de musici er fcifcCemaal niet zo gelukkig mee waren. Maar geld sz

was geld en de Benny Carter band had moeite genoeg in die crisis-

jaren het hoofd boven water te houden - erg lang lukte dat trouwens

f ook niet. Solistisch hoorde u in "Music at midnight" Dickie Welis-

trombone, eerst Choo Berry en dan Coleman Hawkins op tenorsaxofoon,

I Benny Carter op klarinet en tenslotte Henry 'RBd' Allen-trompet.

Na de eigenlijke bigband session nam een kleine groep uit het orkest

• nog twee stukken op, i* met Hughes zelf op bas. Geen arrangementen

' nu maar een reeks totaal geïmproviseerde soli. Hawkins is de eerste,

I en na de piano Choo Berry de tweede tenorsaxofoonsolist in "How come

you do me like you do".

Idem Spike Huphes: How come you do me like you do (Austin, Bergere)

• B/laatste - 3:03 - idem

"How come you do me like you do", 18 mei 1933 voor Engelse Decca in

I New York: Henry 'Red' Allen-trompet en zang, Dickie Welis-trombone,

Benny Carter-fc±xr±M±xra altsaxofoon, Wayman Carver-fiuit, Coleman

_ HawkiBH en Choo Berry solistisch ook in deze volgorde-tenorsaxofoons,

| Red Rodrigues-piano, Lawrence Lucie-gitaar, Spike Hughes-bas en

Sid Catlett-drums. In tegenstelling tot de big banda-op-de-plaat

• waren de kleine formaties meestal wel speciaal voor zo'n gelegenheid

samengesteld. Of het ging om een kleine groep uit een big band met

I wat andere musici erbij, zoals •eChocolate Dandie"sVVoor de platen-

session «p 31 december 1930 voor Columbia imaiéeBSL musici uit de

I P l e t c h e r Henderson band gebruikt^maar met een andere gitarist en

zonder dfi drummer. Bobby Stark-trompet, Jimmy Harrison-trombone,

Benny Carter-altsaxofoon en klarinet, CoJeman Hawkins-tenoraaxofoon,

| Horace Henderson-piano, Benny Jackson-gitaar en John Kirby-tuba.

"Bugle call rag".

taat 3 Chocolate Dandies: Bugle call rap; (Schoebel, Pettis, Mills)
A/voorlaatst - 2:50 - CBS '"
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"Bugle call rag" door een studio-groep^onder de naam Chocolate

Dandiee, 31 december 1930 in New York voor Columbia. Puur een

studio-groep, een 'piok-up group' zoala dat genoemd werd want de

musici werden voor de schnabbel, de 'gig', opgepikt, was The Rhythm-

akera. Een J^rxrp die laat-twintiger jaren Chicago-jazz speelde en

dat zal door de aanwezigheid van Eddie Condon komen, maar er speelden

musici uit Hew Orleans, New York en Chicago in. Jack Bland and hia

Rhythmakers, New York, 8 oktober 1932 voor Mellotonj^-Henry 'Red'

"Allen-trompet^ Tommy Dorsey-trombone, Pee Wee Rusaell-klarinet,

Happy Caldwell-tenorsaxofoon, Frank Froeba-piano, Eddie Condon-banjo,

Jack Bland-gitaar, Popa Foster-bas, Zutty Singleton-drums. Dit is de

2e take van "Who stole the lock from the lienhouse door".

Jack Bland and hia Rhythmakers: Who stole the lock ( ? )
2:42 - Kristall 21182

"Who stole the lock from the henhouse door" - Jack Bland and his

Rhythmakers, New York 8 oktober 1932. Kort daarvoor had zanger

Billy Banks opnamen gemaakt met de Rhythmakers, in een iete andere

bezetting.—Jimmy Lord nu op klarinet en Pee Wee Rusaell speelde

tenorsaxofoon. Dezelfde ritmesectie, maar l.p.v. Frank Proeba zat

Fats Waller aan de piano in "I would do anything fnr you"^, ƒ""

Billy Banks and the Rhythmakers: I would do anything for you >ïfill)
A/3 - 3:03 - CBS t>3 36b ,/

Zanger Billy Banks and the Rhythmaakers: "I would do aijyfhing for

you", New York 26 juli 1932 voor Brunswick met Henry^'Red' Allen-trom-

pet, Jimmy Lord-klarinet, Pee Wee Russell-tenoraedcofoon, Fats Waller-

piano, Eddie Condon-banjo, Jack Bland-gitaar.f'Pops Foster-bas, en

Zutty Singleton-drums. Fats Waller, wat-hem zelf betrof in de eerste

plaats organist, dan pianist, zou enozin populair worden als komisch

vertolker van in het algemeen sleoKte popsongs. De start van die

carrière was in 1934 toen hij,.een fraai contract met Victor kon

afsluiten. 'Fata Waller & Jtfs Rhythm' werd een begrip, het ging om

een zeer los musicerend»'kleine groep, geformeerd rond Waller, zingend

aan de piano. 16 mej^''34 ia de datum van de allereerste seasion met

Herman Autry-trgmpet, Ben Whittet-klarinet, Al ^pcy-gi t ° " , ft-Lii-y-

,/Tiot van deel 44

aat 6

Taylor-bas en-^Harry Dial-drums. "Do me n

in de HOS/rfazzgeschiedenis, MdR.

FataJtfrtller & hio Hhythm: Do me a favor (Lnwrence, Tinturin)
I7T -"37ÏT" - RÖA '7307571
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