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Dat was Simon Kortèweg, dit i s H I I I ï!OS Jazz, MdR. TOS Jazzgeschiedenis,

deel 65.

plaat 1 George E. Lee a/h liovelty Singing Orchestra: Kerri t t Stom? (Lee)
A/2 - 3:16 - IUstnrlcal Records HLP 26

George E. Lee die in 1896 in Kansas City was geboren, saxofoons en piano

speelde, heeft practisch zijn hele nuizikantenbestaa-! in zijn gebor-rtestad

doorgebracht. In de jaren twintig eerst a ls leider van een t r i o , KanxSeÉ

BXiak vai dat decennium begon hij met zijn. 'Singing Kovelty Orchestra' waarn

mee hij drie platen maakte, twee in '29 en a€n ergens in 1927- Daaruit

hoorde u "Merritt Stomp", opgenomen door de firma Kerri t t in Kansas City,

een plaatseli jk maatschaopijtje met een zwarte d i rec t ie . Dit was het orkest:

Sara Utterbacn-troTnpet,

Thurston 'Sox' Maupins-trombone, George E.Lee en Clarence Taylor-saxofoo-is

en klarinetten, Jesse Stone-oiano die la ter leider van dit en andere orkes-

ten zou zijn, de naam van de banjospoler i s niet bekend, op tuba Clint

Weaver en achter de drums Abe Pricc. De zee jaar jongere ZBster van George,

Julia Lee spoelde piano en z'ongl, maakte tot in de vijftiger jaren platen,

George ging in de ja.ren veertig het muztèkvak uit , hij overleed i:i 1959.

Pianist Alphonso Trent, 1905 geboren in Port Sraith, Arkansas en daar op

54 jarige leeftijd overleden, was al op zijn 19e orkestleider, en zijn bancU:

van de jaren twintig en dertig was een van de bekendste territory-orkesten.

Wij zullen die een aantal keren tegenKomen. Oorspronkelijk opereerde Trent

vanuit Dallas in de staat Texas, met de stijgende populariteit werd het werl:

terrein groter, en op 5 december 1928 was het orkest in Richmond, Indiana,

om voor Gennett op te nemen. Dit i s "Black and blue rhapsody".

plaat 2 Alphonso Trent a/h Orchestra: Black and blue rhapsody (Trent)
B/1 - 2:45 - Historical Records IILP 24

"Black and blue rhapsody", Alphonso Trent and his Orchestra op 5 deeember •

1923 voor Gennott in. Riclimond, Indiana, met deze bezetting. Chester Clark

en Irving 'Tïtouso' Randolpïi-trompettcn, Snub TJoseley-trornbone, James Joter,

Charles Pi l lars , Lee Itilliard en Haycs Pillars-saxofoois en klarinetten.

Alphonso Tront-piano, Eugene Crook-banjo on gitaar, Eppie Jackson-tuba, en
*

SJSXKXXXKgXSX do fameuze A.G. Godley op drums. En uit Lexington, Kentucky,

v io l i s t Stuff Smith. Uit Richmond, Kentucky, kwam de banjospeler Zack

Vftiyte, (met oen y-grèque), die daar in 189Q geboren was. Sinds '23 trad hi j

ril n nrki'.Ttloi.ior on, in ' ?0 inarxkto hi.-j voor Gennett i>i Riohmoud Indinna,

vv.it pTjito-i. On val .1 nul b: v:<VWrVhyT^' •" orkor-.tei -^^SSSÊÊS later erg

bekenrl zijn goworden; bij de band die v/ij mi hore-. trompettist Sy Oliver

die een. enorm belengrijke rol zou gaan spelen in de band van Jimmy Luncefor

tenor- en baritonraaxofonist Al Sears dio in '44 do opvolger van Bon Webster

word bjj Duke Ellington, en tenslotte pianist Herman Chittison. "IJandy".
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Zack Whyte a/h Chocolate Beau Brummcls: Kandy (Whyte)
A/1 - 2:56 - idem

"Eandy", door Zack Whyte and his Chooolate Baan Bruinmeln, voor Gennett op

22 januari 1923 in Riohmond, Indiana. De bezetting: Sy Oliveriji Bubber SVhyte

en Henry Savage-trompetten, Floyd Brady-tronboue, Earl Tribble, Snake Eich-

ardsoj, Clarence Page en Al Searn-saxof oo>is en klar inet ten . Herman Chi t t i -

son-piano, Zack White-banj o, Kontgomeyy Morrison-tuba, William Benton-drumc.

Het de Glee Club ui t het orkest en soli door Ployd Brady op tromboie>en

Al Sears op baritonsaxofoon: "Hum a l l your troubles away".

Idem: Hum a l l your troubles away (ïfliyte)
A/2 - 3:01 - idem

"Hum a l l your troubles away" van 11 februari '29. Twee weken l a t e r , net

een stukje pianosolo van Herman Chittison: " I t ' s t ight l ike that" .

Idem: I t ' a t ight l ike that (Langston Curl)
A/3 - 2:47 - idem

" I t ' s tight l ike that", ZïSJSKXffiQfXKX3tMXSISXKEKE?5ÏStEX3iiBO5J3Kffii!3fl)Q;)S op 26 fe-

bruari 1929 voor Gennett in Richnond, Indiana. Bij diezelfde session werd

King Oliver'3 "'.Vest End bluen" opgenomen, waarbij Louis Armstrong's versie;

van 1928 HisxitiraEiiHsfcï niet alleen als uitgangspunt werd genomen, maar een-

voudig bewerkt, naar men aan mag nemen door Sy Oliver. Het openingsthema

wordt door de drie trompetten gedaan, Brady speelt gewoon Pred Robinson's

trombonesoloifen Jimmy Strong's k lar ine tpar t i j horen wij hier door tuba-

speler Hontgomery Horrison. "West End Blues".

Idem: V/est End Blues (Klng Oliver)
A/4 - 3:05 - idem

"West End Blues", M» West End was en i s een uitspanning met jachthaven vlak

ten_,noorden van JJew Orleans aan pas} lake Fontcharrrain, door Zack V/hyte and

his Beau Brummcls, Eichmond, Indiana, 26 februari 1929 voor Gennett.

Sy Oliver, Bubber Whyte en Henry Savage-trorapetten, Ployd Brady-trombone,

Earl Tribble, Snake Richardson, Clarence Pago en Al Soars-oaxofoons en kla-

r ine t ten , Herman Chittison-piano, Zack VThyte-banj o, tlontgomery I.Iorrison-

tuba, Wlllinrn Bonton-drums. t)e laats te rioscioii was i>i tiovomber '31 tïiaar

Gennett heeft die opnamen nooit uitgebracht, waardoor ik u als rif s lui t ing

alle#n die van 19 december 192J3 kan laten horen, toen Whyte a l l a l s nrkest-

le ider optrad en Charlie Andorson banj o speelde, ter\vijl Al Sears naar de

baid van Bernie You7ig was vertrokken en vervangen door Pred Jackson. iïet c

nnliclcenrle Kanger: "Good fcolin' blues", nuk wol genoemd "Big Bi.ue.i".

Idoin: Gnod rooliii' W non (Wliyto)
A/l; - 2:5'! - idem

"Good feel in ' blues", 19 december 1929 voor Gennett iti Richmond, Indiana.

Op de andere kant: Zack iïhyte and his Chocolate Beau Brumtnels met "'.Vailin'

blues" dinXHnlcywEj: dan wel "Kraall blues" - eind van deel 65, TOS Jn.zr.5e-

Rcliiedenis, IJ dn.

I4oiu: Wall ,i.n' liliion ("fliyto)


