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Dat was Simon Korteweg, dit i s H I I I HOS Jazz, HdR. ÏDS Jazzgeschie-

denis, deel 67.

plaat 1 Paul Howard's Quality Serenaders: California Swing (Earl Thompson.)
B/4 - 2:43 - RCA LIT.5 10117

Dit "California Swing" werd gespeeld door Paul Howard's Quality Serenaders,

op 3 februari 1330 voor Victor in Culver City, California - het was het

laa ts te stuk van de op één na laa ts te session, Howard maakte hierna als l e i -

der nog één plaat, en dat was dat. Zijn orkest: George Orendorff en Earl

Thompsoi die "California Swing" schreef-trompetter, Lawrence Brown-trombone,

Charlie Lavvrence (arrangeur-componist vnor de band), Xloyd Reese - altsaxn-

foo.'is, Paul Howard-teuorsaxofoon - a l le drie natuurlijk ook klarinetten.

Reginald PoreKytbe-piano, Thomas Valentlne-gitaar, James Jackaon-tubatp

Lion.el Bompton-drumr^die in di t stuk ook als vocalist te horen was, waarbij

hij zichzelf handenklappend begeleidde, op de after-beat, dwz. de 2e ei 4e

to l in de 4/4 maat. ZooJ.s zo veel t e r r i tn ty bands werden ook Paul Howarcln

Quality Seronaders hard geraa.kt door de economische c r i s i s die volgde op hol,

z.g. instorten van de effectenbeurs aan Wall Street , Eev; York, 29 oktober

1929, toe» aandelen ineens 7iiets meer waard, bleken. In J'-'ew York viel t i j -

dens het dieptepunt van deze Depression, begin jaren dertig, nog wel vrat te

spelen voor blank EN zwart publiek, er was radio-werk en er v/erden toch nog

enkele platen opgenomen, de te r r i tory bands waren zwart e orkesten die

vooral voor zwart publiek speelden, en in de t e r r i to r i e s -de Southwest en

elders- hadden zwart, en blank in maar i e t s mindere mate, veel sterker te

lijden onder do gevolgenva van. do razendsnel om zich hee:i grijpende werk-

loosheid. Paul Howard gaf het al in 1930 op in California, het meest Weste-

l i jke t e r r i to ry . SïJXiBE Be beste musici van zijn orkest zoals Orendorff,

Lawrcnce Brown en Lionel Hampton vonden onderdak bij de band van Les Hite

die werkte in Frank Sebastiau's Cottou Club in Culver City. Eerder in deze

f;eschiecio'iia hoorden wij <1c opnamen die ze mnaktei met Loui.s Arnstroiig.

Tlamntoi! kwam'uiteindelijk bij Botjny Goodman terecht o;i Brown tój Duko

Klliiigtcri, ia rnv; York, 3Q5iet»ïX3Q5KK3EfiBaE»ïX3CgSSXK3q{XïK35XSïïK ll.nvard for-

meerde i i 1939 ojmieuw een eigen orkest, dat hij tot en met 1953 leidde.

Februari. 1930 overleed hij in Los Angeles, bijna 85 jaar oud.

Territory Bands. Over Ployd Mills and his Marylandors heb ik geen documen-

ta t ie kunnen vf."dci, cionr op J6 juni 1929 maakte hij in Riobmoid , Indimr ,

é'n nl.-iril, voor Cr-niol.l, o, iir-1. f.(>i-nl:p (;lnlr liot'l.dc.in'vri ijle ••! i>t hc-i "<\rccht'-j

"Hftnl Luck".

nlant 2 Floyd Kil ls a/h f.iarylanders: Hard Luck (Plloyd Kil In)
A/5 - 2O5 - Tïintorical Records ÏTLP 2G.
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"Hard Luck" en de Rust discografie geeft onder voorbehoud de volgende namen

voor de ntsuE musici. Hugh Parks en Bob Alexy-trompetten, leider Pljoyd HillE

trombone, Art Lanoy, Howard Shaffer, e:i Lester Brown-saxofoons en klar inet -

ten. Lloyd Milis-piano, Paul Bankert-banj o, Jack Jones-tuba, Charles

Bowers-drums. Op de andere kant van de plaat: "Chicago Rhythm".

idem Idem: Chicago Rhythm (Pl#iyd I.Ulls)
A/6 - 2:40 - idem l~'

"Chicago Rhythm", 2G juni 1929 voor Gennett in TUchmond, Indiana, door

trombonist Flïoyd Mills and his Maryla-iders, ook genoemd Eed Owens ard his

Gang, The Hottentots, en George Drew and his Orchestra.

I'et als de band van Alphonno Trent was die van altsaxofonist Troy Ployd een

tor r i tory ban.d uit de staat Texas. Helaas maakte- het orkest maar 5 opnamen^

in 1928 en '29, uit dat laa ts te jaar hoort u "Dreamland Blues part oue".

De band had>eeu langlopend engagement in de Shadowland Club in E>ariJLntonio,

liet stuk werd daar op 21 juni voor Okeh gespoeld. Don Albert (solo) en

ïïillio Long-trompetten, Benny Long-trombone, Siki Collins en Troy Ployd-

sopraan en altsaxofoons, op tenorsaxofoon uit Dent on, Texas, Herschei Evans

die l a t e r via de Count Basie Band zeer bekend zou worden. In do ritmesecti '

Allen Van-piano, John Braggs-banjo, Charlie Dixon-tuba en soms trombone,

John Humphries-druins. "Dreamla-id Blues".

plaat 3 Troy gloyd and his ShadoY/laud Orchestra: Dreamland blues (Ployd)
B/3 - 2:47 - Pontaaa 6Q2 073 TL

"Dreamland blues part 1", Troy Ployd and his Shadowland Orchestra, voor

J\r Okeh in San Antonia, Texas, 21 juni 1929, met trompettist Don Albert en

m u w IIIIHIIMT Herschell Evans^/Troy Ployd ontbond als gevolg van, de

Depression zijn orkest in 1932, ging het vak u i t , hi j overleed in 1951•

^ Trompettist Syd Valentine -Syd met een y-grèque- i s een mysterieuze

figuur die mot een t r i o , zijn 'Patent Leather Kids', op 2 oktober 1929 MMP

voor Gennett in nichmoud, Irfdiana, twee platen maakte. Aan wat men dan de

"juiste acconrden*noemt haddei de luSrTTÏY^ïnig boodschap, maar Valcitine zei:

had in olk geval goed ••nn.r Louis Armstro:'g geluisterd. Dit i s aij'i "Asphalt

'.Valt-" .

plaat 4 Syd. Valentine a/h Patent Leather Kids: ASnhalt Walk (Valeutine)
A/laatste - 2:55 - Byways of Jtizz OJL 9

Syd Valenti'ie-trompet, Slick Ilelms-piano er: Paul George-banj o: "Asphalt

Walk", 2 oktober 1929 voor Gennett als Syd Valcntire and his Patent Leather

Kvlr:. Torn/1: i'.-'nr Tt*":ir. v/.'i.-ir in df- 1 n.o I; Uvj. i-t 1 gor jnron 1'lddin Ponnei en

OlKu'lri:; 'Sngar f,on' I.1or/v1n niK.i'pmlc met hun I'ldill.o ,n;id '!u,'-nr LIMI'TI llutul

Tyü er Orchostraydat oktober '29 voor Vocnlion opnam in Dallas. Dit i s "liddi

and Sufjp.r Lou Stomp".

idem Edd? e ami Sugar Lou's Hotel Tylcr Orchestra: Eddic and. Sugar Lou Stomp
B/3 - ?•'}') - idem (Pemiol, Korga>i)
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Eddie and Sugar Lou's Hotel Tyler Orchestra voor Vocallon in Dallas, Texas,

oktober 1929 met Henry Thompson of Staulcy Hardee-trompet, Albert kichell-

trombone, Adrian Kenny-alt, maar vooral baritonsaxofoon, Charles 'Sugar Lou'

Ilorgan-piano, Eddie Fenvel-banjo, zaig er. arrangement en, Lee Scott-drums.

Ka "Ecldie and Sugar Lou Stomp" is dit"K.W.K.H. Blues".

iden Idem: K.W.K.H. Blues". , J. ,../. . ,r -)-4u**

WT- 2:13 -idem ^.y/« -*J- • — ^^"^ U ' * ̂  " ^'-"i

"K.W.K.H. Blues" - Eddio and Sugar Lou's Hotel Tyler Orohestra, Dallas,

Texas, oktober 1929 voor Vocalion. Volgende keer, ook uit Texas maar de

opnamen zijn helemaal in het Hoorden gemaakt, Alphonso Trent and his Orch-

estra, 1930 voor Gennett met "After you've goue". Een fragment nu vast als

slot van deel G7 in de IBS Jazzgeschiedenis, KdR.
plaat 5 Alphonso Trent and his Orchestra: After you've gone (Creamer, Layton)

B/2 - 3:10 - Historica]. Records HLP 24
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