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Miohiel de Ruyterj MOS Jazzgeschiedenis, deel 83.
Basie'e Bad Boys; Love me or leave me (Kahn, Donaldson)
2/1 - 2:30 - CBS 66101
Dit "Love me or leave me" was het vierde en laatBte stuk i a t Count Basle
13 februari 1939 opnam bij zijn eerste platen-seBSion voor Columbia, die opnamen werden pas in 1971 door Columbia uitgebracht. Het was een kleinere
groep u i t de Basie Band onder de naam 'Basie's Bdd Boys' met solistisch Buck
Clayton-trompet, Lester Young, Prez,-tenorsaxofoon en Shad Collins-trompet.
Verder deed trombonist Dickie Wells mee hoewel hij maar een enkele keer echt
te horen waa, en de complete ritmesectie! Count Basie-piano, Freddie Oreengitaar, Walter Page-bas, Jo Jones-drums.
Inmiddels was er een opvolger
gevonden voor de overleden Herschei Evanst George Holmes Tate, genoemd Buddy,
ook in de staat Texas geboren, 22 februari 1915 in Sherman. Buddy Tate begon
Vt op zijn 10e altsaxofoon t e spelen, ging er l a t e r tenor bij doen, •fcZTomer
1934 I p B i l hij in L i t t l e Rock bij Basie toen Lester Young naar Fletcher
Henderson ging. Eind '34 speelde Tate bij Andy Kirk, daarna lang in de t e r r i tory band van Nat Towles. 19 maart '39 deed de Basie Band de eerste echte
session voor Columbia, de opnamen werden uitgebracht op Vocalion. We horen
Buddy Tate in "Rock-a-bye Basie".
QZXX Count Basie a/h Orchestra: Rock-a-bye Basie (Basie, Young)
2/4 - 3:01 - idem
Altsaxofonist Earï Warren, de nieuwe tenorsaxofonist Buddy Tate, 24 jaar oud,
en trompettist Harry Sweets Edison in "Rock-a-bye Basie". Dit i s de 2e,
oorspronkelijk niet uitgebrachte take van "Baby, don't t e i l on me".
Idemi Baby, don't t e i l on me (Young, Basie, Ruhsing)
2/6 - 2:49 - idem
Trompettist Back Clayton en zanger Jimmy Rushing met achter zich trombonist
Diekie Wells in"Baby, don't t e i l on me". Bij deze eerste band-seasion voor
Columbia speelde Prez een vanVWat hijzelf vond beste solos op de plaat.
U hoort hem als eerste en l a a t s t e , de tenor na Dickie Wells i s Buddy Tate, M
3>e 1e take van "Taxi war dance".
Idemi Taxi war dance (Basie, Young)
3/1 - 2:48 - CBS 66102
Lester Young-tenorsaxofoon, Dickie Wells-trombone, dan Buddy Tate op tenor,
nogmaals g B U p B a de maker van Jl4Jt stuk, Prez. Dit was take 1, ter vergelijking«zodat u kunt horen dat de soli echt geïmproviseerd zijn, maar ook gewoon omdat het zulkevJ^PB» muziek i s , nu de 2e take van "Taxi war dance".
Idem: Taxi war danoe (Basie, Young)
3/2 - 2147 - idem
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"Taxi war dan.ce" take 2, l a a t s t e van de vijf stukken die bij da eerste
aession van Count Basie and h l s Orchestra dorr Columbia werden opgenomen,
Hew ïork City, 19 maart 1939, «B.2Ht was toen de bezetting van de band:
Kd Lewls, Buck Clayton, Harry Sweets Edison en Shad Collins-jbrompetten,
Dickie Wells, Benny Horton en Dan Minor-trombones, Earle Warren en Jack Washington-alt-, Lester ïoung en Buddy Tate-tenorsaxofoon. Count Basie-piano,
Freddie Qreen-gitaar, Walter Page-bas, Jo Jones-drums. De opnamen werden
oorspronkelijk op Vooalion uitgebracht, l a t e r ook'andere Columbia-merken, en
sinds enige t i j d zijn a l » Basie-opnamen. B B H Ë S Z I met SS» teruggevonden
eerst niet uitgebrachte takes, i n twee dozen «an ieder 10 LP's, door Pranse
CBS bijeengebracht,en ook in Nederland verkrijgbaar. De documentatie i s
compleet», alleen worden de solisten niet geïdentificeerd.
De volgende
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dag, 20 maart, ging men verder met nog twee stukken - maar het kan ook best
19 maart na middernacht geweest zijn. Hoorden we eerder a l een enkel arrangement dat Jimmy Mundy voor de Basie Band maakt^ dit i s er een van Andy
Gibson: "Jump for me".
Idem; Jump for me (Basie, Gibson)
3/5 - 3:10 - idem
Acht maten van trombonist Benny Horton, verder Harry Edison op trompet en
Buddy Tate-tenor in Andy Cibson's arrangement van "Jump for me", 20 maart
1939. Bij de seBsion van 5 a p r i l imm Helen Humes een song np met tekst var
Johnny liereer op muziek van Benny Ooodman-trompettlst Ziggy Elmani "And the
angels sing".
Idem! And the angels sing (Ziggy Elman, Johnny Mercer)
3/6 - 3:03 - idem
Helen Humes!•• "And the angels sing", Prez op tenor, Shad Collins-trompet.
Tenslotte van deze zelfde 5e april 1939 een stuk waarin Harry Sweets Edison
trompet speelt en de band als geheel ••«•»*••>«•••• aan het slot alleen een
stukje hoofd-arrangement »»—frt doet. De pianist opent de affaire die voornamelijk draait om tenorsaxofonist Lester Young en de ritmesectie. "12
Street Rag", akok eind van deel 83 in de NOS Jazzgeschiedenis, MdR.
Idemt 12 Street Rag (Summer, Bowman)
2XEK
3/8 -»3:02 - idem
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