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NOS Jazzgeschiedenis, deel 107.
Waller a/h Rhythm: Blae turning grey over you (Waller, Razaf)
A/laatste - 4:26 - RCA 730.573
Waller and his Rhythm met "Blue turning greji over you" dat 9 juni 1937

door Victor in New York City werd opgenomen, dit waren de musici. Herman
Autrey-trompet, Gene 'Honeybear' Sedric-klarinet en tenorsaxofoon,

Fats

•

Waller-piano, Al Casey-gitaar, Charles Turner-bas, Slick Jones-drums.

I

meeste teksten bij zijn muziek, volgt nu een van de meest hilarische.

"Blue turning grey over you" was van Fats Waller zelf, Andy Razaf maakte de
De scène i s een soort rent-party in Harlem die zo uit de hand loopt dat de
•
*

politie er aan te pas komt.
idem

I
•

"The joint i s jumpin'".

Fats Waller a/h Rhythm: The joint i s jumpin' (Waller, Razaf, Johnston)
idem - B/3 - 2:46 - idem
. . . e n vooral niet je echte naam noemen'. 7 oktober 193JT: "The joint i s
jumpin"', *S9*rviWTtt*if¥Kfrswwf^f¥TYiNnfwif&t De luidruchtige alcoholische
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sfeer van dit werkje was typerend voor Waller'sYlevensstijl: buiten serieus
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muziekmaken was er verder alleen dolle pret. Fraai voorbeeld met een i e t s
minder gelukkige afloop: tussen twee shows richtte Waller een gelag aan met
de chorus g i r l s die daarna zo onvast ter been waren dat er een al direct in
de orkestbak viel' onder het commentaar van de pianist 'Man overboord'.
Groot succes bij het publiek, maar alle damen werden t e r plekke ontslagen.
Zomer '39, en nogal wat verandering in de bezetting van Waller's Rhythm.
John Hamilton-trompet, Gene Sedric-klarinet en tenorsaxofoon, John Smithgitaar, Cedric Wallace-bas, Slick Jones-drums.

3 november van dat jaar had

Waller een h i t , enn jaar later werd d*Cook op film gezet: "YoiPr* feets too
big".
plaat 2

Fats Waller a/h Rhythm: You*rB feets too big (Benson, Fisher)
V
V - A/2
A/2 - J:U5
3:05 - RCA
RCA 730.574
730.574
^
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' Waller hai

Victor, New York City, 3 november 1939: "Youï"r« feets too b i g /" , / WL
ev.|e*y
'-'
l
al* g>
en
toen al zijn )MBa* Hammond-orgel, een jaar eerder, in '38, had hij/er/ee
enkel stukje nee op de plaat gespeeld. De nu volgende i s van '40r
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"Swinga-dilla Street".
plaat 3

Fats Waller a/h Khythm: Swinga-dilla Street (Razaf, Johnson, Silver)
B/voorlaatst - 2:42 - RCA 731.057
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"Swinga-dilla Street" van 12 januari 1940, opgenomen i n Chicago, met Fats
ƒ ooKj
WallerYop Hammond orgel, een» v r i j nieuw instrument toen nog, de man waarnat
het genoemd i s constraeerde de eerste in 1934.

Tenslotte een pianosolo

die 13 mei '41 werd opgenomen, weer in New York. H e f i s een merkwaardig
melancholische versie van Duke Ellington's "Ring dem beèls".
plaat 4

Fats Waller: Ring dem bells (Duke Ellington)
I - B/laatst - 3:12 - RCA 730.570
"Ring dem b e l l s " , Fats Waller solo piano voor Victor in New York City, 13 me
194$.

Twee selecties uit de vele Victor-opnamen van Waller waarbij ean solc

cinema-orgel en piano via zijn Rhythm tot Aa en met de big band, zijn op
twee RCA sets van ieder vijf I P ' s te vinden: 'Fats Waller Hemorial No. 1 &
No. 2' - een Franse uitgave die bij mijn weten nog steeds leverbaar i s .
Als we het over solo piano in jazz hebben kont er in eerste i n s t a n t i e deze
naa;r. naar voren: Art Tatum.
plaat 5

Art Tatum: Gone with the wind (Wrubel, Magidson)
B/1 - 2:46 - Brunswick BI 54005
Art Tatum, in 1910 geboren, was zes jaar jonger dan Fats Waller. Zijn komst
in New York als begeleider van Adelaide Hall, 1932, veroorzaakte grote opschudding onder de collega-jazzpianisten, maar publiek en c r i t i c i waren
minder onder de indruk.

In technisch opzicht l i e t h i j iedereen achter zich,

hij had een voor die t i j d enorme harmonische kennis. Hij maakte daar gebruik
van, en omdat buiten de musici weinigen hem konden volgen v/erd zijn spel
alleen puur techniek genoemd, meer ornamenten, versieringen dan wezenlijke
muzikale inhoudlr Vooral c r i t i c i , een clubje dat tot ver in de jaren

vijftig

een zeker primitievisme als een garantie voor wMwy«nfainirAaggK^ a r t i s t i e k e
zuiverheid zag, zijn hem zijn hele leven blijven afwijzen. Het i s een van de
grote verdiensten van promotor/producer Norman Granz geweest dat h i j Tatum
in de vijf jaren voor zijn dood in 1956 in staat stelde een enorme hoeveelheid platen op te nemen.

Wij zitten nu overigens in de tweede helft van

de jaren dertig - eind '35 had de firma Decca Tatum éin cowboy-liedje laten
spelen dat nooit werd uitgebracht, pas in februari 1937 kwam h i j weer op de
plaat, «et "Gone with the wind" dat we hoorden werd door Decoa op 29 novembe:
1937 opgenomen in New York City. Net a l s dit "Stormy weather".
idem

Art Tatum: Stormy weather (Harold Arlen, Ted Koehler)
A/laatste - 3:06 - idem
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"Stormy weather", muziek Harold Arlen, interpretatie Art latum. Decca, New
York City, 29 november 1937.

In los Angeles, op 12 april '39«nam hij voor

de eerste keer "Tea for two" op, u hoert het als slot van deel 107 in de
idem

NOS Jazzgeschiedenis, MdR.
Art Tatum: Tea for two (Vincent Youmans)
A/voorlaatste - 2:31 - idem
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