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MdR, NOS Jazzgeschiedenis 498, tijdvak 1953-1958, hoofdstuk 6,

John Lewis, Milt Jackson en het Modern Jazz Quartet, deel 1.

24 augustus 1951 maakten uier musici onder de naam Milt Jackson

Quartet opnamen «oor Dizzy Gillespie's platenmerk Dee Gee. Het

waren uibrafonist Milt Jackson, pianist John Lewis, bassist Ray

Broun en drummer Kenny Clarke. Vijf jaar eerder maakten ze drie

zomermaanden -1946 dus- deel uit van Dizzy Gillespie's big band.

Na nog een session een maand later met Al Jones op drums, werd

22 december 1952 voor het eerst gespeeld onder de naam Modern Jazz

Quartet. Kenny Clarke was toen terug, maar Ray Brown vervangen

door Percy Heath. Het Modern Jazz Quartet was een studio-groep,

maar in '54 besloten de vier als co-operatief kwartet 'on the

road' te gaan. In deze NOS Jazzgeschiedenis was de laatste

Modern Jazz Quartet-opname te horen in no. 390, uitgezonden

29 april 1988: "But not for me", voor Prestige, 25 juni 1953.

Daar gaan we dus nu verder. De musici in het Modern Jazz

Quartet. Vibrafonist en pianist Wilton Jackson werd 1 januari

1923 in Detroit, Michigan, geboren, kwam op aanraden van Dizzy

Gillespie in 1945 naar New York. Speelde in kleine formaties van

Gillespie en zijn big band. Zijn bijnaam 'Bags' dankt hij aan de

wallen onder zijn ogen na enige dagen en nachten achter elkaar

zijn ontslag uit militaire dienst gevierd te hebben.

Pianist John Lewis werd 3 mei 1920 in La Grange, Illinois, geboren

maar groeide op in Albuquerque, New Mexico, waar hij anthropologie

en muziek studeerde, niets van jazz wist. In 1942 leerde hij in

militaire dienst drummer Kenny Clarke kennen, die hem jazz bij-
i Ut

bracht en na hun ontslagy'45 Lewis bij Dizzy Gillespie introduceer-

de.

Bassist Percy Heath, broer i8§8B6lg8BBEBBp8(]l8!88E#BBBH8g§BB$BiBB§B8

ffl§S@@8^H0HSS8 Jimmy is tenorsaxofonist, broer Al, bijgenaamd

Tootie, drummer, Percy Heath werd 30 april 1923 in Wilmington,

North Carolina, geboren, was in de tweede wereldoorlog jachtvlie-

ger op een Hustang, speelde 1947/'49 bij trompettist Howard McGhee.

freelancede daarna, speelde 1950-'52 bij Dizzy Gillespie.

Drummer Kenneth Spearman Clarke werd 9 augustus 1914 in Pittsburgh,

Pennsylvanla, geboren. In '37 was hij bij de band van Edgar Hayes,

in '38 bij Teddy Hill waar hij Dizzy Gillespie ontmoette.
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Teddy Hill gaf Clarke vanwege zijn geheel nieuwe manier van accen-

tueren de bijnaam Kloek-Mop, dat werd verkort tot Klook.

In '39 was hij o.a. bij Claude Hopkins, 5idney Bechet en Louis

Armstrong, '40 in het huisorkest van 't Apollo Theater in Harlem,

1941 met pianist Thelonious Monk en bassist Nick Fenton de huis-

ritme-sectie in Minton's Play House in Harlem waar Teddy Hill de

manager was, en waar gejammed werd door Charlie Christian, Charlie

Parker en Dizzy Gillespie. Een bakermat voor Bebop. Daarna ging

Klook in dienst, na zijn demobilisatie met John Lewis naar de band

van Dizzy Gillespie. \ John Lewis was in rJST orkest al als

~ arrangeur en organisator opgetreden, toen het Modern Jazz Quartet

S> / Q -— eenmaal werkelijk bestond was hij wel niet officieel de leider,

r ^> j het kwam er weldegelijk op neer dat hij de muzikale lijn uitstip-

f** V*** pelde en ook de distinctie van de groep bepaalde. Zijn voorkeur

voor muzikale vormen en technieken uit de Europese muziek, met

name barok, gecombineerd met de ernst waarmee het kwartet zich op

het podium van de concertzalen presenteerde, viel niet bij ieder-

een in de smaak, men vond Milt Jackson in een klem zitten, maar

wie onbevooroordeeld luisterde nam een sophisticated maar zeer

stevige swing waar, en Jackson kreeg geregeld de kans zich uit

te leven binnen zijn eigen expressie.

23 december 1954, de Rudy Van Gelder Studio in Hackensack, New

Jersey. Het Modern Jazz Quartet wordt voor Prestige opgenomen.

Dit stuk van John Lewis is opgedragen aan de fameuze, een jaar

daarvoor overleden zigeuner Django Reinhardt, gitarist. "Django".

Modern Jazz Quartet: Django (John Lewis)

T7Ï - 7:00 - Prestige PPR D79 I ..

"Django", de oer-opnameyïïezB John Lewis-compositie. zou door vele

gevolgd worden. Dizzy Gillespie speelde in de vroegste carrière

van deze musici een belangrijke rol. Vandaar deze bewerking van

zijn "One bass hit".
Modern Jazz Quartet: One bass hit (Dizzy Gillespie)
1/2 - 2:58 - idem

"One bass hit". En weer van John Lewis, dit "Milano".

Modern Jazz Quartet: Milano (John Lewis)
2/laatste - 4:22 - idem
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"fflilana" van John Letiis. Het Clodern Jazz Quartet «oor Prestige

in Hackensack, New-Jersey, 23 december 1954. Tenslotte nu een

vier delige suite van John Leuiis, bestaand uit heel korte deeltjes

genoemd naar de instrumenten die er de solistische rol in spelen!

-f̂  i^p mn,-—rhg"=nrTTTT*ri i na in n t n 11 •JJJJIIIL'II i k\mi<' ILIII ü i' biBTCu p i a n o , v i b r a f o o n , b a s ,

drums. "La Ronde Suite".

Bodem Jazz Quartet: La Ronde Suite (John Lewis)
1/3 t/m B - 9:27 - idem

"La Ronde Suite" van John Lewis, voor Prestige in Hackensack,

Neu Jersey, 9 januari 1955. Milt Jackson-vibrafoon, John Lewis-

piano, Percy Heath-bas, Kenny Clarke-drums. De laatste keer

^an^JggSHB dat KlDok meedeed, hij hield het uoor gezien, zoals u

volgende keer zult horen. Dit was NOS Jazzgeschiedenis 498,

MdR. ^
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