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Daarvan hoort u even, aan het begin, van de volgende.en voor

Lester Young laatste jazzgeschiedenis. Dit was Jazzgeschiedenis

571, MdR. t̂ _) hr~ t o^ O £?\ I LJ
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MdR, Jazzgeschiedenis 572, tijdvak 1953-1958, hoofdstuk 13,

Lester Young, deel 4 en laatst. Van 2 t/m 25 november 1956

was Prez met een Birdland Tour in Europa, ervoor en erna deed

hij wat club dates, daarvan bestaan enkele amateur privé-

opnamen, waarvan ik u er één, voornamelijk vanwege de compleet-

heid» laat horen. Voor een club van Amerikaanse militairen,

mogelijk in Duitsland, oktober, met een pianist waarvan de

naam genoteerd is als Horst Drnimert, Al King-bas en Lex

Humphries-drums, van Harry Link: "These foolish things".

plaat 1 Lester Younq: These foolish things (Link, Strachey)
1/2 - 3:2B - Onyx 0RI 218

"These foolish things", vermoedelijk Duitsland, oktober 1956,

privé-opname met Horst Ornimert-piano, Al King-bas, Lex

Humphries-drums. Bij de Birdland Tour daarna was Lester

Young ook in Nederland: op 4 november in Haarlem en Amsterdam,

de beide concertgebouwen daar. Verder in het programma o.a.

Miles Davis -ze speelden ook samen- en de Franse ritme-sectie

René Ortreger, Pierre Michelot, Christian Garros.
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f Lester Young _J
7 juli 1957 traden *B^eri Jo Jones als gast op bij hun oude

baas Count Basie.die op het Newport Jazz Festival, Rhode Island

speelde. Ook Jimmy Rushing was erbij, en promotor, producer,

criticus John Hammond, vermaard door o.a. zijn pushen van Basie,

Holiday, Charlie Christian etc, was de wat warrige inleider.

CD Lester Younq with Count Basie a/h Drchestra: Uerve 833 776-2

-_i- 3 - D:35 + 3:33: Polka dots and moonbeams (Burke, UanHeusen)
4 - 2:57 : Lester leaps in (Lester Young)
5 - 3:49 : Sent for you yesterday (Basie, Rushing, Durham)

in appl. faden, weg zijn op 3:57

De Count Basie Band op het Newport Jazz Festival.voor Uerve,

7 juli 1957, ingeleid door John Hammond, als gasten Lester

Young-tenorsaxofoon, Jo Jones-drums, Jimmy Rushing-zang.

U hoorde Polka dots and moonbeams" van Jimmy VanHeusen,

"Lester leaps in" van Prez zelf, en "Sent far you yesterday

and here you come today van Jimmy Rushing en Eddy Durham.

Bij het Billie Holiday-hoofdstuk vóór dit van Young, hoorden

we de tenorsaxofonist in de CBS TU-soundtrack met Billie Holiday

en de collegas Coleman Hawkins en Ben Webster op 8 december '57,

vlak daarop was hij opnieuw in een ziekenhuis, vanwege alco-

holisme en ondervoeding. Het leek even goed te gaan, maar Young

kwam vrij snel weer in de neerwaartse spiraal terecht. Het

heeft muzikaal weinig zin, dus jazzgeschiedenishalve, om daar

verslag van te doen, zodat ik afsluit met twee stukken, die -

dat moet dan maar - vooral curiosa zijn. Lester Young was op

B februari 1958 voor Uerve in NYC met een fraaie groep musici

in de studio, bij die session speelde hij in twee stukken nog

weer eens klarinet, hij had toen een metalen instrument, maar

de klank daarvan is niet anders dan die van een houten klari-

net, net zo min als de plastic altsaxofoon van Charlie Parker

of Drnette Coleman anders klonk dan een metalen instrument.

Roy Eldridge, eerste solo en Harry 'Sweets' Edison, tweede SDIO-

trompet, Lester Young-klarinet, Hank Jones-piano, Herb Ellis-

gitaar, George Duvivier-bas en flickey Sheen-drums in de Lester

Young blues "Salute to Benny".
plaat i. Lester Younq: Salute to Benny (Lester Young)

1/1 - 8:28 - Uerve 23D4 487
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"Salute to Benny" en dat kan niemand anders zijn dan Benny Good-

man, wat enige verbazing wekt als men weet dat deze klarinettist

als mens en orkestleider bij de musici niet erg geliefd was, om

het vriendelijk te zeggen. Roy E_l d r i d g e en Harry 'Sueets'

Edison-trompet, Lester Y o u n g - ÉIMBSHBSfltt» Hank Jones-piano,

Herp Ellis-gitaar, George Duvivier-bas, Rickey Sheen-drums.

Voor Verve, NYC, B februari 1958. Dok al was zijn conditie

bijzonder slecht, toch aanvaarde Prez een engagement van enkele

maanden in de Blue Note Jazzclub in Parijs, 14 januari t/m

13 maart 1959. Hij speelde er oorspronkelijk met René Urtreger-

piano«die hij tijdens de Birdland Tour van '56 had leren waar-

deren, Jimmy Gooriey-gitaar, Pierre fflichelot-bas, Kenny Clarke-

drums, die net als Gourley in Parijs woonde. Haar die hadden

na twee weken andere verplichtingen, zodat Prez later nogal

ongelukkig was. Eddie Barclay, ex-pianist, nu platenmaatschap-

pij-eigenaar en miljonair, produceerde op verzoek van Norman

Granz voor Werve op 4 maart in Parijs een session waarbij niet

minder dan 12 stukken werden opgenomen. De bezetting was als

bij het begin in de Blue Note, alleen hier Jamil Nasser, vroeger

George Joyner geheten, op bas. Ik koos één stuk: "I didnTt

know what time it was".

plaat 2 Lester Young: I didn't know what time it was (Rodgers, Hart)
1/1 - 4:15 - Metro Records 2356 134

"I didn't know what time it was" van Richard Rodgers - Lester

Young in Parijs voor Verve, 4 maart 1959 met René Urtreger-

piano, Jamil Masser-bas,/Jimmy Gourley-gitaar, Kenny Clarke-

drums. Het engagement van Prez in de Blue Note eindigde op

vrijdag 13 maart, doodziek vloog hij de volgende dag naar

New York, waar zijn vrouw Elaine heb opwachtte en meteen door

wilde naar een ziekenhuis, naar de President -die met haar wat

wij nu een LAT-relatie noemen had, wilde naar zijn kamer in het

Alvin Hotel. Gp Broadway, tegenover Birdland, vlak bij 52n St.

Elaine bleef bij hem, kon niet een grote drankinname verhin-

deren BH niets eten, 's ilvonds raakte hij in coma, toen de

dokter om 3 uur zaterdagnacht/zondagochtend kwamjUias hij dood.

49 jaar oud, en bij de H8I88B8BS88BBPBI8BHB88BB dienst vóór de

begrafenis op 19 maart zei Billie Holiday: Ik ben de volgende,

•I dat was ook zo. Lester Young, tenorsaxofonist, in de jaren
•f-K u«-te.r

dertig/een baanbreker, musicus met geniale kanten kuia toon-

vorming, timing en frasering, werd begraven op de Evergreen

Cemetery inl.Queens, NY.
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Volgende keer hoofdstuk 14 voor 1953-1958, dan na 12 en 13

weer iets vrolijkers: Count Basie.

Dit was Jazzgeschiedenis 572, MdR.
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