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 Onorthodox. Onverschrokken. Schou-
derophalend om correctheid, of die 
nu politiek, sociaal of muzikaal is. Je 

komt die mensen niet meer bij bosjes tegen, ook 
niet in de jazz helaas. Interviews zijn vaak heel 
berekenend geworden, vol gecontroleerde infor-
matie die nuttig is voor aanzien en carrière. Met 
antwoorden die je vooraf had kunnen noteren. 

Maar nu en dan steekt er een stem op die 
zich van niemand iets aantrekt. Zoals saxo-
fonist Branford Marsalis in het meinummer 
van het Amerikaanse blad DownBeat. Die spot 
bijvoorbeeld met het beeld dat jazzmusici altijd 
heel laat opstaan, omdat ze tot diep in de nacht 
moeten werken. Vindt Marsalis onzin. Die was 
om zes uur ‘s morgens al uit zijn bed - is hij zo 
gewend. Komt door de geboorte van zijn zoon 
in 1985, je moet wel. En hij wil niet voldoen aan 
de stereotypen over jazzmusici.

Op muzikaal gebied demonstreert hij dezelf-
de onvoorspelbaarheid. Bijvoorbeeld de opvat-
ting dat de blues altijd zo’n treurige boel moet 
zijn. Welnee. ‘The sound of the blues is happy. 
Louis Armstrong sits on the flatted third and 
it makes you want to jump up in church and 
scream from the mountain.’

Het gaat Branford Marsalis om de integriteit 
van sound. En dan geeft hij voorbeelden die 
hem beroeren. Je zou zo’n lijstje vlijtig kunnen 
bedenken, maar hij noemt heel andere items. 
Zeker, ook A Love Supreme. Maar dan Lady In 
Satin van Billie Holiday. Only The Lonely van 
Sinatra. De negende symfonie van Mahler. 
Glenn Gould met een Brahms-vertolking. De 
bijna stervende Lorraine Hunt Lieberson met 
Neruda Songs. 

Je nergens iets van aantrekken. Geen zorg 
over een klein publiek voor jazz – vindt Marsalis 
niet erg. ‘Jazz bestaat nog steeds. Wij zijn er. Er 
zal altijd anderhalf procent van de bevolking 
zijn die het mooi vindt.’ 

Heel leerzaam. Ook voor ons.  CdJ
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speeld bij de albums Hank Mobley In Hol-
land en The Winner van Herman Schoon-
derwalt. 

In zijn strijd om Nederlandse tekstdich-
ters, componisten en jazzmusici voor ver-
getelheid te behoeden onderwierp Frank 
Jochemsen ook het oeuvre van Ruud Bos 
aan een onderzoek en daarbij stuitte hij 
op een enorme verrassing. 

Tot goed begrip van het belang van die 
vondst eerst een paar alinea’s over de man 
die in de loop van vijftig jaar een gigan-
tisch oeuvre bij elkaar heeft gepend. Ruud 
Bos (1936) doet in 1959 zijn eerste podium-
ervaring op als pianist en liedjescompo-

TEKST PETER SMIDS

 Frank Jochemsen (36) is een bezig 
baasje: als speurder, producer, 
redacteur en presentator zet hij 
zich in voor het boekstaven van 
de geschiedenis van de vader-

landse kleinkunst (Ramses Shaffy, Robert 
Long, Wim Sonneveld), maar hij is ook 
voortdurend op zoek naar geluidsbanden 
met Nederlandse jazz, in de Hilversumse 
archieven maar ook in een krakkemikkig 
schuurtje in de tuin van Jasper van ‘t Hof 
of op de zolder van de dochter van Rita 
Hovink (1944-1979). Hij draait mee in het 
producersteam van de NJA-cd’s, en in die 
functie heeft hij een belangrijke rol ge-

nist bij het Leidseplein Cabaret van Jaap 
van de Merwe, om daarna te belanden bij 
het revue-gezelschap van Jan Blaaser en 
Joop Doderer. Hij gaat vervolgens een sei-
zoen met Rudi Carrell op tournee en na 
een kort dienstverband bij Lurelei (met 
een prille Jasperina de Jong) verdwijnt hij 
eind 1963 voorlopig van het toneel. 

Tussen 1964 en 1969 verdient Ruud Bos 
de kost in Hilversum en werkt hij zich 
voor tal van regisseurs en andere op-
drachtgevers een slag in de rondte. Met 
name de exuberante, innovatieve regis-
seur Bob Rooyens - de Fellini onder de tv-
regisseurs - doet vaak een beroep op hem, 

Als zevende cd in de serie Treasures of Dutch Jazz presenteert het 
Nederlands Jazz Archief opnamen uit 1964-’69 van het Orkest Ruud 

Bos, een vrijwel vergeten formatie die in verschillende bezettingen de 
fine fleur van de toenmalige Nederlandse jazz omvatte: onder 

anderen Piet Noordijk, Herman Schoonderwalt, Harry Verbeke, 
Ruud Brink, Toon van Vliet, Cees Smal, Ado Broodboom, Eddie 

Engels, Rudy Bosch, Frans Elsen, Cees Slinger, Misha Mengelberg, 
Jacques Schols, Rob Langereis, John Engels en Cees See.   

RECENSIE   Orkest Ruud Bos: The Secret All Star Band

Onverwacht hoog niveau
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en ook Han Reiziger maakt graag gebruik 
van de diensten van de flexibele en stipte 
alleskunner. 

In de zomer van 1968 doet Bos een on-
gebruikelijke stap: hij meldt zich bij Wim 
Sonneveld en wijst de grootmeester erop 
dat diens fantastische liedjes recht heb-
ben op arrangementen die gelijkwaardig 
zijn aan de kwaliteit van de liedjes. Son-
neveld valt makkelijk te overtuigen en tot 
zijn voortijdige dood in 1974 hebben zij 
intensief samengewerkt. 

Daarnaast schrijft Ruud Bos muziek 
voor tientallen tv-series. Een paar titels: 
De Fabeltjeskrant, Dagboek van een herders-

hond, Kinderen voor kinderen. Een paar 
speelfilms die hij van muziek heeft voor-
zien: De inbreker, Naakt over de schutting, 
Rooie Sien, Het verboden bacchanaal. 

Onversneden jazz 
Bij zijn speurtochten door de krochten 
van Hilversum ontdekte Frank Jochem-
sen een collectie opnamebanden door het 
Orkest Ruud Bos, zoals op de begeleiden-
de opnamebonnen stond vermeld. Tot 
zijn verbazing bleken die banden geen re-
vue- of showmuziek te bevatten maar on-
versneden jazz. Het Orkest Ruud Bos is 
actief geweest tussen 1964 en medio 1969, 

dus in een tijdsbestek dat wordt gemar-
keerd door zijn afscheid van Lurelei en 
zijn start bij Wim Sonneveld. Dit waren 
ook de jaren dat in Hilversum een onver-
zadigbare honger ontstond naar op loca-
tie uitgevoerde showmuziek, achter-
grondmuziek en entr’acte muziek, omdat 
er met de komst van Hilversum 3 (oktober 
1965) veel zendtijd bij was gekomen. 

Maar Ruud Bos vond ook nog ruimte in 
zijn overvolle agenda voor een wat presti-
gieuzer project: ‘Ik heb een orkest bij el-
kaar gekregen waar ik bijzonder blij mee 
ben. Elf man, die zo harmoniëren in 
klankkleur, dat ik wil proberen ze bij el-

Orkest Ruud Bos met Toon van Vliet, Piet Noordijk, Herman Schoonderwalt, Cees Smal,  Marcel Thielemans en Ruud Bos zelf in Een paar apart. AVRO-televisie,  2 Januari 1965
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kaar te houden en er meer mee te gaan 
werken. In elk geval staat het vast, dat de 
VPRO programma’s met ons gaat maken.’ 
(Algemeen Handelsblad, 18 januari 1964). 

Er zijn een kleine vijftig banden opge-
doken, maar het Orkest Ruud Bos heeft 
nooit een eigen programma gekregen. 
Voorts staat het niet vast dat al deze opna-
men ook daadwerkelijk zijn uitgezonden. 
Ze waren bedoeld als materiaal voor korte 
programma’s, om pauzes op te luisteren, 
als schakelmoment of koppelteken tussen 
twee verschillende programma’s. De 
voortbrengselen van het Orkest Ruud Bos 
werden wel bruikbaar geacht om gaten op 
te vullen, maar een eigen podium in de 
zendschema’s heeft het nooit gekregen.

De sterkste musici
Vreemd genoeg is van de eerste sessie (6 
februari 1964) geen spoor meer te beken-
nen, maar de banden van de overige ses-
sies, die tot medio 1969 hebben plaatsge-
vonden, zijn er allemaal nog. Uit die in-
drukwekkende stapel banden hebben de 
producers van het NJA in nauw overleg 
met Ruud Bos een afwisselend program-
ma samengesteld, dat op cd is uitgebracht 
onder de titel The Secret All Star Band.

Een blik op de bezetting leert dat de 
band wordt bevolkt door de sterkste mu-
sici die in de jaren zestig beschikbaar zijn 
en dat de leden van de Diamond Five bijna 
altijd een belangrijke inbreng hebben. Er 
staan negen eigen composities van Ruud 
Bos op het programma. Twee standard-
songs (On Green Dolphin Street en Out Of 
This World) en Three Seconds van Oliver 
Nelson heeft hij een soepel vallend arran-
gement aangemeten. Verder omvat de cd 
een arrangement van Misha Mengelberg 
(Monk’s Dream), Charade van Henry Man-

De arrangementen van Ruud Bos zijn in-
telligent geconstrueerd; ze stralen power, 
urgentie en soms grootstedelijke dreiging 
uit. Door de incidentele inzet van tuba, 
piccolo, dwarsfluit of gitaar krijgen de ar-
rangementen nog wat extra kleur. Je 
hoort aan alles dat de blazers er ontzet-
tend veel lol in hebben om hun partijen zo 
soepel en romig mogelijk te laten samen-
smelten. Door de steriele studiomuren en 
de weinig poëtische kantooruren waarop 
zij moesten presteren – voor een echte 
jazzmuzikant geldt nog altijd the night 
time is the right time - lieten zij zich niet 
van hun stuk brengen. Bovendien was 
vrijwel niemand veroordeeld tot louter 
sectiespel; bij elke sessie kreeg je meerde-
re kansen om je solistisch te profileren, en 
dat is natuurlijk ook bevorderlijk voor een 
vruchtbare relatie met je collega’s. 

Amerikaanse uitstraling 
Vooral de saxofonisten stuwen dit album 
naar een onverwacht hoog niveau. Her-
man Schoonderwalt is in twee stukken de 
enige solist. Hij voorziet On Green Dolphin 
Street van een uitgebalanceerde klarinet-
solo en Out Of This World biedt een be-
heerst neergezette altsolo. Met kortere 
solo’s is Schoonderwalt in nog zeven an-
dere stukken te beluisteren; meestal op 
altsax, maar ook op sopraan en bariton. In 
vijf van zijn zes solobeurten bijt Piet 
Noordijk stevig van zich af, maar in Sad 
Model laat hij soepel lopende legatolijnen 
uit zijn altsax komen, à la Johnny Hodges. 

Om hem te feliciteren met de toeken-
ning van de Wessel Ilcken Prijs 1968 
mocht Harry Verbeke in Harry’s Prize op 
de solotoer gaan: ik krijg eerlijk gezegd 
het gevoel dat hij zich met dit iets te ge-
compliceerde presentje niet goed raad 

cini in een arrangement van Herman 
Schoonderwalt, en Frans Elsen is van de 
partij met twee arrangementen: Alone To-
gether en zijn eigen Donderding. De sessies 
hadden plaats tussen oktober 1964 en ja-
nuari 1969 en ze ontlopen elkaar niet of 
nauwelijks in geluidskwaliteit, die ik van 
een uitzonderlijk hoog niveau vind.

Bij deze orkestleider en deze muzikan-
ten hadden de opnametechnici kennelijk 
weinig last van ambtelijke gemakzucht en 
wilden ze graag hun beste beentje voor-
zetten. Het orkest klinkt als een klok, en 
de meeste solo’s zijn eveneens van een 
hoog niveau. Vooral de saxofoonsolo’s 
springen eruit, terwijl het koper vaak wat 
vormloos en futloos uit de hoek komt.

De sessies ontlopen elkaar 
niet of nauwelijks in 
geluidskwaliteit,  
die ik van een uitzonderlijk 
hoog niveau vind

Orkest Ruud Bos
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weet. Gelukkig krijgt hij elders de kans 
om weer een paar van die intens gemene 
tenorsalvo’s af te vuren. En wat klinkt die 
ritmesectie grandioos: met alle respect 
voor Frans Elsen, maar het zijn toch voor-
al Jacques Schols (met zijn stuwende no-
ten en zijn sonore, dragende geluid) en 
John Engels (met zijn rake klappen waar 
de alerte speelvreugde vanaf spat) die het 
orkest een Amerikaanse uitstraling be-
zorgen.

De drie stukken van de laatste sessie, 
Harry’s Prize, I.D. en Summernight, zijn 
wat experimenteler van inslag. Ruud Bos 
is hier duidelijk op zoek naar een wat 
minder massief geluid en een andere dy-
namiek. De glorieuze tandem Schols & 
Engels is hier vervangen door Rob Lange-
reis en Cees See, die hun opdrachten op 
een wat minder rechtlijnige wijze vervul-
len, maar dat ligt ook aan de vrijere opzet 
van de composities. 

Uitdagender en rafeliger
De laatste twee stukken op deze cd, de 
bonus tracks, zijn ten gehore gebracht op 
een concert (28 oktober 1966) in het Am-
sterdamse Felix Meritis om het veertigja-
rig bestaan van de VPRO te vieren. Bij die 
gelegenheid zat niet Frans Elsen, Cees 
Slinger of Ruud Bos zelf achter de piano, 
maar Misha Mengelberg. 

Dat de muziek meer dan een halve 
eeuw geleden is opgenomen bedenk je ei-
genlijk pas als je de omroepster van dienst 
hoort: de uiterst zorgvuldig formulerende 
en nuffig articulerende Annemarie Oster 
heeft het over ‘Rudi Brink, teneur’ en 
‘Harry Verbeke, teneur’. Het is een manier 
van uitspreken die al tientallen jaren gele-
den in onbruik is geraakt. In Hilversum is 
menigeen zelfs doorgeslagen naar het an-

omstotelijk vast wie de solisten zijn in de 
beide live-stukken, terwijl dat in de 16 
studio-opnamen af en toe gissen is, door-
dat de begeleidende documenten lang 
niet altijd uitsluitsel geven over de con-
crete orkestbezettingen of doordat de op-
namebonnen soms zelfs compleet ont-
breken. Maar de NJA-producers hebben 
samen met Ruud Bos hun uiterste best 
gedaan om alle solisten te identificeren.

Als uitsmijter fungeert de bonustrack 
Monk’s Dream, dat op het VPRO-feestje 
veel uitdagender en rafeliger wordt ge-
speeld dan in de studioversie een jaar eer-
der. Zo had Misha Mengelberg het be-
doeld (min of meer).  ●

Orkest Ruud Bos: The Secret All Star Band
Treasures of Dutch Jazz Series NJA 1901
Bestelinformatie: pagina 70

Je hoort aan alles dat 
de blazers er ontzettend 
veel lol in hebben om hun 
partijen zo soepel en romig 
mogelijk te laten 
samensmelten

Ruud Bos dirigeert zijn orkest met Han’s Blues in Dit is Ton van Duinhoven, geregisseerd door Bob Rooyens. 
AVRO televisie, 11 oktober 1965
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dere uiterste: de rauwste en vaak onver-
staanbare straattaal is daar tegenwoordig 
bon ton. 

Maar dankzij de voordrachtskunst van 
de piepjonge Annemarie Oster staat on-
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Cannonball Adderley:  
One For Daddy-O
Cannonball Adderley speelde op 19 
november 1960 voor het eerst in het 
Concert gebouw, samen met Nat 
Adderley, Victor Feldman, Sam Jones 
en Louis Hayes. In 1966 maakte hij in 
het Amsterdamse Bellevue tv-opna -
men met Pim & Ruud Jacobs, Wim 
Overgaauw en Cees See.   NJA 1602
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50
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Ella Fitzgerald: ’s Wonderful
Twee uitbundige concerten uit 1957 en 
1960, nooit eerder uitgebracht, van de 
meest geliefde jazz-zangeres, die vorig 
jaar een eeuw geleden was geboren. In 
het Amsterdamse Concertgebouw zingt 
ze al haar grote nummers: April In Paris, 
The Lady Is A Tramp, Angel Eyes, The Man 
I Love en natuurlijk Mack The Knife.  
NJA 1701     
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50



Miles Davis: So What
Het concert van Miles Davis met John 
Coltrane op 9 april 1960 is nog altijd 
le gendarisch. Nu is het eindelijk op deze 
dubbel-cd uitgebracht, samen met 
het concert van 15 oktober 1960, toen 
Coltrane was opgevolgd door Sonny Stitt. 
De ritmesectie bestond beide keren uit 
Wynton Kelly (p), Paul Chambers (b) en 
Jimmy Cobb (d).  NJA 1301
€ 23  ► voor Vrienden € 20

Lee Konitz/Zoot Sims et al.:
Star Eyes 
Lee Konitz, Zoot Sims en bassist 
Oscar Pettiford excelleren in deze niet 
eerder uitgebrachte opnamen van het 
Jazz from Carnegie Hall-concert uit 
september 1958 in het Amsterdamse 
Concertgebouw. Met Phineas Newborn 
Jr. en Red Garland op piano, en Kenny 
Clarke op drums.  MCN 1201
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Misha Mengelberg/Piet Noordijk 
Quartet: Journey 
Het fameuze kwartet met Han Bennink 
en bassist Rob Langereis in nog nooit 
op de plaat uitgebrachte opnamen, 
die de VARA in april 1966 in het 
Concert gebouw maakte. In twee van 
de vijf stukken speelt bovendien de 
Amerikaanse trompettist Ted Curson 
mee.  MCN 1101
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Jazz at the Concertgebouw           

Count Basie Orchestra:  
Blues Backstage
Op 22 september 1956 speelde de Basie-
band voor het eerst in het Concert gebouw. 
Op deze cd de nooit eerder uitgebrachte 
opnamen van dit concert, met Thad Jones 
en Joe Newman op trompet en Frank 
Foster en Frank Wess op tenorsax. Met 
onder meer de hit April In Paris en het toen 
splinternieuwe Shiny Stockings.  NJA 1502  
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Thelonious Monk:  
Jackie-ing
Het nacht concert door het Thelonious 
Monk-kwartet van 20 mei 1961, met 
Charlie Rouse, John Ore en Frankie 
Dunlop: één set van ruim 40 minuten.  
De opnamen die op 15 april 1961 voor  
de AVRO-tv werden gemaakt, een  
kleine 30 minuten muziek, zijn als 
bonus-tracks toe ge voegd.  NJA 1401 
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50
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Jazz at the Philharmonic:  
Live in Amsterdam 1960
De niet eerder uitgebrachte opnamen 
uit november 1960 van Jazz at the 
Philharmonic: het nachtconcert met 
Coleman Hawkins, Don Byas, Roy 
Eldridge en Benny Carter, en daarna het 
Dizzy Gillespie-kwintet met als gasten 
Stan Getz en J.J. Johnson.  NJA 1802
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Sarah Vaughan: 
If This Isn’t Love
Ook deze opnamen uit juni 1958 
zijn nooit eerder uitgebracht: Sarah 
Vaughan in het Concertgebouw met 
Ronnell Bright (p), Richard Davis (b) 
en Art Morgan (d). En als gastsolisten 
Don Byas (ts) en Arvell Shaw (b). NRC 
Handelsblad gaf deze cd vijf sterren: ‘Een 
gekmakend mooi concert.’  MCN 1006
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

J. J. Johnson:  
What’s New
Nooit eerder uitgebrachte opnamen 
van het Nederlandse concertdebuut 
van trombonist J.J. Johnson en zijn 
kwintet, in het nachtconcert van 17 
augustus 1957 in het Amsterdamse 
Concertgebouw. Met Bobby Jaspar (ts, 
fl), Tommy Flanagan (p), Wilbur Little 
(b) en Elvin Jones (d).  MCN 0903
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50
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Chet Baker: 
Indian Summer
De eerste complete uitgave van opna-
men van Chet Bakers concertdebuut in 
Nederland, op 17 en 18 september 1955 
in het Concertgebouw, Amsterdam en 
het Kurhaus, Scheveningen. Met Chet 
Baker (trompet, zang), Dick Twardzik 
(piano), Jimmy Bond (bas) en Peter 
Littman (d).  NJA 0701
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Gerry Mulligan:  
Western Reunion 
De nooit eerder uitgebrachte opnamen 
van het legendarische concert dat het 
Gerry Mulligan-sextet op 7 april 1956 in 
het Amsterdamse Concertgebouw gaf. 
Met Zoot Sims (ts), Jon Eardley (tp), Bob 
Brookmeyer (ventiel-tb), Bill Crow (b) 
en Dave Bailey (d).  MCN 0801
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Treasures of Dutch Jazz

Don Byas Meets The Jacobs 
Brothers: Groovin’ High
Eindelijk wordt recht gedaan aan de 
grote tenorist Don Byas, die van 1955 
tot zijn dood in 1972 in Amsterdam 
woonde. In juni 1964 gaf hij een 
nachtconcert in Haarlem met Pim & 
Ruud Jacobs en John Engels. Deze 
zinderende radio-opnamen worden 
voor het eerst uitgebracht.  NJA 1603
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Hank Mobley in Holland:  
To One So Sweet. Stay That Way
De opnamen van Hank Mobley’s 
Nederlandse tournee uit 1968 met het 
Pim Jacobs-trio plus Han Bennink, met 
het Hobby Orkest (waarschijnlijk de 
enige opnamen die de tenorist als solist 
bij een big band maakte), en met het 
trio van pianist Rob Agerbeek, live in 
B14 te Rotterdam.  NJA 1604    
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50 

Dexter Gordon:
In The Cave
In januari 1963 kwam Dexter Gordon  
voor het eerst naar Nederland. Zijn con- 
cert in de Utrechtse jazzkelder Persepolis 
met Rob Madna, Ruud Jacobs en Cees  
See wordt door velen gerekend tot zijn  
beste Europese optredens. Deze VARA-
opnamen werden niet eerder op de 
plaat uitgebracht.  NJA 1801
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Herman Schoonderwalt:  
The Winner
Het legendarische album dat altist/
klarinettist Herman Schoon derwalt in 
1964 als eerste winnaar van de Wessel 
Ilcken Prijs mocht opnemen. Met 
glansrollen voor Rob Madna, Ruud 
Jacobs en Cees See. De cd is verrijkt met 
vijf bonustracks.  NJA 1702    
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50 

NIEUW

Orkest Ruud Bos: The Secret All Star Band
Nooit eerder uitgebrachte opnamen uit 1964-’69 met louter topmusici zoals 
Piet Noordijk, Herman Schoonderwalt, Harry Verbeke, Ruud Brink, Toon van 
Vliet, Cees Smal, Ado Broodboom, Eddie Engels, Rudy Bosch, Frans Elsen, 
Cees Slinger, Misha Mengelberg, Jacques Schols, Rob Langereis, John Engels 
en Cees See.   NJA 1901
€ 18 ► voor Vrienden € 16,50



Rita Reys: I Got Rhythm 
Rare and Unissued Recordings 
1949-1964
Deels nooit eerder uitgebrachte 
opnamen van Nederlands grootste jazz-
zangeres, met o.a. Boy’s Big Band, Theo 
Loevendie’s Romance in Jazz, Wessel 
Ilcken, Lars Gullin, Mat Mathews, Barry 
Galbraith, Milt Hinton, Osie Johnson en 
het Trio Pim Jacobs.  NJA 0501
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Nedly Elstak:
Nedly Elstak – Trumpeter 
Negen opnamen uit de periode 1953- 
1969 en drie solo pianostukken van 
Elstak uit 1983. Eén opname van Jazz 
at the Kurhaus uit 1953 in Eindhoven. 
En verder stukken uit de jaren zestig 
met o.a. Rein de Graaff, Martin van 
Duynhoven, Pierre Courbois en het  
Theo Loevendie Consort.  NJA 0102
€ 16,50  ► voor Vrienden € 15

Johnny and Jones: 
Two Kids and a Guitar
Achttien opnamen uit de periode 
1938-1940 van dit Amsterdamse 
duo, bestaande uit ‘Johnny’ Nol 
(Arnold Simon) van Wesel en ‘Jones’ 
Max (Salomon Meyer) Kannewasser.  
Panachord DH 2051
€ 16,50  ► voor Vrienden € 15

Johnny and Jones:
Maak Het Donker In Het Donker
Nooit eerder uitgebrachte opnamen 
uit de periode 1938-1944. Bevat 
radio-opnamen van de VARA, liedjes 
gezongen tijdens een joodse bruiloft 
in Amsterdam in 1942, en de volledige 
Westerbork-cyclus (met onder andere 
de Westerbork Serenade), opgenomen 
in Amsterdam in 1944.  NJA 0101
€ 16,50  ► voor Vrienden € 15
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Meer historische uitgaven

Theo Loevendie Consort:  
Mandela/ Chess
Heruitgave van twee lp’s van het Theo 
Loevendie Consort uit 1969 en 1972. 
Met o.a. Theo Loevendie (as, p), Hans 
Dulfer (ts, fl), Leo van Oostrom (bars, kl), 
Nedly Elstak (tp), Willem van Manen (tb), 
Leo Cuypers (p), Maarten van Regteren 
Altena en Arjen Gorter (b), John Engels en 
Martin van Duynhoven (d).  MCN 0901
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Leo Cuypers:  
Leo Cuypers
Heruitgave van de ongetitelde solo-lp 
op BASF uit 1972, aangevuld met 
een drietal niet eerder verschenen 
live-opnamen uit het jaar daarna, 
opgenomen in de Brakke Grond in 
Amsterdam en voor de VARA. 
MCN 1102
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Op www.jazzarchief.nl/winkel vindt u de complete cd-catalogus

Ben Webster Meets Piet Noordijk: 
Johnny Come Lately
Een spectaculaire confrontatie tussen 
Webster en Noordijk in de Groningse 
jazzclub De Koffer. In zijn laatste levens   -
jaren speelde Webster nooit beter dan  
die avond. Dit zijn de VPRO-opnamen van 
een onvergetelijk concert, met pianist  
Irv Rochlin, bassist Rob Langereis en 
drummer Tony Inzalaco.  NJA 1601  
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50

Boy’s Big Band: Return – Live 
Recordings 1965-1966
De beste live-vertolkingen uit de glorie  -
jaren van Boy’s Big Band, met alle grote 
solisten, van Piet Noordijk en Toon van 
Vliet tot Harry Verbeke en Dick van der 
Capellen. Met Amerikaanse gasten  
als Ted Curson en Benny Bailey. Deze 
opnamen uit 1965-’66 zijn nooit eerder 
uitgebracht.  NJA 1501 
€ 18  ► voor Vrienden € 16,50



  

NJA presenteert:

 VRIENDENDAG 2019
ZONDAG 16 JUNI 11.00-17.00 UUR 
MUZIEKCENTRUM VAN DE OMROEP (DE VROEGERE  
VARA-STUDIO). HEUVELLAAN 33, HILVERSUM

Programma-informatie op pagina 5 
 

DUTCH JAZZ HERITAGE 

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw reconstrueert 
samen met het NJA de fameuze nachtconcerten uit  
de jaren vijftig en zestig.

r���/07&.#&3����� GERRY MULLIGAN
r����+"/6"3*������ELLA FITZGERALD
r���"13*-������COUNT BASIE

KLEINE ZAAL CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM

Kaarten bestellen via: 
www.concertgebouw.nl/uw-bezoek/bestelinformatie
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