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In het Nederlands Jazz Archief 
ligt de rijke jazzgeschiedenis 
van Nederland. Die is voor 
iedereen toegankelijk. De 
collectie biedt een schat aan 
informatie voor jazzliefhebbers, 
historici, muzikanten, 
studenten, wetenschappelijke 
onderzoekers en alle mogelijke 
geïnteresseerden. 

Maar per 1 januari 2013 gaat  
de geldkraan dicht en dreigt  
deze schatkamer van de 
Nederlandse jazz te verdwijnen.
Wij willen, met uw steun, er  
alles aan doen om het Jazz 
Archief te behouden. 

Paul Gompes, hoofd Muziek 
Informatie Centrum bij Muziek 
Centrum Nederland (MCN), waar 
het Nederland Jazz Archief is 
ondergebracht, legt uit hoe en 
waarom.

Wat is de situatie rond het  
Jazz Archief?
 ‘De subsidie voor Jazz Archief, 
onderdeel van MCN, wordt stop-
gezet. We ontvingen dit jaar nog 
350.000 euro. Daarom zoeken 
we naar andere financiële oplos-
singen om het archief toegankelijk 
te houden voor iedereen die van 
jazz houdt.’
Wat betekent dat voor de 
 toekomst?
 ‘We moeten het zien te redden 
zonder overheidsgeld, dus we 
kunnen de steun gebruiken van 
elke jazzliefhebber in Nederland. 
Met minimaal 2 ton aan donaties 
per jaar kunnen we doorgaan. 
Onze doelstelling is dat het archief 
bij elkaar blijft, toegankelijk blijft 
en dat we ook onze uitgaven kun-
nen voortzetten, zoals het kwar-
taalblad Jazz Bulletin en de cd-
serie Jazz at the Concertgebouw.’
Wordt er gezocht naar een nieuw 
onderkomen?
 ‘Ja, we zoeken een goede plek 
waar mensen kunnen komen luis-
teren, zoeken, praten, werken, 
zoals dat altijd kon in het archief. 

Het is belangrijk dat het archief die 
functie behoudt, anders dreigt alles 
te verdwijnen in een onbereikbare 
opslagkelder. Dat kan niet de be-
doeling zijn van de unieke opna-
mes, foto’s, bladmuziek, literatuur 
en plakboeken die hier liggen. We 
kregen onlangs bijvoorbeeld nog 
het geluidsarchief van het Utrecht-
se jazzpodium SJU en we beheren 
de collecties van het North Sea 
Jazz Festival en het Bimhuis. Het is 
een feest voor liefhebbers om hier 
te komen. Dat moet zo blijven.’
Wat kunnen mensen doen  
om te steunen?
 ‘De steunbetuigingen die we 
krijgen, zijn hartverwarmend. 
Het belangrijkste is nu dat we 
voldoende Vrienden vinden. 
Achter in deze brochure zit een 
antwoordkaart waarop men een 
bijdrage kan aangeven. Het mini-
mum is 60 euro per jaar, en dan 
ontvang je ook ons kwartaalblad 
Jazz Bulletin. Hoe meer steun 
we krijgen, des te groter de kans 
dat we door kunnen gaan met 
de kennisoverdracht van jazz in 
 Nederland.’

 ‘Deze unieke collectie mag niet

       
verdwijnen in een opslagkelder’

waaronder de platenkast van Michiel de Ruyter

2.000 geluidsbanden

met veel uniek en nooit op plaat uitgebracht geluidsmateriaal
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 waaronder unieke opnames van vrijwel alle geïmproviseerde muziek-concerten sinds 1971

waaronder de 
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Wim van Eyle
Oprichter van het Nederlands 
Jazz Archief

 ‘De directe aanleiding om het Jazz 
Archief te beginnen was een tele-
foontje dat ik in 1980 kreeg van 
radiomaker Michiel de Ruyter. Hij 
vertelde me dat de enorme collec-
tie 78-toerenplaten van Klaas van 
Beeck verspreid dreigde te raken 
via buitenlandse kopers. Ik ben 
direct op zoek gegaan naar geld 

Herman Openneer
Jazzhistoricus, betrokken bij de 
oprichting van het Jazz Archief

 ‘Toen we begonnen in 1980 was 
er nog heel weinig bekend over 
de Nederlandse jazzgeschiede-
nis. Muzikanten die langskwa-
men, zoals de trompettisten Ado 
Broodboom en Cor van Lier, wa-
ren verbaasd dat we wisten wie 
ze waren. Jazz werd en wordt in 
Nederland als vreemde muziek 
gezien, terwijl het van groot be-
lang is voor de ontwikkeling van 
de muziek in het algemeen.
‘Steeds meer muzikanten be-
zochten het archief om spullen te 
brengen en om verhalen te vertel-
len. Zo groeide het langzaam. In 
1991 begonnen we een blaadje, 
wat nu Jazz Bulletin is, daardoor 
kregen we meer bekendheid. 

en vond dat onder meer via het 
Prins Bernhard Fonds. We konden 
in het oude Bimhuis terecht en 
richtten het Jazz Archief in met 
meubels van het Waterlooplein. 
Er sloten zich steeds meer mensen 
aan zoals Harry Coster en Wil-
lem Breuker. Er doken ook steeds 
meer collecties op. 
 ‘Die collecties zijn cultuurgoed en 
dat dreigde naar de bliksem te 
gaan. Prachtige grammofoonpla-
ten zijn destijds in de prullenbak 
terechtgekomen omdat we er niet 
op tijd bij waren. Het is schan-
delijk dat het nu weer dreigt te 
gebeuren. Als een zorgvuldig 
opgebouwde collectie eenmaal 
verspreid raakt, krijg je het nooit 
meer terug bij elkaar.
 ‘Er zitten prachtige, waardevolle 
spullen in het archief, zoals die 
schriften van Klaas van Beeck 
met zijn streepjes en puntjes als 
bladmuziek. Of de glasplaten van 
het orkest van tenorsaxofonist Piet 
van Dijk, van vlak voordat Rita 
Reys daar zangeres werd. Op 
sommige daarvan soleert hij, dan 
heb je een soort Nederlandse 
Coleman Hawkins. Er liggen ook 
nog foto’s van de eerste jazzclubs 
van Wouter van Gool. Hij werd 
slecht betaald dus liep hij altijd 
met een flesje cola rond dat hij 
voor de foto op een tafeltje zette. 
Ging hij vervolgens mee naar 
Coca-Cola en kreeg wat geld 
voor de reclame die hij maakte. 
Op veel eerste foto’s van jazz-
clubs zie je dus een colaflesje 
staan.’

 ‘In het archief ligt voor iedereen 
wel iets, van gedrukte muziek tot 
geluidsdragers en foto’s. Het be-
langrijkste vind ik de jaargangen 
van het vooroorlogse blad De 
Jazzwereld. Daarin staan maand-
programma’s, zo kun je op het 
archief nagaan wat er van 1931 
tot en met 1940 speelde in de 

belangrijkste jazzclubs en dan-
cings. Een schat van informatie, 
die tot de laatste snik bewaard 
moet blijven. 
 ‘Als je nu iets wilt weten over een 
Nederlandse artiest of een orkest, 
ga je even langs het Jazz Archief. 
Ik zou het verschrikkelijk jammer 
vinden als dat niet meer kan. 
Alles wat we hebben opgebouwd 
zal verrommelen.’

‘Als een zorgvuldig  

opgebouwde collectie  

eenmaal verspreid raakt,  

krijg je het nooit  

meer terug bij elkaar’

 ‘Het archief bevat een schat aan 

informatie, die tot de laatste snik  

bewaard moet blijven’



J. Bernlef
Schrijver, dichter. Maakt al jaren 
gebruik van het Jazz Archief

 ‘De kennis van het verleden is 
essentieel om het heden te begrij-
pen. Zonder zoiets als het Jazz 
Archief vormt zich een leegte 
voor generaties na ons. Het is van 
belang voor musici, maar ook 
voor anderen. Ik ben zelf geen 
muzikant, maar maak graag 
 gebruik van het archief. 
 ‘Een jaar geleden heb ik onder-
zoek gedaan naar Will Gilbert, 
een Nederlandse jazzcriticus die 
een dubieuze rol speelde in de 
oorlog. Hij zette zich in voor de 
bestrijding van jazz in Neder-
land. Ik ben nu bezig met een 
verhaal over die krankzinnige 
carrière en daarvoor ben ik veel 
in het archief geweest.
 ‘Het is dom en schandalig dat 
het dreigt te verdwijnen. In het 
algemeen lijkt er een kortzichtige 
ontwikkeling te zijn naar een 
geheugenloze wereld, waarin 
alleen het heden telt. Je haalt het 
toch niet in je hoofd om dat op te 
heffen! Je wint er ook niets mee, 
het gaat om hele kleine bedra-
gen waarmee je enorme schade 
aanricht. Het Jazz Archief moet 
niet alleen bewaard blijven, maar 
ook voor iedereen toegankelijk 
blijven.’

Wim de Bie
Televisiemaker, publicist. Trouwe 
lezer Jazz Bulletin

 ‘Ik lees Jazz Bulletin, het blad van 
het Jazz Archief, altijd van voor 
tot achter. Dat meen ik echt. Naar 
mijn gevoel zijn al die verhalen 
die erin staan nergens anders te 
lezen. Ik ben jazzliefhebber en 
zeer geïnteresseerd in de Neder-
landse jazzgeschiedenis. Ik volg 
het op de voet, onder andere via 
Jazz Bulletin. 
 ‘Het archief mag gewoon niet 
verdwijnen, het is zorgvuldig 

opgebouwd en dat moet 
je beschermen. Er 

worden mooie 
dingen uit op-
gedist. Neem 

nou de cd-serie Jazz 
at the Concertge-
bouw. Die heb ik 

allemaal, dat zijn 
prachtige opnames. Zo-

iets moet behouden blijven.’

Hans Mantel
Presentator en jazzkenner

 ‘Hiermee zou cultureel erfgoed van Nederland 
verloren gaan. Nederland heeft een bijzondere rol 
in de na-oorlogse jazz in Europa, zeker vanaf de 
jaren zeventig heeft zich echt een eigen beweging 
gevormd. Als aliens op aarde komen, moeten ze die 
kennis in zo’n archief kunnen terugvinden. 
‘Nederland heeft ook altijd heel goed jazzonder-
wijs gehad, daarvoor is het Jazz Archief natuurlijk 
belangrijk. Ik heb het niet alleen over de conserva-
toria, maar ook over muziekwetenschappen. Als je 
afstudeert in jazz heb je niet zo heel veel aan de 
universiteitsbibliotheek, dan kom je toch al snel bij 
het Archief terecht. 
 ‘Ik maak zelf veel gebruik van het Jazz Archief. Het 
is een geruststellende gedachte dat ik naar het Rokin 
kan gaan en daar vind wat ik zoek. En soms word 
je nog verrast. Het archief van Lou van Rees blijkt 
meer te zijn dan we wisten. Dat die concerten nu 
ook op cd worden uitgegeven, bewijst de waarde 
van het Archief.
 ‘Zodra ik aanvoel dat ik het tijdelijke voor het eeu-
wige ga verruilen, zou ik direct mijn persoonlijke 
collectie aan een instituut als het Jazz Archief over-
dragen. Zo’n verzameling moet samen blijven, als 
het gaat versnipperen houdt het op een archief te 
zijn.’

‘Naar mijn gevoel zijn de 

verhalen in Jazz Bulletin 

nergens anders te
 lezen. Het 

archief mag niet verdwijnen’

 ‘Als je afstudeert in jazz

heb je niet zo heel veel aan

de universite
itsbibliotheek,

dan kom je toch al snel

bij het Jazz Archief terecht’



Frank Jochemsen
Radiomaker

 ‘Het Nederlands Jazz Archief is 
een oneindige bron van informa-
tie. Het is voor mij als program-
mamaker voor de VPRO van 
groot belang. Ik ben 29 jaar, 
eigenlijk een broekie, maar via 
het archief haal ik toch vaak weer 
mooie dingen naar boven. Het 
mooie van het archief is dat het 
niet zo bureaucratisch is. Je kunt 
er altijd iets regelen en er staan 
mensen klaar die meteen voor je 
aan de slag gaan. 
 ‘Toen saxofonist Piet Noordijk 
overleed, werd dat zondagavond 
bekend. Ik heb een nachtpro-
gramma en ik wilde meteen mijn 
hele uitzending eraan wijden. Ik 

Jan Willem Luyken
Directeur North Sea Jazz Festival

 ‘Het Jazz Archief is de oerbasis van de Nederlandse 
jazz. North Sea Jazz is het grootste jazzfestival van 
het land, dat tot ver over de grenzen veel waarde-
ring krijgt. Voor ons is het dus van groot belang dat 
alles goed gedocumenteerd blijft. Nederland heeft 
een rijke jazztraditie waar we trots op mogen zijn. 
 ‘De collectie van North Sea Jazz-oprichter Paul Acket 
ligt in het archief. Prachtige affiches bijvoorbeeld, 
de programmabrochures waarin je kunt zien dat 
discussies over de grenzen van jazz al vanaf het be-
gin gevoerd werden. Op de eerste edities stonden 
ook al Herman Brood en Van Morrison. Bovendien 
ligt er veel informatie over Acket zelf, hij was ook 
een grote pop- en rock ‘n’ roll-promotor. Ach, er is 
genoeg om je maanden in te verliezen.
 ‘Het zou heel raar zijn als zo’n goed gedocumen-
teerde geschiedenis verdwijnt. Het archief vraagt 
ook de wereld niet, het gaat om een relatief be-
scheiden bijdrage. Het moet toch lukken om dat te 
redden?’

klopte aan bij het archief en er 
zijn wel drie of vier mensen voor 
mij bezig geweest. Ze trokken de 
mooiste opnames uit het archief. 
 ‘In mijn zaterdagavondshow op 
Radio 6 heb ik een speciaal hoek-
je om pareltjes te draaien die de 
medewerkers van het archief zelf 
aandragen. Zo dook er laatst 
opeens een outtake van Misha 
Mengelberg en Piet Noordijk op. 
De opname had de plaat niet 
gehaald, maar zat in het archief 
van Michiel de Ruyter. Kijk, het is 
goed dat er een plek is waar die 
dingen bewaard blijven. Achteraf 
blijkt meestal dat wat niet gepubli-
ceerd werd juist het interessantst 
is. En dat ligt dus in het Jazz 
Archief. Dat moeten we van de 
daken brullen.’

Loes Rusch

Saxofonist en promovendus 
 muziekwetenschap aan de 
 Universiteit van Amsterdam

 ‘Ik doe promotieonderzoek naar 
jazzpraktijken in Nederland in 
de jaren zestig en zeventig. Voor 
mij is het Jazz Archief een enorm 
belangrijke bron. Ik kijk hoe jazz 
betekenis kreeg en hoe in Neder-
land steeds meer praktijken zich 
losmaakten van de Amerikaanse 
jazz. De geschiedschrijving daar-
van is nog in de beginfase. Als 
de bronnen van het jazzarchief 
straks niet meer beschikbaar zijn, 
kan die ontwikkeling niet meer 
worden vastgelegd. Een zorgvul-
dig opgebouwde infrastructuur 
wordt vernield.
 ‘De mensen die in het archief wer-
ken zijn erg waardevol en des-
kundig. Ik heb mijn scriptie voor 
muziekwetenschappen op het 
archief geschreven. Ze kwamen 
steeds aan met nieuwe documen-
ten, videobanden, beeldmateri-
aal. “Ken je dit al? Heb je dat al 
gelezen?” 
 ‘Ik ben saxofonist. Het archief is 
voor muzikanten ook een hele 
goede plek om aan historische 
projecten te werken. Als onder-
zoeker zou het voor mij heel 
moeilijk worden zonder het Jazz 
Archief. Dan zou ik op zoek 
moeten gaan naar particuliere 
archieven die vaak ongesorteerd 
en onoverzichtelijk zijn.’

 ‘Uit het archief

haal ik vaak mooie 

dingen naar boven. 

Het is g
oed dat er 

een plek is w
aar 

die dingen bewaard 

worden’



Jos Acket
Was samen met haar man Paul 
Acket in 1976 initiator van North 
Sea Jazz Festival

 ‘Ik vind dit heel erg. Ik heb het ar-
chief van mijn man, oprichter van 
het North Sea Jazz Festival, pas 
kortgeleden overgedragen, zodat 
het allemaal veilig bij elkaar blijft. 

Hans Hylkema
Regisseur en documentairemaker

 ‘Als filmmaker maak ik veel ge-
bruik van het archief. Mijn film 
over de Surinaamse saxofonist 
Kid Dynamite heb ik daar gro-
tendeels geschoten. Ik heb er 
documentatie gevonden over 
optredens van hem, foto’s, bewe-
gend beeld en een radio-optreden 
uit de jaren vijftig. De archivaris 
wist mij dat allemaal precies aan 
te wijzen. 
 ‘Ik vind het vreselijk dat het ar-
chief nu bedreigd wordt. In elk 
beschaafd land hoort zoiets be-
schikbaar te zijn, op elk gebied 
van de kunst. Daar hoort jazz 
natuurlijk ook bij.
 ‘Onlangs heb ik het restmateriaal 
van mijn film over het Bimhuis zelf 
nog gedoneerd. Anders staat het 
maar bij mij thuis, niemand die 

Ik wil er gewoon niet over naden-
ken wat ermee moet gebeuren als 
het Jazz Archief niet kan blijven 
bestaan.
 ‘Er zitten veel affiches en plakboe-
ken in de verhuisdozen die ik aan 
het archief heb gegeven. Mijn 
man verzamelde al knipsels en 
advertenties van de jazz tijdens 
de oorlog, je kunt zien hoe jazz 
levend bleef onder valse namen 
in de bezetting. En uit de knipsels 
blijkt hoe Nederland echt een bij-
zondere positie in de jazzwereld 
had, tussen de Engelse en Duitse 
stijl in. 
 ‘Amerikaanse artiesten boekten 
eerst North Sea en dan pas de 
rest van Europa. Ik ging met mijn 
man direct na het festival altijd 
zes weken naar onze boerderij 
bij Arnhem. Daar zat hij dan te 
knippen en te plakken en alles 
opnieuw te beleven. Heel trots 
was hij dan. 
 ‘Ik wilde het allemaal veiligstel-
len. Er kwamen zo vaak mensen 
bij me langs om erin te kijken, 
studenten die scripties schreven, 
of iemand die een boek schreef. 
Soms bleek er dan achteraf een 
plakboek verdwenen, of waren 
er pagina’s uitgescheurd. In het 
archief gebeurt dat niet, daar is 
toezicht. Al zouden ze maar een 
paar jaar het behoud en beheer 
kunnen garanderen, tot de eco-
nomie weer aantrekt, dat zou al 
iets zijn.’

Martijn Sanders
Oud-directeur van het 
 Concertgebouw

 ‘Ik ben ooggetuige geweest van 
meer dan vijftig jaar jazzgeschie-
denis in Nederland. Voor een 
klein land is er een grote prestatie 
geleverd door muzikanten, maar 
ook door podia, festivals en 
impresario’s. Dat die geschiede-
nis in materiële zin nu dreigt te 
verdwijnen is regelrechte censuur 
van de jazzgeschiedenis. Wij 
verliezen de documentatie van 
iets wat uniek is. Die geschiedenis 
is dan niet meer bereikbaar voor 
musici, journalisten, wetenschap-
pers en geïnteresseerden. 
 ‘In een ver verleden ben ik zelf 
jazzjournalist geweest, daar heb 
ik de plakboeken nog van. Ik heb 
altijd gedacht dat ik die zou over-
dragen aan het archief. Maar 
daar lijkt nu geen bestemming 
meer voor.’

weet dat het er is. Die kennis en 
informatie moet gedeeld worden 
met anderen die bijvoorbeeld 
onderzoek doen. Laatst was ik op 
het archief om in oude nummers 
van Jazz Bulletin te zoeken naar 
het verhaal over het optreden van 
Billie Holiday in Amsterdam in 
 1954. Dat gebruik ik nu als anek-
dote om het scenario van een 
nieuwe speelfilm op te baseren.’

 ‘Dat die geschiedenis 

in materiële zin nu 

dreigt te verdwijnen is 

regelrechte censuur’

 ‘Ik wilde alle affiches 

en plakboeken 

veiligstellen, zodat 

het allemaal bij 

elkaar blijft’



Walter van de Leur
Jazzprofessor aan de Universiteit 
van Amsterdam

 ‘Het Nederlands Jazz Archief is 
nationaal erfgoed. Ik heb twee 
jaar gewerkt bij het Duke Elling-
ton-archief van de Smithsonian 
Institution in Amerika, het grootste 

John Engels
Drummer

 ‘Om eerlijk te zijn ben ik nogal 
aangeslagen door dit nieuws. 
Waar zijn ze mee bezig, joh? Zo 
raken we alles kwijt wat we heb-
ben opgebouwd aan jazzgeschie-
denis in Nederland. Het is ook 
verschrikkelijk voor de toekom-
stige generaties. Dat archief is er 
voor die jonge jongens. 
 ‘Ik kom af en toe langs op het 
archief en ik word daar altijd heel 
goed geholpen. Laatst kwam ik 
in een buitenlands magazine de 
bladmuziek van een stuk van Bix 
Beiderbecke tegen dat al heel 
lang in mijn hoofd zit. Dan maken 
ze even een kopietje voor me en 
kan ik ermee aan de slag.
 ‘Als er iets met mij gebeurt, is het 
de bedoeling dat alles naar het 
Jazz Archief gaat. Ik vind het niet 
leuk om er zo over op te schep-
pen, maar ik heb ruim tweehon-
derd albums gemaakt met veel 
van de grote Amerikanen. Ik heb 
allerlei documenten liggen en 
verschrikkelijk veel opnamen die 
nooit uitgebracht zijn. Ik heb er 
vaak zelf nog niet eens naar kun-
nen luisteren. Zoiets moet natuur-
lijk naar het archief. 
 ‘Ik hoop maar dat er iemand is 
die zich als een mecenas over het 
archief wil ontfermen. Het is vre-
selijk belangrijk dat dit behouden 
blijft voor iedereen die zich in 
Nederland met jazz bezighoudt.’

op dit gebied, en ik kan echt zeg-
gen dat wat we hier in Nederland 
hebben van zeer hoge kwaliteit 
is. Als je dit opdoekt om die lut-
tele centen, doek je niet alleen 
een verzameling belangrijke spul-
len op, maar ook jaren van know 
how en menskracht. 
 ‘Als iemand aanklopt met een 
vraag, zijn er deskundige mede-

werkers die je kunnen doorver-
wijzen en je kunnen helpen 

bij de interpretatie van 
het materiaal. Als je een 

krantenartikel over jazz 
uit 1919 ziet, moet 
je weten dat er toen 
iets anders met jazz 

werd bedoeld dan nu. 
Dat zie je niet aan het papier af, 
daar heb je deskundigen voor 
nodig. 
 ‘De waarde van het archief gaat 
verder dan jazz in Nederland. 
Jazz is een spiegel van de 
maatschappij. De impro-scene 
wordt bijvoorbeeld altijd als een 
typisch Nederlands fenomeen 
getypeerd. Dat zit onder meer 
in een kritische verhouding ten 
opzichte van gezag zit, ironie, 
jezelf niet te serieus nemen. Zo 
presenteert Nederland zichzelf 
graag. Die jazz-scene zegt iets 
over identiteit. Dat onderzoek is 
echt nog onontgonnen terrein. Als 
het archief wordt opgeheven krijg 
je die kennis nooit meer opnieuw 
bij elkaar.’

‘Als je dit opdoekt

om die luttele

centen, doek je ook

jaren van know how 

en menskracht op’’

 ‘Ik heb hier veel 

documenten en opnamen 

die nooit uitgebracht zijn. 

Zoiets moet natuurlijk naar 

het archief’



Benjamin Herman
Saxofonist

 ‘Iets waar hard voor gevochten is, 
wordt weggepleurd. Daar gaan 
mensen nog veel spijt van krijgen. 
De tendens is dat het als belache-
lijk wordt gezien om je te hechten 
aan zoiets als het Jazz Archief, 

George McKay 
Professor Cultural Studies at 
 University of Salford (UK)

 ‘As a European jazz researcher 
I am fully aware of the impor-
tance of both document archives 
and the place of recordings and 
images to tell the complex histo-
ries of jazz in Europe. In reading 
Jazz Bulletin from The Nether-
lands I must say how wonderful it 
is to see all those hugely evoca-
tive historic photographs – often 
rare images of early jazz prac-
tice. The Dutch Jazz Archive is a 
great resource for researchers, 

dat het hautain is om te zeggen 
dat het waarde heeft. Ik vind het 
heel treurig dat er zo over kunst 
wordt gedacht. Als het zo door-
gaat blijft er straks een land vol 
saaie mensen met saaie muziek 
over.
 ‘Ik draai op Radio 6 geregeld 
dingen uit het archief en ik vind 
Jazz Bulletin het beste jazzblad 
van Nederland. Omdat het zich 
niet druk maakt om de verkoop 
staat er geen bullshit in, geen 
promotieverhalen. Dan lees ik 
bijvoorbeeld hoe het ging in de 
periode rond de oorlog, welke 
discussies er speelden. En ik hoor 
weer nieuwe namen.
 ‘Ik wist ook helemaal niet dat 
 alles van Michiel de Ruyter in het 
archief lag. Fantastisch is dat. 
Ik ben altijd op zoek naar oude 
singletjes, die kun je daar dus ge-
woon lenen. Ik speel al sinds mijn 
dertiende en soms raak je even 
het overzicht kwijt. Zo’n archief 
helpt een muzikant om het weer 
in perspectief te zien.’

‘Als het zo doorgaat 

blijft e
r stra

ks een 

land vol saaie 

mensen met saaie 

muziek over’

and its regularly published and 
very nicely presented Jazz Bul-
letin really does illuminate widely 
the outstanding photographs 
and historic images in the col-
lection. It’s an asset to the Dutch 
jazz movement, whose musicians 
have themselves done so much 
to extend the sonic landscape 
of Europe. As a researcher and 
a jazz fan I sorely wish we had 
something comparable to the Jazz 
Bulletin in the UK!’ 

 ‘As a researcher  

and a jazz fan I so
rely 

wish we had something 

comparable to the Jazz 

Bulletin in the UK!’



Jazz at the  Concertgebouw

Gerry Mulligan 
Western Reunion (MCN 0801) 

Featuring Zoot Sims, Bob Brookmeyer 
and Jon Eardley. 
Nooit eerder uitgegeven opnamen 
van het concert dat het Gerry Mulli-
gan-sextet op 7 april 1956 gaf in het 
Amsterdamse Concertgebouw.

‘Het belangrijkste jazzgebeuren in 
ons land na de Tweede Wereldoor-
log’ (Michiel de Ruyter, Het Parool,  
9 april 1956)

Chet Baker 
Indian Summer (NJA 0701) 

Het Chet Baker-kwartet met pianist 
Dick Twardzik gaf in september 1955 
twee concerten in het Scheveningse 
Kurhaus en het Amsterdamse Con-
certgebouw. Hij maakte grote indruk. 
Voor het eerst zijn nu de complete 
live-opnamen uitgebracht, inclusief de 
nooit eerder op de plaat verschenen 
muziek die Chet Baker in het Concert-
gebouw speelde.

★ ★ ★ ★ ★ (Amanda Kuyper, NRC 
Handelsblad )

Mengelberg/Noordijk Quartet 
Journey (MCN 1101)

Op de vijfde cd in de reeks Jazz at 
the Concertgebouw is voor het eerst 
een Nederlandse formatie te horen. 
Het concert door het kwartet van 
Misha Mengelberg en Piet Noordijk, 
met Han Bennink en bassist Rob Lan-
gereis, vond plaats op 7 april 1966. 
Speciale gast is de Amerikaanse trom-
pettist Ted Curson. De live-opnamen 
verschenen niet eerder op cd.

‘A very inspired performance’ (The 
New York City Jazz Record )
‘One of the best concert recordings of 
the 1960s’ (Allaboutjazz.com)

J.J. Johnson 
What’s New (MCN 0903) 

Featuring Bobby Jaspar, Tommy Fla-
nagan, Wilbur Little and Elvin Jones 
Nooit eerder verschenen opnamen 
van het concert dat het J.J. Johnson 
Quintet op 17 augustus 1957 in het 
Amsterdamse Concertgebouw gaf. 
Het boekje bij de cd bevat unieke 
foto’s die Ed van der Elsken tijdens 
het concert maakte. De uitgebreide 
toelichting is van jazzjournalist Bert 
Vuijsje.

‘Trombonist in grootse vorm’ (Frank 
van Herk, de Volkskrant )

Sarah Vaughan
If This Isn’t Love (MCN 1006)  

Het concert dat Sarah Vaughan 
zaterdagnacht 7 juni 1958 gaf. Zij 
wordt begeleid door haar eigen trio 
bestaande uit pianist Ronnell Bright, 
Richard Davis bas en Art Morgan 
drums, met in de toegift bovendien 
tenorsaxofonist Don Byas en bassist 
Arvell Shaw.

‘Een gekmakend mooi concert’
(Amanda Kuyper, NRC Handelsblad)
★ ★ ★ ★ ★ (Maartje den Breejen,  
Het Parool)

Lee Konitz, Zoot Sims 
Star Eyes (MCN 1201) 

Featuring Phineas Newborn, Red Gar-
land, Oscar Pettiford, Kenny Clarke 
Nooit eerder uitgebrachte opnamen 
van het concert dat Lou van Rees op 
27 september 1958 onder de noemer 
Jazz from Carnegie Hall presen-
teerde: een ware ‘all star’ nacht in het 
Amsterdamse Concertgebouw. 
Het boekje bij de cd is geïllustreerd 
met bijzondere foto’s van Ed van der 
Elsken en Frank Appelman.

‘Springlevende muziek, een parelend 
luisterjuweel voor hedendaagse jazz-
cats’
(Rinus van der Heijden, Jazzenzo.nl )

  Legendarisch
e 

      
      j

azzopnamen In de jaren vijftig en zestig 
 presenteerde impresario  
Lou van Rees veel grote namen 
uit de Amerikaanse jazz tijdens 
de fameuze nachtconcerten  
in het Amsterdamse Concert-
gebouw. Het archief brengt  
de historische opnamen – die 
nooit eerder te horen waren –  
uit in de alom geprezen cd-serie 

Jazz at the Concertgebouw.  
De opnamen zijn zorgvuldig 
 gerestaureerd. De albums zijn 
fraai vormgegeven, met concert-
foto’s van befaamde Nederlandse 
fotografen zoals Eddy Posthuma 
de Boer en Ed van der Elsken.  
De uitvoerige informatieboekjes 
bij de cd’s schetsen de historische 
context.
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Een belangrijke bron voor veel 
artikelen en illustraties is de 
omvangrijke archiefcollectie, 
die dankzij schenkingen nog 
voortdurend wordt verrijkt.

De redactie van Jazz Bulletin bestaat 
uit gerenommeerde jazzjournalisten, 
zoals hoofdredacteur Coen de 
Jonge en de redacteuren Ton 
Ouwehand en Bert Vuijsje. Tot de 
geregelde medewerkers behoren    

   
W
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d 
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Jazz Bulletin behandelt 
vier keer per jaar 
actuele en historische 
facetten van de jazz in 
Nederland. Van 1920 
tot nu, in de vorm van 
nieuws, interviews, 
portretten, historische 
reconstructies, achter-
grondverhalen, columns, 
boekbesprekingen en 
cd-signalementen.

Kevin Whitehead, Peter Smids, 
Herman Openneer, Jan J. Mulder, 
Ben Zwanink, Erik van den Berg, 
Rudie Kagie, Frank van Herk, 
Harm Mobach, Bert Jansma, Eddy 
Determeyer en de fotografen Pieter 
Boersma, Ton van Wageningen en 
Eddy Posthuma de Boer.

Als Vriend van het Nederlands 
Jazz Archief ontvangt u ook het 
kwartaalblad Jazz Bulletin. www.jazzarchief.nl

info@jazzarchief.nl

Stichting Vrienden

Nederlands Jazz Archief

Postbus 15654

 1001 ND  Amsterdam
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