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S I D E  A
Song for the Bearded Lady (Karl Jenkins) 10:10

Exit Interlude 1 (Nucleus)  7:03

S I D E  B
We’ll Talk About It Later (Karl Jenkins) 6:17

Snakehips’ Dream (Ian Carr) 13:58

S I D E  C
Oasis (Karl Jenkins) 19:38

Exit Interlude 2 (Nucleus)  1:22

S I D E  D
Torrid Zone (Karl Jenkins) 11:54

Exit Interlude 3 (Nucleus)  4:09

Persephone’s Jive (Ian Carr) 1:23

Recorded live at Exit, Rotterdam
Friday June 11, 1971, 9pm
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INTRO

!!Z oals iedere jazzliefhebber weet, was de we-
reld tot ongeveer !"#$ zwart-wit. Met een 
heleboel grijze schakeringen, waardoor je 

helemaal geen behoefte had aan tinten die zich 
buiten dat spectrum bewogen. Een ideale wereld. 

Maar door een of andere magische truc werd 
die wereld opeens met kleur overgoten. Ik heb 
het jarenlang aan kinderen verteld, met als be-
wijsmateriaal fotoboeken waarin je kon zien dat 
ik echt gelijk had. Kijk maar in ons foto-album! 
Een paar vroege werken van Ed van der Elsken 
boden ook doeltreffende illustraties. Tot die 
belhamel opeens met kleurendia’s begon. Maar 
ze geloofden me toch al niet meer, zo rond hun 
achtste levensjaar.

Toch zijn er nog steeds jazzlui die zweren bij 
het zwart-witte ideaal. ‘Jazz hoort in zwart-wit!’, 
riep een oudgediende ontsteld, toen ik vertel-
de dat Jazz Bulletin plannen had om op cover 
en binnenpagina’s met kleur te gaan spelen. En 
het NJA bestaat immers al veertig jaar! Hij was 
er even van ontdaan. Gelukkig kon ik hem tot 
bedaren brengen door de verzekering dat we 
er geen Bunte Jazz Illustrierte van maken, vol 
schelle, ordinaire of weeïge reclameblaadjes-
kleuren. 

Ach, alles gaat voorbij, was onze conclusie. 
Zeker nadat we werden geconfronteerd met de 
zoveelste, in decennia opgebouwde en met lief-
de geconserveerde jazzverzameling waarvan de 
eigenaar afscheid had moeten nemen. Altijd 
een wat macabere ervaring, wanneer je mag 
rondsnuffelen in zo’n ruimte waar een overle-
den jazzfanaat zijn ziel en zaligheid in heeft ge-
legd. Als de eigenaar dood is, is de verzameling 
ook meteen dood. Ontzield. En vaak ont-
breekt enig hulpmiddel, boek, gids of map, die 
de weg in die collectie zou kunnen ontsluiten. 
Nabestaanden weten vaak van niets.

Het bracht ons wel tot een verzuchting met 
enig NJA-eigenbelang. Beste jazzliefhebbers, 
geharde collectioneurs, fanatieke platenjagers 
– willen jullie zorgen voor een wegwijzer? Een  
sleutel, een kompas om de collectie in ere te 
houden?  CdJ   
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BOY EDGAR PRI JS 2020 ACK VAN ROOYEN TEKST JARMO HOOGENDIJK FOTO JOKE SCHOT

Trompettist en fluegelhorn-
speler Ack van Rooyen geniet 
al zo’n zeventig jaar grote 
internationale erkenning. 
Daaraan werd de laatste 
jaren luister bijgezet door de 
toekenning van de Blijvend 
Applaus Prijs 2017, de 
benoeming tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau 
afgelopen januari bij zijn 
negentigste verjaardag, en 
nu ook de Buma Boy Edgar 
Prijs 2020. Jarmo Hoogendijk 
brengt een hommage aan  
zijn oud-leermeester. 

  I n !"%& nam Ack van Rooyen mij aan  
als student aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Het was voor 
mij als een droom die uitkwam om les 

te krijgen van de grote maestro die ik we-
kelijks op de radio had bewonderd (AVRO 
Swingtime, live elke maandagavond, met 
The Skymasters). Wanneer de les bij hem 
thuis plaatsvond nam hij ook alle tijd om 
samen naar platen te luisteren, te discus-
siëren over allerlei wereldse en spiritue-

le zaken, over boeken, films en lekker eten. 
Niet zelden werd de les voortgezet in een 
geweldig restaurant. 

Bovendien was ik bij Ack nooit meer 
dan twee handshakes verwijderd van alle 
jazzgroten ter aarde, van Louis Armstrong 
tot Dizzy Gillespie, Fats Navarro, Kenny 
Dorham en wie uiteindelijk niet? Ack ver-
telde mij vele prachtige verhalen over zijn 
belevenissen met al die giganten. Ik reali-
seerde me al gauw dat ik met iemand van 
doen had die inmiddels zelf een brok jazz-
geschiedenis was geworden, terwijl hij toen 
de vijftig nog maar net was gepasseerd.

Fluwelen sound
Zelf was Ack van Rooyen in !"'" op zijn 
negentiende cum laude afgestudeerd aan 
de opleiding klassiek trompet van het 
Koninklijk Conservatorium te Den Haag, 
met op het examenprogramma onder 
meer het toen zojuist gecomponeerde en 
uiteindelijk bekend geworden, veeleisen-
de trompetconcert van Henri Tomasi. De 
tijdens die studie verfijnde instrumentbe-
heersing, ademhalings- en embouchure-
techniek hebben hem sindsdien nooit in 
de steek gelaten, en mede daardoor is hij 
gedurende zijn uitzonderlijk lange loop-
baan vrij gebleven van (onder trompettis-
ten beruchte) embouchureproblemen. 

Na zijn conservatoriumstudie speel-

de Ack een periode in het Arnhems 
Symfonieorkest (de voorloper van het 
Gelders Orkest), maar nadat hij uitein-
delijk definitief voor de jazz had gekozen 
groeide hij uit tot een internationaal beju-
belde jazzsolist, op wie talrijke binnen- en 
buitenlandse jazzcombo’s, big bands, radio 
orkesten en legendarische grootheden een 
beroep hebben gedaan.

Gedurende vele jaren woonde en werkte 
hij voornamelijk in het buitenland, aanvan-
kelijk ook als lead trumpeter in de blazers-
secties van bekende orkesten. Gaandeweg 
verruilde hij de zware first trumpet chair 
voor de plaats van de trompetsolist. 

Vooral na zijn overstap op fluegelhorn 
bereikte Ack van Rooyen al spoedig een 
sterrenstatus als solist met een totaal ei-
gen geluid op dit instrument waarvoor in 
de jazz tot op dat moment nog nauwelijks 
een standaard was gezet. Slechts enkele an-
dere trompetgrootheden zoals Clark Terry 
en Art Farmer waagden zich in diezelfde 
tijd aan de fluegelhorn, terwijl Ack aan het 
instrument de uit duizenden herkenba-
re fluwelen sound wist te ontlokken waar 
ook Terry en Farmer hem altijd om heb-
ben bewonderd. Tel daar nog een ronduit 
goddelijke timing bij op, evenals een vol-
komen uniek vibrato, een gave voor – met 
blues en humor doordrenkte – muzikale 
story telling, en een ademcontrole waarmee 
hij, naast zijn kenmerkende strategische 
spaarzaamheid (‘less is more’) ook in staat 
is om te verrassen met ononderbroken fra-
sen van een lengte die je nauwelijks voor 
mogelijk houdt. 

Het zou een studie op zich vergen om 
een enigszins volledige opsomming van 
Acks enorme staat van dienst en discogra-
fie te kunnen geven. 

Zo vertelde saxofonist en platenfreak 
Benjamin Herman mij onlangs dat hij nog 
steeds langspeelplaten ontdekt die lang ge-
leden in het buitenland zijn uitgebracht en 
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 De stamvader 
aller trompettisten
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Nu u toch hier bent

U leest een uittreksel uit het tijdschrift Jazz Bulletin. 
Met plezier delen we dit met u, maar  
een blad als dit komt niet vanzelf tot stand.  
Het Nederlands Jazz Archief documenteert  
en ontsluit al 40 jaar de jazz in Nederland.  
Sinds 2013 gebeurt dat geheel zonder over-
heidssteun en daar zal de komende jaren geen 
verandering in komen. Een groep vrienden zorgt 
ervoor dat wij kunnen doorgaan met al onze  
activiteiten: zij lezen daarom vier keer per jaar het 
Jazz Bulletin. Er komt geen eind aan het verhaal 
van de Nederlandse jazz, zolang onze rijke  
geschiedenis wordt gekoesterd en gedeeld.
 
Ondersteun onze missie om de Nederlandse  
jazzgeschiedenis te verzamelen, te beheren 
en naar buiten te brengen.
Doe een eenmalige donatie of word Vriend 
en lees het zinnigste jazzblad van Nederland 
voortaan helemaal!

Nederlands Jazz Archief 
Piet Heinkade 5, 1019 BR Amsterdam 
020 519 1816, info@jazzarchief.nl 
 
www.jazzarchief.nl — www.jazzhelden.nl

https://www.jazzarchief.nl/steun-nja/
https://www.jazzarchief.nl/word-vriend/


waarop het spel van Ack is vastgelegd.
In de late jaren zeventig, toen ons land 

nog meerdere omroeporkesten telde en 
meerdere conservatoria waren begon-
nen met het optuigen van een jazzoplei-
ding, vestigde Ack van Rooyen zich weer 
in Nederland. Hij werd onder meer door 
AVRO’s big band The Skymasters als vas-
te trompetsolist binnengehaald en werd 

een van de founding fathers van de jazzop-
leidingen.

Inmiddels zijn ruim veertig jaren ver-
streken sinds Ack begon met het vormen 
van een generatie trompettisten die car-
rière wist te maken en van wie een aan-
tal al zo’n drie decennia lesgeeft aan di-
verse conservatoria. Uit die generatie is 
weer een volgende generatie voortgeko-

men, die bijvoorbeeld werkzaam is in het 
Metropole Orkest of het Jazz Orchestra of 
the Concertgebouw, of die ook actief is als 
solist onder eigen naam of als docent aan 
een gerenommeerd conservatorium, waar 
nu de nieuwste generatie les krijgt en reeds 
op de podia te vinden is. 

Als we ook nog de verheugende aan-
was van zeer jonge trompettisten op de 
(aan verschillende conservatoria gelieer-
de) havo’s en vwo’s voor jong talent meere-
kenen, kunnen we gerust spreken van een 
omvangrijke stamboom van trompettis-
ten, met brede vertakkingen tot in het ver-
re buitenland en steeds weer nieuwe lo-
ten aan de stam, met Ack van Rooyen als 
stamvader.

Ook na het grote verlies vorig jaar van 
zijn geliefde vrouw Barbara (‘This must be 
the longest marriage in jazz’, zei trompet-
tist Kenny Wheeler ooit over dit bijzonde-
re huwelijk) en een ingrijpende maar ge-
slaagde heupoperatie (‘Ik loop alweer als 
een gepensioneerde kievit’) is Ack nog al-
tijd in topvorm en volop actief. Als van-
ouds voelt elk concert en iedere ontmoe-
ting met hem als charging the battery met 
veel nieuwe inspiratie en een gevoel van 
ontzag en dankbaarheid waarmee je weer 
een flinke tijd vooruit kunt.

Ack, van harte gefeliciteerd met de 
Buma Boy Edgar Prijs &$&$. Met jou in 
het middelpunt van de jazz-scene zullen 
publiek, collega-musici en jonge talen-
ten zich in de handen wrijven bij het voor-
uitzicht op weer een nieuw decennium 
vervuld van jouw grootse artistieke ver-
richtingen en hartverwarmende persoon-
lijkheid. t
Een zeven pagina’s lang portret van Ack van Rooyen  
door Boris Lemereis verscheen in Jazz Bulletin 105 
(december 2017).
Het Jazzportret van Ack van Rooyen, gefilmd door  
Jan Kelder, is te zien via www.jazzhelden.nl 

Ack van Rooyen na zijn bekendmaking als Boy Edgar Prijswinnaar, LantarenVenster, Rotterdam, 26 juni 2020 
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DE JAZZARCHIEFWINKEL 

De webshop van 
het Nederlands 
Jazz Archief   

Sinds 1993 verschijnen  
cd’s met historische jazz-
opnamen op het label 
van het Nederlands Jazz 
Archief. De serie Jazz at  
the Concert gebouw en  
de cd’s Boy’s Big Band: 
Return en Herman 
Schoonderwalt: The 
Winner werden inmiddels 
bekroond met een  
Edison.

Hier ziet u de 
meest recente 
uitgaven;  
de complete  
cd-catalugus  
vindt u op  
www.jazzarchief.
nl/winkel

Bestellen
www.jazzarchief.nl/
winkel

Schriftelijk 
bestellen 
Nederlands Jazz Archief, 
Piet Heinkade 5,  
1019 BR  Amsterdam

De genoemde prijzen zijn 
exclusief portokosten.

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

stichting 
nederlands  
jazz archief

bestuur 
Anton Kok 
voorzitter
Paul Michielsen 
penningmeester
Jan Menu
Loes Rusch
Ruud Visschedijk
bestuursleden

Het Nederlands Jazz Archief verzamelt, 
beheert en ontsluit de rijke jazzgeschiedenis van 
 Nederland. Het archief wordt geraadpleegd door 
historici, muzikanten, studenten, wetenschappelijk 
onder zoekers en jazz  liefhebbers.

Vanaf ! 60 per jaar bent u  
Vriend van het Nederlands Jazz Archief 
Vrienden ontvangen vier maal per jaar Jazz Bulletin 
en krijgen korting op cd’s en andere uitgaven en 
 activiteiten van het Archief. We ontvangen uw bijdrage 
het liefst door middel van een automatische incasso.

Bankrekening (IBAN)
Vriendenbijdragen en giften:  
NL05 INGB 0006 9658 88.
Het NJA is een culturele ANBI, uw bijdrage is dus 
extra gunstig fiscaal aftrekbaar.  
Zie anbi.nl/culturele-anbi voor meer informatie.

Kantoor
Piet Heinkade 5, 1019 BR  Amsterdam
Telefoon 020 519 18 16
Het kantoor is doorgaans bereikbaar op maandag, 
dinsdag en donderdag tussen 10 en 17 uur. 

Wilt u langskomen?  
Maak dan telefonisch of per e-mail een afspraak  
met Paul Gompes of Jan Brouwer.

Vriend worden? Vragen?  
Adres wijziging? 
info@jazzarchief.nl      
www.jazzarchief.nl

Informatie over de collectie
Wilt u iets weten over, of iets  raad plegen uit de 
collectie? Neem dan contact op met de collectie-
beheerder: Ditmer Weertman, 020 525 21 05  of 
d.weertman@uva.nl (niet voor administratieve zaken)

Gratis nieuwsbrief
Geef ons uw e-mailadres door, dan houden we u op 
de hoogte met nieuws, aankondigingen en speciale 
aanbiedingen. 

GERRY MULLIGAN AND THE CONCERT 
JAZZ BAND Young Blood
Het Amsterdamse concert van Gerry 
Mulligan werd in november 1960 een 
triomf. ‘De beste blanke grote band uit de 
hele geschiedenis van de jazz’, schreef 
Michiel de Ruyter. De muziek van die nacht 
is nu voor het eerst terug te horen. Met 
Zoot Sims, Bob Brookmeyer, Gene Quill, 
Conte Candoli en Mel Lewis. NJA 1902
!18 / voor Vrienden !16,50



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

DigiType NP0215-EllaFitzgerald NJA 1701

8 713897 904062
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> JAZZ AT THE CONCERTGEBOUW           

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

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

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

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

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

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
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> TREASURES OF DUTCH JAZZ

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

CANNONBALL ADDERLEY  
One For Daddy-O
Cannonball Adderley speelde op 19 novem-
ber 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

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

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

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, Rudy Bosch, Frans Elsen, Cees 
Slinger, Misha Mengelberg, Jacques Schols, 
Rob Langereis, John Engels en Cees See. 
NJA 1901
! 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

ROB PRONK The Bebop Years
Het Rob Pronk Sextet speelde een hoofdrol in de Nederlandse jazz uit de 
jaren vijftig, maar deze groep met Ruud Brink, Jerry van Rooyen, Rob Madna 
en Dick van der Capellen heeft nooit platen gemaakt. Die lacune wordt nu 
opgevuld: drie nooit eerder uitgebrachte sessies uit 1957 met de kern van 
het sextet samen met ander toptalent zoals Herman Schoonderwalt, Harry 
Verbeke, Toon van Vliet, Ack van Rooyen, Ruud Jacobs en Cees See.  
En verrassende bonus tracks met Zoot Sims en Frank Rosolino. NJA 2001    
! 18 / voor Vrienden ! 16,50
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> ANDERE HISTORISCHE UITGAVEN 

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 

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 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

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

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

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 



Speciale 
verjaardagsaanbieding 
Doe een jaar 
Jazz Bulletin cadeau
voor !  40 

Het Nederlands Jazz Archief bestaat in 2020 
precies veertig jaar, en dat vieren we.

We weten ons vanaf het prille begin 
geholpen door een enthousiaste groep 
Vrienden die de Nederlandse jazzgeschiedenis 
en het NJA een warm hart toedragen. Door 
deze niet aflatende steun kunnen we steeds 
aan de weg blijven timmeren en onze 
collectie toegankelijk maken met Jazzhelden, 
concerten, cd-uitgaven en vanaf nu ook:  
Jazz Bulletin in kleur.

Vier het jubileum met ons mee en doe een 
vriend of vriendin vier nummers van het 
vernieuwde Jazz Bulletin cadeau voor de 
eenmalige actieprijs van ! 40. 
Ga naar www.jazzarchief.nl/cadeau en 
vul het formulier in. U kunt het cadeau op
 elk gewenst moment laten ingaan.


