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Van de voorzitter,     

Voor de meesten van ons zit denk ik de vakantie er weer op. Diegenen die
in Nederland zijn gebleven hebben redelijk tot goed weer gehad de 
afgelopen maanden en mogen we niet klagen. Uiteindelijk hebben we op 
z’n tijd ook een beetje regen nodig voor onze gewassen. 

Helaas moet ik u berichten dat ons weer een lid  is ontvallen . Hans 
Gerritsen uit Eerbeek. Via onze oud voorzitter, Jaap der Nederlanden, 
heeft onze penningmeester vernomen, nadat hij was gecremeerd of 
begraven, dat hij is overleden. Hans was een zeer trouwe bezoeker van 
onze clubavonden maar ging de laatste tijd in verband met zijn ernstige 
ziekte meestal in de pauze weer weg. Moge hij rusten in vrede. 

Colofon
Voorzitter

Hans de Jager 
De Kilder 67
6983 HK Doesburg
Tel. 0313-420647
j.jager49@chello.nl

Secretaris

Kees Koning
Hoofdstraat 60
6974AX Leuvenheim
Tel. 0575-564837
kees.koning@gmail.com

Penningmeester

Gerrit Groeneveld
Kon. Julianalaan  40 7221 BW. 
Steenderen
Tel.0575-451517
groeneveld.g@planet.nl

Clublocatie

Partyboerderij De IJsselhoeve
Eekstraat 15
6984AG Doesburg
Tel. 0313-474444

Lidmaatschap

€ 40,00 per jaar
Rekening NL40INGB0002537499
t.n.v. Orgelclub Gelderland
te Doesburg

mailto:j.jager49@chello.nl
mailto:groeneveld.g@planet.nl
mailto:kees.koning@gmail.com


Onze laatste clubavond in mei met Peter Baartmans  was weer grandioos. Maar wat heeft hij die avond moeten 
zweten,zie de foto. Het was een bloedhete dag en ’s-avonds was het nog niet echt afgekoeld, dus dat was hard werken 
voor hem. Maar desalniettemin heeft Peter er weer een fantastische muzikale avond van gemaakt  en ging hij met zijn 
vingers op een onnavolgbare snelheid over het toetsenbord van zijn Clavinova 609 en Tyros 5. Schitterend ! 

Zoals u al op onze website hebt kunnen lezen doen wij 9 september a.s. weer mee met de verenigingen promotiedag op
het Callunaplein in Dieren. Als u zin hebt om hieraan mee te doen, geef u dan op bij één van de bestuursleden. Een 
instrument is aanwezig maar u mag ook uw eigen instrument meenemen. Laten we samen proberen er weer nieuwe 
leden bij te krijgen en een gezellige dag van maken.

Op de eerstvolgende workshopavond op 14 augustus a.s. zal Jan Verkerk ons het één en ander vertellen over hoe je op 
een bepaald thema kunt improviseren.  Dus weer een interessante avond om erbij te zijn. Op de workshopavond van 
maandag 11 september a.s. komt de uit Den Haag afkomstige Wicky Reidinga ons de nieuwe Korg PA4X  
demonstreren.  Wicky is een allround muzikant die naast het geven van demo’s veel optreedt in een band maar ook als 
one man band.

Tot slot nog even het volgende:  op 25 januari 2018 bestaat onze mooie club 50 jaar. Op de laatste jaarvergadering is 
het idee geopperd om in het kader van dit 50 jarig bestaan met z’n allen naar de Frankfurter Messe te gaan. Maar 
voordat wij verdere stappen gaan ondernemen willen we eerst weten hoeveel belangstelling hiervoor is alvorens we op 
kosten van onze hoofdsponsor een bus gaan huren. U moet zich bedenken dat u 4 uur heen en 4 uur terug in de bus zit 
en u bent laat thuis. M.a.w. behoorlijk vermoeiend. De eerstvolgende clubavond zullen we peilen hoeveel 
belangstelling hiervoor is. Zaterdag 27 januari 2018 is er in ieder geval een feestavond. Dus noteer deze datum 
alvast in uw agenda. 



Maandag 28 augustus 2017 treedt voor u op Dirkjan
Ranzijn. Aanvang 20.00 uur

Zoals ieder jaar is Dirkjan in augustus onze vaste toetsenist. En
daarmee zijn we natuurlijk uitermate blij om zo’n grote internationale
muzikant bij ons te mogen begroeten. 

Ook dit jaar is Dirkjan tot nu toe zeer succesvol geweest met
optredens in Engeland,Duitsland, Nederland en  Zwitserland. Deze
landen staan ook weer gepland voor volgend jaar en voegt hij
Schotland eraan toe. Momenteel treedt hij op in Noorwegen en
wensen wij hem uiteraard heel veel succes.

Begin dit jaar is zijn nieuwe album “Sinfonia” uitgekomen  die
momenteel wereldwijd wordt verkocht. In oktober komt er van hem
een splinternieuwe concert DVD uit. 

Tevens is hij zeer aktief op Internet en produceert veel muziek voor I-
tunes, Spotify, Amazon en Bol.com.

Met zijn circusfotografie is hij ook nog steeds heel druk. Hij heeft weer
heel veel circusprogramma’s gefotografeerd waarvan er ook vrijveel
zijn gepubliceerd.

Zonder twijfel zal  Dirkjan ook dit jaar  weer een prachtig repertoire
voor ons op het programma hebben staan en kijken we uit naar een
prachtige muzikale avond.

     

   
 

De voorlopers van de Jazz rond de
eeuwwisseling

DE GESCHIEDENIS VAN DE JAZZMUZIEK

Agenda

14 augustus 2017
Workshop

28 augustus 2017 
Dirkjan Ranzijn

11 september 2017
Workshop

25 september 2017 Henk Bernhardt

 9 oktober 2017
Workshop

      Alle avonden beginnen om 

20.00 uur in Partyboerderij 

De IJsselhoeve te Doesburg,

 tenzij anders vermeld



Revival    (Hoofdstuk 4) eind jaren 30

Revival betekent letterlijk herleving van een oude jazzstijl bij een nieuwe generatie musici en publiek. De 
Revivalbeweging, eind jaren dertig in de V.S., was een reactie op het gearrangeerde, technisch ingewikkelde en 
commerciële karakter van met name de grote jazz- en dansorkesten uit deze periode. Jonge musici volgden de weg 
naar herwaardering van de 'pure' jazz uit New Orleans en speelden deze zo authentiek mogelijk na. Van revival-jazz 
wordt inmiddels niet meer gesproken. De verzamelnaam voor de oude stijl jazz is dixieland.

Swingperiode (Hoofdstuk 5)
jaren 30 en 40

Swing is in de jazztraditie het belangrijkste criterium voor opvatting en interpretatie en variaties in timing op 
een instrument ten opzichte van het metrum. In het algemeen is swing een kwestie van feeling (jazzopvatting), timing 
(rond de tel, niet erop) en frasering. Het subjectieve van de speler speelt bij de swing een grote rol. William Count 
Basie was met zijn orkest een levend symbool van het begrip verbonden waren door het dimakkoord. Jazz, in de 
swingstijl gespeeld, bracht de mensen in danszalen, clubs, hotel en theaters en had een grote aantrekkingskracht op 
het publiek die te vergelijken is met die van de rock & roll in de jaren vijftig.
Geleidelijk aan ontstonden er aan het einde van de jaren twintig grotere jazzensembles, zwarte en blanke orkesten en
bigbands, waarbij vertolkingen uit het hoofd, met enkele afspraken (bijvoorbeeld riffs) plaats maakten voor uit het 
hoofd geleerde of uitgeschreven partijen en arrangementen. In veel gevallen stonden de arrangeurs ook dicht bij het 
resultaat doordat zij zelf als speler deel uitmaakten van het orkest, waarvoor ze schreven. Fletcher Henderson was 
iemand die de overgang van de dansband (in de danszalen) naar een jazzorkest realiseerde in een orkest, waar Don 
Redman (saxofoon) de arrangementen voor schreef. Deze had ook het vraag- en antwoordspel voor de diverse delen 
van de bigband uitgevonden.

Elke 'beetje' bigband had ook één of meer vocalisten in dienst. Vooral hun aandeel zorgde voor een sterke relatie 
tussen de populaire Amerikaanse muziek en de jazz. Populaire songs gingen meer tot het repertoire van jazzorkesten 
behoren. Onder de leiders van bigbands die zichzélf ook als vocalist presenteerden waren onder andere Louis 
Armstrong, Lionel Hampton en Dizzy Gillespie. Van de kleinere ensembles moeten pianist Fats Waller and his Rhythm
(Fats heeft trouwens ook les gegeven aan Count Basie), Benny Goodman (klarinettist) en John Kirby (bas) genoemd 
worden. Veel musici uit bigbands richtten in de loop van de jaren dertig en veertig eigen groepen op. Veel blanke 
dansorkesten waren geen lang leven beschoren, doordat het jonge massapubliek voor de rock & roll en de 
beatmuziek kozen. Alleen de bigbands van enkele genoemde grote namen hielden zich stand.

Ook een persoon als Duke Ellington was voor deze periode erg belangrijk. Hij ging dwars door alle regeltjes heen van 
het arrangeren en orkestreren door verschillende groepen te combineren en veel dissonante akkoorden te schrijven. 
Hij stond bekend om zijn 'luistermuziek'. Je kon er ook niet (meer) op dansen! Hij beïnvloedde zo iemand als 
Theolonius Monk met zijn veelvuldige dissonantie!
Nu wordt op vele Amerikaanse universiteiten en conservatoria de bigbandtraditie met eigen formaties in ere 
gehouden. Het herleeft zelfs, meer dan ooit.




	

