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Inleiding 
De Openbare Bibliotheek Kortrijk heeft een zeer uitgebreide jazzcollectie een paar duizend cd’s en een paar 
duizend vinylelpees) waardoor het voor een leek moeilijk is het bos door de bomen te zien. 
 
Ik zie voor de leek die iets meer wil weten ver jazzmuziek drie opties: 
 

1. Je komt naar de Bib en grasduint wat in onze fantastische collectie. Grote kans dat je de ‘verkeerde’ 
cd’s meeneemt en voorgoed de jazz afzweert. Wat jammer zou zijn.. 

2. Je neemt enkel verzamel-cd’s mee, bijvoorbeeld de Klara cd’s 

  
3. Ok, dan heb je een staalkaart van het beste wat er ooit verschenen is en wil je misschien nog iets 

dieper gaan, meer exploreren, meer voelen wat échte jazz is.. Dan lees je 
4. De beknopte lijst hieronder die chronologisch in enkele tientallen cd’s je wegwijs maakt in de 

verschillende subgenres van de jazz. 
 
Verwacht geen uitgebreide biografieën of discografieën maar een kort situeren van de belangrijkste 
stromingen met haar prominentste vertegenwoordigers. 
Dit is alleen maar een kennismaking, een aanzet. 
 
Maar dit document probeert een chronologisch overzicht te geven met de belangrijkste namen per sub 
genre. Als je van al deze artiesten één cd beluisterd hebt, kan je al wat meepraten voor jazz. 
 
Het is belangrijk op te merken dat al die sub genres soms zeer lang blijven en zelfs heropleven. Uiteraard 
overlappen ze elkaar in de tijd. En weinig muzikanten beperken zich echt tot één stijl. 
Jazzrecensent Mark Van den Hoof stelt dat na de jaren ‘60 niets nieuws meer gebeurde in de jazz en dat 
men zich beperkt tot het spelen in de stijlen van de vorige eeuw. 
Hieronder vind je enkele interessante bronnen (met nog meer info en mogelijkheden) 
 
In het huidig klassement zit alle Jazzmuziek in de rubriek 73, geklasseerd op zanger, muzikant of groep. 
 

Websites 

 
 muziekweb.nl 
 wikipedia 
 Allmusicguide 

 
Zoek je naar jazzmusici volgens nationaliteit of instrument. Tik dan “Jazzmusici” in Wikipedia 

 

http://www.muziekweb.nl/MuziekWeb/MuziekStijlen/index.php?HoofdCategorie=Jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://www.allmusic.com/genre/jazz-ma0000002674
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_jazzmusici
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Klara-best-of-jazz/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8864999&cs=resultlist&rctx=AU3MTQrCMBAG0HwtCqGroNn3ZiHSiNP8wWRKoafwBu60B@AMnsuduHurB9VDZ0$l621Mnv04$237I7Qmd40w5BqlUASDuIkyjLgc5FYndOr9wM47H58v4Pyx@X1Up18xrFTqBZZDW5IkagITKwvTHPXSAqtDSfgC
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Klara-best-of-jazz-Vol-2/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9194299&cs=resultlist&rctx=AU3MTQrCMBAG0HwtCqGroNn3ZiHSiNP8wWRKoafwBu60B@AMnsuduHurB9VDZ0$l621Mnv04$237I7Qmd40w5BqlUASDuIkyjLgc5FYndOr9wM47H58v4Pyx@X1Up18xrFTqBZZDW5IkagITKwvTHPXSAqtDSfgC
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.emuziek.nl/&ei=Js6LVOKjE4L2O4GJgKgG&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNGEqgK_gWNlyADrq5CPe3G-JsSjkg&ust=1418534794651715
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Allmusic_logo.gif&ei=gs6LVObpB4mdPZrbgCg&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNFVcn6M6ekNygPN4pQAleyxLYR0Ww&ust=1418534886476502
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jazzinbelgium.com/&ei=7M6LVITtG4GHPazTgIgF&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNE4BANZiczphmx0DCfVN1TsqBxEMg&ust=1418535018563084
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Boeken 

 
Penguin guide to jazz 
 
Jazz voor dummies  
 

Jazz (John Fordham) 
 
Jazztrologie (Geert Verbeke) 
 

Internetradio: 
Jazzradio.com  : bevat 36 kanalen per subgenre. Let wel: niet ingedeeld zoals hieronder.  
 

DVD’s 
Jazz / Ken Burns 
  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Richard-Cook/The-Penguin-guide-to-jazz-on-cd/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|2249094
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Dirk-Sutro/Jazz-voor-dummies/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|3095691
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Fordham/Jazz/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|1428643
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Geert-Verbeke/Jazztrologie/Boek/?itemid=|library/marc/vlacc|211109
http://www.jazzradio.com/
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Ken-Burns/Jazz/Dvd/?itemid=%7Clibrary/marc/vlacc%7C2786239
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Jazz-Cassette-The-Penguin-Guide/dp/0140153640&ei=HM-LVOWLBozXPPzwgcgF&bvm=bv.81828268,d.ZWU&psig=AFQjCNEh4KBkcpOOXMHTT-gsxv85FwXk1g&ust=1418535064158018
http://www.dummies.nl/wp-content/uploads/2014/11/Jazz-voor-Dummies.jpeg
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.ca/Jazz-Fordham-John/dp/2894280696&ei=z8-LVOizBYPvUNazhOgC&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNHXZyGFxZyhkqCIpLc0EE19tlk2fw&ust=1418535230945315
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Het begin: jazz vanaf 1900 
 
Eén van de allereersten was Buddy Holden maar van hem hebben we geen originele opnames  - die vind je 
wel op Youtube. 
 

Ragtime 
Ragtime ontstond eind 19de eeuw in Amerika en werd meestal gespeeld door zwarte pianisten. Strikt 
genomen is dat slechts een voorloper van de jazz, maar veel jazzmusici speelden ragtime 
 
Scott Joplin (Texarkana, 24 november 1868 – New York, 1 april 1917) 

In 1899 publiceerde hij met de uitgever John Stark The Maple Leaf Rag, 
wat de grootste en beroemdste piano rag werd. Het contract met de 
uitgever hield in dat hij 1 cent royalties zou ontvangen voor iedere 
verkoop, een voorwaarde die ervoor zorgde dat Joplin voor de rest van 
zijn leven een klein maar regelmatig inkomen had. 
Een aantal jaren later publiceerde Joplin The Entertainer, ook een 
bekende Joplin compositie. De daaropvolgende vijftien jaar bleef hij 
toevoegen aan zijn al indrukwekkende repertoire, dat uiteindelijk 
resulteerde in zo'n zestig composities.  
 
In 1911 verhuisde Joplin naar New York City, waar hij zijn energie wijdde 
aan de productie van zijn opera Treemonisha, de eerste grote opera 
gecomponeerd door een African-American. Het verhaal van de opera, 
geschreven door Joplin, speelt zich af in een landelijke zwarte 
gemeenschap in Arkansas, niet ver van Texarkana. De opera is 
gedeeltelijk een eerbetoon aan zijn moeder, in de manier waarop 
Treemonisha haar opleiding verkrijgt, en aan Freddie Alexander (zijn 
tweede vrouw, die op 20 jarige leeftijd tien weken na hun huwelijk 
stierf), omdat de zich afspeelt in september 1884, de maand en het jaar 
van Freddie ‘s geboorte.  
Het verhaal van de opera vertelt over hoe Treemonisha, het enige 
gestudeerde lid van haar gemeenschap, leidt haar stadsgenoten uit de 

afhankelijkheid van onwetendheid en bijgeloof. Het verhaal is een allegorie van hoe Joplin de problemen 
van de African-American gemeenschap in zijn tijd zag, de mening propagerend dat raciale gelijkheid zou 
ontstaan door opleiding. 
 
Ernest Hogan (zie Youtube) 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Texarkana_(Texas)
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_november
http://nl.wikipedia.org/wiki/1868
http://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://nl.wikipedia.org/wiki/1_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1917
http://www.kunstbus.nl/muziek/cent.html
http://www.kunstbus.nl/literair/hoeveelheid.html
http://www.kunstbus.nl/kunst/compositie.html
http://www.kunstbus.nl/kunst/compositie.html
http://www.kunstbus.nl/literair/hen-of-hun.html
http://www.kunstbus.nl/kunst/allegorie.html
http://www.kunstbus.nl/cultuur/racisme.html
https://www.youtube.com/channel/UC4EKot7CMkt_mwx3RhdZA_w
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.amazon.com/Treemonisha-Scott-Joplin/dp/B000001GGD&ei=WkCLVJ3hL9TmauLagKgD&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNENz10zR9t1Hrf7EtkoJYFXnyn06A&ust=1418498507384417
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Vanaf 1910 

New Orleans & Dixieland, ook Hot Jazz   of Early jazz of 

Riverboat-Jazz 
Puristen zweren dat er een verschil is tussen New Orleans en Dixieland, maar dat ligt nog ter studie. 

Mogelijks waren de Dixielandbands iets blanker en speelden ze iets sneller en zaten meer in Chicago). Tuba 

en banjo zijn cruciale begeleidingsinstrumenten Soms hoort men veel metaalachtige klanken is het 

slagwerk en dat komt door een klein speciaal dixieland-drumstel, dat wel niet door iedereen gebruikt werd 

 

Jerry Roll Morton (niets in de collective) 

Joe ‘King’ Oliver, soms ook King Oliver genoemd (alleen een 7-talvinylelppes in ons bezit) 

Louis Armstrong & the All-Stars 

Sidney Bechet 

 

 

 

 

 
  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.sandybrownjazz.co.uk/forumodjb.html&ei=UC6PVJXjC4q3UeyqgrgO&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNH0N90IAmEE9mx-k03CrPvZ5W8xmg&ust=1418756040667693
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Vanaf jaren ‘20 
 

Tin Pan Alley & het begin van de Broadway-musical   

Een mengeling tussen jazz en puur amusementsmuziek (wordt later ook opgenomen in Starten met 
Amusementsmuziek) 

Cole Porter (zie ook amusement) 

George Gershwin (zit ook bij klassiek, jazz-arrangementen in 73) 

 

Duke Ellington 

Duke Ellington was een veelzijdig jazzcomponist wiens invloed op de muziek 
tussen de jaren twintig en de jaren zestig van de 20e eeuw niet gering was. Hij 
wordt tot de grootste Amerikaanse componisten gerekend. Zijn grote successen 
waren Take the A Train, Satin Doll, Rockin' in Rhythm, Mood Indigo, Caravan en 
Sophisticated Lady. 
In zijn late werk componeerde hij veel lange stukken waarbij hij zich op de 
klassieke muziek oriënteerde, zoals Black, Brown and Beige (1943) of Such Sweet 
Thunder (1957) dat gebaseerd is op William Shakespeare. Hij maakte een Bigband 
versie van de Peer-Gynt-Suite (1960). 
Luister bijvoorbeeld eens naar The intimate Ellington 
 

 

Chicago-Style 
De contrabas vervangt de tuba en gitaar komt in plaats van de banjo. 
Een goed voorbeeld is Jack Teagarden: Jack Teagarden plays and sings 1940-1957 
 

 
 

Eddie Condon (alleen 7 vinylelpees in de collectie) 

Bud Freeman (alleen 2 vinylelpees in de collectie) 

Bix Beiderbecke (alleen 2 vinylelpees in de collectie) 

Frank Teschemacker (zie youtube) 

Freddie Keppard (zie youtube) 

Charlie Creath (zie youtube) 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1920-1929
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Such_Sweet_Thunder&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Such_Sweet_Thunder&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bigband
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Peer-Gynt-Suite&action=edit&redlink=1
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Duke-Ellington-1899-1974/The-intimate-Ellington/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|4982805
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.allmusic.com/album/plays-sings-1940-1957-stars-fell-on-alabama-mw0001060218&ei=EkKLVJPnDYbUaprkgbAD&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNFeKcSG0PgR9PRa3Dju76le6xRViw&ust=1418498955251397
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Duke_Ellington_restored.jpg
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Vanaf jaren ‘30 
 

Opkomst van de Big Band  

Een big band is een groot jazzensemble (minimaal tien musici), meestal bestaande uit een ritmesectie 
(drums, bas, piano en gitaar), kopersectie (trombones en trompetten) en een rietsectie (saxofoons). Big 
band muziek wordt meestal geassocieerd met het swing-tijdperk, dat daarom ook wel de ‘big band era’ 
wordt genoemd. Er zijn echter ook vele big bands te noemen die andere jazzstijlen spelen, bijvoorbeeld 
bebop (Dizzy Gillespie), cool jazz (Shorty Rogers), hard bop (Gerald Wilson), free jazz (Sun Ra) en jazzrock 
(Maynard Ferguson). 
 
John Mercer (geen volledige Cd’s in collectie) 
Hoagy Carmichael (geen volledige Cd’s in collectie) 
 
Cab Calloway (1907 - 1994) 

Hij stond bekend om zijn excentrieke manier van scat-zang (die hij had geleerd van 
Louis Armstrong) en werd ook wel de hi-de-ho man genoemd. Bekende hits zijn 
'Minnie the Moocher' en 'Lady with the fan'. Voor wie Calloway in 1980 nog niet 
kende, is in ieder geval zijn optreden als Curtis in de dat jaar verschenen 
legendarische muziekfilm The Blues Brothers niet onopgemerkt gebleven. In die film 
voerde hij Minnie the Moocher uit. 
Luister eens naar zijn cd The jumpin’ jive 

 
Earl Kenneth Hines, vooral bekend als Earl 'Fatha' Hines (Duquesne (Pennsylvania), 28 december 1903 - 
Oakland (Californië), 22 april 1983) was een Amerikaanse jazzpianist en bigbandleider. Hij wordt wel de 
eerste moderne jazzpianist genoemd en heeft de jazz in de twintigste eeuw mede vormgegeven. 
 

Luister eens naar deze cd’s 
Piano solos  
Here comes 
 
 
 
 

Woody Herman 

Fud Candrix (Belgische saxofonist) 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/1907
http://nl.wikipedia.org/wiki/1994
http://nl.wikipedia.org/wiki/Scat_(jazz)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
http://nl.wikipedia.org/wiki/Minnie_the_Moocher
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Blues_Brothers_(film)
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cab-Calloway/The-jumpin%27-jive/Cd/?itemid=|library/v/pbswinob|1464590
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duquesne_(Pennsylvania)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
http://nl.wikipedia.org/wiki/28_december
http://nl.wikipedia.org/wiki/1903
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oakland_(Californi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Californi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/22_april
http://nl.wikipedia.org/wiki/1983
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bigband
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Earl-Hines-1903-1983/Piano-solos/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|4007579
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Earl-Hines-1903-1983/Here-comes-spontaneous-expl/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|4167903
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.artistdirect.com/nad/store/artist/album/0,,258912,00.html&ei=EUOLVPeZJ43KaLH8gLAD&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNHmjJXCuvkhUpc2RGmLcrULj9DwGA&ust=1418499205130709
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Earl-Hines-1903-1983/Piano-solos/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|4007579&cs=resultlist&rctx=AU3GsQ3CMBAFUH8CEVYqS6SgywTswgRWQoxysXMG$6IsRMsISAzAJNQMACXSKx5UAT21xKqoXZtCMxC7@FdoTfbsYchmCo4FldieJhixk5Mh9lip96d8PtY@5eu$xe52hNrnUxRpxngJxNVCHDvU1$4ws$e4MIyPSRKNXs@ZJbXhgC8=
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Earl-Hines-1903-1983/Here-comes-spontaneous-expl/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|4167903&cs=resultlist&rctx=AU3GsQ3CMBAFUH8CEVYqS6SgywTswgRWQoxysXMG$6IsRMsISAzAJNQMACXSKx5UAT21xKqoXZtCMxC7@FdoTfbsYchmCo4FldieJhixk5Mh9lip96d8PtY@5eu$xe52hNrnUxRpxngJxNVCHDvU1$4ws$e4MIyPSRKNXs@ZJbXhgC8=
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Vanaf 1935 

Swing 
Swing is de uit new orleans jazz geëvolueerde akoestisch jazzstijl waarin door solisten op 

akkoordenschema’s wordt geïmproviseerd. Eind jaren twintig en begin jaren dertig had de new orleans jazz 

zich ontwikkeld tot een muziekstijl die steeds losser werd gespeeld. De aan marsmuziek verwante strakheid 

ging langzaam maar zeker over in een timing die niet op de tel, maar, afhankelijk van de opvatting van de 

speler, vóór of ná de tel lag. Door die nieuwe manier van spelen kreeg de muziek vleugels en leek de jazz 

los van de grond te komen. Daarbij werden de ritmesecties steeds belangrijker. Een ander kenmerk van de 

swing is een grotere nadruk op de solo-improvisaties. De technische vaardigheden en de creativiteit van 

solisten ontwikkelden zich meer en meer. Swing jazz is ook wel bekend onder de namen mainstream en 

Kansas City jazz. 

 

Benny Goodman 
Cd After hours. Velen suggereren dat Goodman hetzelfde succes met jazz en swing 
had als Elvis Presley met rock-'n-roll. Beide artiesten maakten de zwarte muziek 
populair bij een jong blank publiek. Goodman is ook verantwoordelijk voor een 
grote stap voorwaarts in de rassenintegratie in Amerika. Aan het begin van de jaren 
dertig konden zwarte en blanke muzikanten niet samen spelen in veel clubs en 
concerten. In de zuidelijke staten was het bij wet verboden. Benny Goodman ging 
hier tegenin Coleman Hawkins 

 
Lester Young 

Live at Birdland 1953 & 1956 
 
 
 
 
 

 

Count Basie 

Met het nummer One O'Clock Jump werd hij nationaal beroemd. Tegen het einde van 
1936 verhuisde hij met de band naar New York, waar het Count Basie Orchestra tot 
1950 bleef. Het einde van de populariteit van de big band kwam in zicht, maar Basie 
vormde in 1952 desalniettemin een zestienkoppig orkest en bleef dat tot zijn dood 
leiden. Basie bleef trouw aan de Kansas City-jazzstijl en was van belang bij het levend 
houden van jazz met zijn eigen manier van pianospelen. 
Luister eens naar Jam session Montreux Jazzfestival 1975 

 

Billy Holliday (zangeres) 

Ella Fitzgerald (zangeres) 

Duke Ellington 

Tommy Dorsey 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elvis_Presley
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock-%27n-roll
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lester-Young-1909-1959/Live-at-Birdland-1953-1956/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|6923737
http://nl.wikipedia.org/wiki/1936
http://nl.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://nl.wikipedia.org/wiki/1950
http://nl.wikipedia.org/wiki/Big_band
http://nl.wikipedia.org/wiki/1952
http://nl.wikipedia.org/wiki/Orkest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kansas_City-jazz
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Count-Basie-1904-1984/Jam-session-at-the-Montreux-jazz-festival-1975/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|4696750
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Lester-Young-1909-1959/Live-at-Birdland-1953-1956/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6923737&cs=resultlist&rctx=AVXHwQnCMBQA0HyrltBTQA8ehE7gSsGSb@0m$aHJD8UdxBXcyoMTOIAD6FV4lweqAR2PxKrZBSyCub$myuNfQGuyJw$GbKGALNCJdRTBiI0o5$Rgoe6P9v1a@qxvnxY2Twtq76rHHkMgHiVxNxOnAbbTcKjsOc0MxqcsmS5e14JZrTjAFw==
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Glenn Miller (zit in rubriek Amusement 65) 
Cd: The jazz collector edition 
Begin 1938 probeerde Miller het opnieuw, ditmaal met allemaal jonge, onbekende 
musici. Na een jaar van wisselend succes sloeg de band begin 1939 opeens aan. Hij 
realiseerde zich dat, door het benadrukken van de door hem ontdekte typische 
sound (gevormd door het samenspel van een klarinet en een tenor-saxofoon die de 
melodielijn spelen en de drie overige saxen die harmoniseren), zijn band een 
onmiddellijke herkenbaarheid kreeg. Door deze sound te koppelen aan een 

uitgekiende mix van populaire liedjes, snelle, virtuoze bigband nummers en medleys van oude en nieuwe 
nummers ("something old, something new, something borrowed and something blue") was Millers band 
tussen 1940 en 1942 het meest populaire dansorkest van de VS. 

Gene Krupa 

Artie Shaw 

Harry James 

 

GIPSY-JAZZ 
Gypsy jazz is een aan swing verwante jazzstijl, oorspronkelijk gespeeld door zigeuners. Gitarist Django 
Reinhardt wordt meestal gezien als de grondlegger van de gypsy jazz. In het Parijs van de jaren dertig 
ontwikkelde hij deze stijl door donkere chromatische zigeunermelodieën (afkomstig van musette-
ensembles) te combineren met de articulatie en timing van de swing. Gypsy jazz wordt, net als andere 
gypsy muziek, meestal doorgegeven van generatie op generatie in een mondelinge traditie. De meeste 
gypsy muzikanten kunnen dan ook geen noten lezen. De belangrijkste solo-instrumenten in de gypsy jazz 
zijn de gitaar en viool, maar ook accordeon en klarinet worden wel gebruikt. De functie van het drumstel 
wordt vrijwel altijd overgenomen door de 'rhythm guitar' die speelt in een percussieve stijl die bekend staat 
als ‘la pompe’. Een contrabas levert de harmonische basis. Django Reinhardt’s bekendste groep was het 
Quintette du Hot Club de France, met onder meer violist Stephane Grappelli. Daarom is gypsy jazz ook 
bekend onder de naam Hot Club (de France). Ook de term manouche jazz wordt wel gebruikt. 
 
Django Reinhardt (gitarist) (Belgisch) 

In de winter van 1928 raakte Reinhardt (18 jaar) bij een brand in zijn woonwagen 
zwaar gewond. De linkerzijde van zijn lichaam was ernstig verbrand en zijn 
linkerbeen moest geamputeerd worden. De bijgelovige Django weigerde dit 
pertinent. Door zijn verminkte linkerhand - waarbij de pink en ringvinger verlamd 
en misvormd waren - leek gitaarspelen niet meer mogelijk. Zijn broer bracht toch 
een gitaar naar zijn ziekenkamer en met volharding - hij verbleef bijna twee jaar in 
het ziekenhuis - leerde hij zichzelf opnieuw spelen, in zijn ondertussen typische 
eigen stijl: de jazz manouche was geboren. In 1931 liet de schilder Emile Savitry 
hem jazzmuziek horen, via opnames van Louis Armstrong en Duke Ellington en 

vanaf toen zocht Reinhardt aansluiting bij de Franse jazzmuzikanten. In 1934 ontmoette hij de violist 
Stéphane Grappelli in een nachtclub in Montparnasse. Het tweetal richtte samen met Reinhardts broer 
Joseph (slaggitaar), Roger Chaput (slaggitaar) en Louis Vola (contrabas) het Quintette du Hot Club de France 
op, een combinatie bestaande uit alleen snaarinstrumenten: viool, sologitaar, slaggitaar en contrabas. Hun 
eerste optreden had zoveel succes dat de platenfirma (Ultraphone) hen een contract aanbood. 
 
Cd : Un géant sur son nuage 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Glenn-Miller-1904-1944/The-jazz-collector-edition/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|3549662
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sound_(muziek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klarinet
http://nl.wikipedia.org/wiki/Saxofoon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Medley
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazz_manouche
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_Savitry&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duke_Ellington
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Violist
http://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Grappelli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Montparnasse
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roger_Chaput&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Contrabas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Quintette_du_Hot_Club_de_France
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ultraphone&action=edit&redlink=1
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Django-Reinhardt-1910-1953/Un-geant-sur-son-nuage/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|3563557
http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt&ei=WEeLVN4zyu9Q9vCBqAY&psig=AFQjCNG3CWcyM7nXogdNpukzc0DSRxCkdQ&ust=1418500312080672
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Vanaf jaren ‘40 

Be-Bop 
Bebop is de beweeglijke grote-stadsmuziek vol complexe akkoorden en verrassende ritmische accenten, die 
in de vroege jaren veertig werd ontwikkeld tijdens jamsessies in de New Yorkse club Minton’s Playhouse. 
De grotere orkesten uit het swing-tijdperk maakten daarbij plaats voor kleine combo’s, meestal bestaande 
uit een ritmesectie (drums, bas, piano) en enkele blazers (trompet, saxofoon). Het basisritme van de swing, 
met vier klappen per maat op de bassdrum, werd verplaatst naar het grote bekken, de high-hat kreeg de 
after-beat en op de rest van de trommels en bekkens werden de meest gewaagde accenten gegeven. De 
akkoorden kregen vele harmonische toevoegingen en de akkoordenschema’s werden steeds complexer. 
Niet meer de melodie van een nummer, maar het ingewikkelde akkoordenschema werd het uitgangspunt 
voor improvisaties, meestal in een moordend tempo. Mede dankzij de moeilijk mee te neuriën melodieën 
en het excentrieke gedrag van een aantal bop-sterren kwam de bebop al snel in een subcultuur terecht. 
Toch zijn in vrijwel alle moderne jazzstijlen de harmonieën en ritmiek van de bebop terug te vinden.  
 

Charlie Parker 

In 1936 kocht Parker een nieuwe sax nadat hij na een auto ongeluk geld had 

gekregen. In de zomer van '36 speelde hij veel in een "Ozark mountain resort" waar 

hij zijn saxofoonspel steeds meer verbeterde. In deze tijd kreeg hij ook zijn bijnaam 

"Yardbird" wat later verkort werd naar "Bird". Het verhaal gaat dat hij onderweg was 

en de chauffeur een kip overreed. Parker liet de arme man terug rijden om de kip op 

te halen ... zodat hij hem die avond op kon eten. Zo ontstond de naam "Bird" en 

Parker heeft het ook meerdere malen in de titels van zijn stukken gebruikt (Yard Bird 

Suite, Ornithology, Bird gets the Worm). 

Cd : Hot house 

 

Dizzy Gillespie 

 

Thelonious Monk 

Z’n carrière was pas echt op gang gekomen toen producer Orrin Keepnews 

midden jaren vijftig het idee had hem bij het Riverside-label te introduceren 

op twee LP’s met een voor het ruime jazzpubliek herkenbaar repertoire: 

‘Plays Duke Ellington’ en ‘The Unique’ met alleen maar standards.  Monk 

mocht dan al een bizarre pianist zijn, hij kende de traditie, hij kon piano 

spelen, al ging hij zowel met die traditie als met het instrument om op een 

hoogst ongewone manier. Keepnews slaagde in z’n opzet: eindelijk werd 

Monk, tot dan toe een ‘musician’s musician’, ook door de liefhebbers echt 

ontdekt. De albums volgden elkaar op: in kwintet met o.m. Sonny Rollins, 

met eigen stukken en een enkele standard, piano solo volgens hetzelfde recept, in sextet met Hawkins en 

Coltrane naast elkaar, een paar overrompelende kwartetvertolkingen met Coltrane, een sessie met de 

populaire en heel erg op Monk gestelde Gerry Mulligan, en twee live albums, 

Cd : Monk’s music 

Bud Powell 

http://www.kunstbus.nl/muziek/saxofoon.html
http://www.kunstbus.nl/muziek/suite.html
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Charlie-Parker-1920-1955/Hot-house/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|8298726
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Thelonious-Monk-1917-1982/Monk%27s-music/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|8062972
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.allmusic.com/artist/charlie-parker-mn0000211758&ei=HtWLVOKPN8K2UaWygqAD&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNGQA65YqRiL8oEHWknPWo98NLHgRA&ust=1418536598538831
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Hij speelde een sleutelrol in de ontwikkeling van de bebop. Zijn virtuositeit als pianist leverde hem de 

bijnaam "de Charlie Parker van de piano" op.[ Over het algemeen worden zijn opnames voor Blue Note, van 

1949 tot 1958, als zijn beste beschouwd, hoewel ook twee sessies voor Roost (in 1947 en 1953) en de 

eerste opnames voor Verve van 1949-51 klassiek zijn.[ 

cd : The best on Verve 

Nog enkele belangrijke muzikanten uit die stroming 

Oscar Peterson 

Charles Mingus (evolueert naar hardbop) 

Max Roach  

Miles Davis. (doorliep meerdere stijlen) 

Coleman Hawkins 

Ray Anthony 

 

Dixieland Revival  
 

  

Dutch Swing College Band 

The Ramblers 

Kid Ory 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bebop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Parker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blue_Note_Records
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roost
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verve_Records
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Bronvermelding#Bron_gevraagd
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Bud-Powell-1924-1966/The-best-of-Bud-Powell-on-Verve/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|4053532
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://slikopdeweg.blogspot.com/2012_05_01_archive.html&ei=P0qLVKToO8S3UbuSgtAN&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNF3yzcewEzQdXZCISFc8c7VLPG6NA&ust=1418501047382795
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jazzarchief.nl/nederlandse-jazzgeschiedenis/1920-1939-the-penny-serenade/&ei=i0qLVOGHKsfqUum_geAP&bvm=bv.81828268,d.d24&psig=AFQjCNHgZapJ1SILV-_wyKL8QuGaBJ1SOg&ust=1418501082023832
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Vanaf jaren ‘50 
 

Nina Simone (zangeres, ook blues) 

Steve Lacy (evolueerde van dixieland naar free jazz) 

Quincy Jones 

Martial Solal 

Lee Konitz 

Ray Charles (ook blues & rhythm&blues 

Rhoda Scott (hammondorgel) 

Toots Thielemans 

In de jaren veertig en vijftig kwam Toots in contact met de jazz-scène, en 
tourde hij na een tijdje al rond met een orkest onder leiding van Benny 
Goodman. Kort daarna besloot hij zijn geluk in Amerika te proberen (hij 
verkreeg de Amerikaanse nationaliteit in 1952). Een keer in het "beloofde 
land", werd hij ontdekt door pianist George Shearing, die hem uitnodigde bij 
zijn quintet te komen in 1953. Na zes succesvolle jaren met Shearing, ging 
Toots verder en stichtte een paar swing- en bepop-kwartetten onder zijn 
eigen naam. In 1961 nam hij voor het eerst zijn welbekende compositie 
"Bluesette" op, nu een echte "evergreen". Hij refereert er altijd lachend naar 
als "zijn pensioenfonds". 

 
Daarnaast werd Toots zeker zo bekend met zijn carrière als een sessiemuzikant, werkende met de grote 
sterren van de jazz als Quincy Jones, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie en Oscar Peterson. Thielemans zijn 
mondharmonica is ook te horen op de soundtracks van beroemde films als 'Midnight Cowboy' (1969), 'The 
Getaway' (1972), 'Sugarland Express' (1974), "Turks Fruit" en ... de wereldbekende thematune van 
Sesamstraat (Belgisch) 
Cd : Hard to say goodbye: the very best 
 

Bobby Jaspar (Belgisch) 

 

2de generatie BeBop 

Sonny Stitt 

Sonny Rollins 

 

  

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Toots-Thielemans-1922/Hard-to-say-goodbye-the-very-best-of-Toots/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|5143848
http://dianasegara.com/harmonica/jazz1.htm
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HardBoP 
Door gebruik van een hammond-orgel had het ook soms iets van de gospel-stijl 

John Coltrane 

John Coltrane heeft grote invloed gehad op hele generaties tenorsaxofonisten en andere 

musici, zowel in de jazz als daarbuiten. Zo is het nummer Eight Miles High van The Byrds 

door hem geïnspireerd en werkt zijn spel door in de composities van Steve Reich. Solo's 

van Coltrane tijdens live concerten konden zeer lang duren. Het record schijnt te staan 

op 2 uur en 56 minuten. Zijn speelstijl kan omschreven worden als intens en emotioneel. 

Luister bijvoorbeeld eens naar Birth of a legend 

 
Ook nog 

Horace Silver 

Canonbal Adderley 

Art Blakey, alias Abdullah Ibn Buhaina (met zijn band The Jazz Messengers) 

 

Cool Jazz en West Coast Jazz 
Cool jazz is een meestal door blanken gespeelde variant van bebop waarin de musici hun emoties wat meer 
onder controle probeerden te houden. De tempo’s waren lager dan bij bebop en er was (net als bij de 
swing) meer aandacht voor arrangementen en consonante klanken. De blanke pianist Lennie Tristano, een 
van de grote initiatoren van de cool jazz, wilde geen ritmische fratsen van de drummer maar een 
gelijkmatige puls waarover de blazers met bijna chirurgische precisie samenspeelden. Trompettist Miles 
Davis zette rond 1950 de toon voor een zachtere, subtielere manier van spelen met het uitbrengen van 
Birth of the Cool, muziek voor een 9-mansformatie die werd gearrangeerd door de blanke arrangeurs Gil 
Evans en Gerry Mulligan. Mulligan, een vermaard baritonsaxofonist, was samen met musici als Shorty 
Rogers en Art Pepper één van de belangrijkste exponenten van de west coast jazz, een aan de cool jazz 
verwante stijl die werd gespeeld door voornamelijk blanke muzikanten die werkten in de studio’s van 
California. 
 

Chet Baker 

Begin jaren vijftig was Baker een van de sterren van het Gerry Mulligan Quartet. Met het 
Chet Baker Quartet maakte hij West Coast Jazz. Hij is een exponent van de cool 
jazzschool van de Amerikaanse Westkust in de jaren vijftig. Vooral de platen waarop hij 
zowel trompet speelt als zingt maakten hem tot een idool. 
Een prima cd is My funny Valentine 

 
 
  

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Eight_Miles_High_(nummer)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Byrds
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steve_Reich
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/John-Coltrane-1926-1967/John-Coltrane-birth-of-a-legend-reborn-and/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|8610956
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerry_Mulligan
http://nl.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cool_jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cool_jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/1950-1959
http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Chet-Baker-1929-1988/My-funny-Valentine/Cd/?itemid=|library/marc/vlacc|4737300
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Coltrane_1963.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chetbakermonument.jpg
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Bijna teveel belangrijke namen om op te noemen…  
Bill Evans (°1929 !!! Niet verwarren met minstens 2 andere jazzmuzikanten met dezelfde naam) 

Gil Evans 

Modern Jazz Quartet 

Gerry Mulligan 

George Shearing  

Stan Getz  

Paul Motian 

Lester Young 

Lee Konitz 

Oscar Peterson 

Stan Kenton 

Dave Brubeck 

Paul Desmond 
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Vanaf jaren ‘60 
 

Al Jarreau (scat-zanger) (ook pop, soul & funk) 

Joe Maneri 

Archie Shepp 

Dee Dee Bridgewater (zangeres 

John Abercrombie 

 

Fusion jazz & Jazz rock 
Jazzrock is een onderdeel van fusion en staat in het algemeen voor iedere mengvorm van jazz en rock en in 

het bijzonder voor de stijl die aan het eind van de jaren zestig werd ontwikkeld door Miles Davis en zijn 
discipelen. Davis maakte met In A Silent Way de elektrische tegenhanger van Kind Of Blue. Vervolgens zette 
hij met Bitches Brew de jazzrock definitief op de kaart. Miles’ band uit die periode lijkt achteraf een soort 
jazzrock-conservatorium te zijn geweest met alleen maar briljante studenten die klaar waren gestoomd 
voor een succesvolle carrière met een eigen band. John McLaughlin formeerde het legendarische 
Mahavishnu Orchestra en Wayne Shorter en Joe Zawinul begonnen het gerenommeerde Weather Report. 
Chick Corea richtte Return To Forever op en Herbie Hancock maakte in 1973 met Headhunters het best 
verkopende jazzalbum tot dan toe. 
 

Miles Davis 

Hij wordt door verschillende deskundigen beschouwd als één 
van de meest invloedrijke, vernieuwende en originele 
muzikanten van de twintigste eeuw. Davis speelde naast 
onder anderen Louis Armstrong, Duke Ellington en John 
Coltrane een grote rol in de geschiedenis van de jazz. Hij 
speelde verschillende stijlen, waaronder bop, cool jazz, 
modale jazz en jazzrockfusion. Miles was een spil in de 
ontwikkeling van de laatstgenoemde drie stijlen. Als gevolg 
hiervan wordt Miles the Picasso of jazz genoemd. 

Bitches Brew werd in 1969 in lange geïmproviseerde jamsessies 
opgenomen met musici als Wayne Shorter, Joe Zawinul, Jack DeJohnette, 
Chick Corea en de invloedrijke producer Teo Macero. Het album was een 
van de eerste commercieel succesvolle platen in het jazzrockgenre, 
waarin het akoestische jazzgeluid werd vervangen door niet-traditionele 
jazzinstrumenten als bas- en elektrische gitaar en elektronische piano. 

Bitches Brew hielp Miles Davis aan zijn eerste Gouden Plaat in de 
Verenigde Staten. In 1971 kreeg hij een Grammy Award in de categorie 
"Best Jazz Performance". In 1999 kreeg Bitches Brew een plaats in de 
Grammy Hall of Fame. Ook werd het album in 2003 opgenomen in de 

lijst van 500 beste albums aller tijden, opgesteld door Rolling Stone magazine. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/20e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duke_Ellington
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane
http://nl.wikipedia.org/wiki/John_Coltrane
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cool_jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Modale_jazz
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazzrock
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamsessie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wayne_Shorter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joe_Zawinul
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jack_DeJohnette
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chick_Corea
http://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekproducent
http://nl.wikipedia.org/wiki/Teo_Macero
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazzrock
http://nl.wikipedia.org/wiki/13e_Grammy_Awards
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grammy_Hall_of_Fame_Award&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/500_beste_albums_aller_tijden
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rolling_Stone
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Bitches_Brew&ei=eTiPVM7XIJCy7QaTn4HgCA&bvm=bv.81828268,d.ZGU&psig=AFQjCNGbHNiMkYkgUwRrVM0wn25af50Bbw&ust=1418758647594903
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.legacyrecordings.com/artist/miles-davis/943/&ei=REuLVPOTDIGwUPLGgbgJ&psig=AFQjCNGQERCYe6eAoz_SXb-WSJmbSYbVgQ&ust=1418501184650878
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Philip Catherine (Belgisch gitarist) 

In de jaren zestig begeleidde Catherine door heel Europa 
musici als Lou Bennett, Dexter Gordon en Stéphane 
Grappelli. Eind jaren zestig richtte hij met zijn vriend Marc 
Moulin een jazzrock-groep op. In 1971 nodigde de 
beroemde Franse violist Jean-Luc Ponty hem uit bij zijn 
kwintet Experience te komen spelen. In 1974 en 1975 
nam Catherine zijn eerste eigen platen op: September 
Man en Guitars. Hij ondernam nadien tournees met zijn 
eigen formaties, maar bleef ook actief als begeleider van 
jazzlegendes als Charles Mingus, Benny Goodman, Toots 
Thielemans, Charlie Mariano en Chet Baker. Daarnaast 

speelde hij in een duo met Larry Coryell en in een trio met Didier Lockwood en Christian Escoudé. Met het 
trio dat hij vormde met trompettist Tom Harrell en bassist Hein van de Geyn nam hij drie platen op : I 
Remember You in 1990 en Moods I & II in 1992. Catherine heeft ook kort gespeeld in de Nederlandse 
rockgroep Focus. 
Cd : Guitar groove 
 

Chick Corea 
Toen hij Davis in het begin van de jaren zeventig verliet, werd hij als leider actief 
in verscheidene projecten: hij begon in 1970 met "Circle", een avant-gardejazz-
groep met Anthony Braxton, Dave Holland en drummer Barry Altschul (die ook 
met Paul Bley en Lee Konitz speelde). Rond deze tijd ontdekte hij het oeuvre van 
L. Ron Hubbard, de bezieler van Scientology. hij richtte in 1972 "Return to 
Forever" op... Return to Forevers line-up wisselde vaak over een periode van 
slechts vijf jaar, maar bassist Stanley Clarke zou, naast Corea, constant aanwezig 
blijven. De eerste formatie met zangeres Flora Plurim, haar echtgenoot Airto 
Moreiro op drums/percussie en saxofonist Joe Farrell, speelde voornamelijk 

latin-georiënteerde fusion, cfr. hun zelfgetiteld platendebuut bij ECM Records, waar Corea's bekende 
composities Crystal Silence en La Fiesta vandaan kwamen. 

Keith Jarrett 

Deze concerten stammen uit de tijd vóór Jarrett’s chronische 
vermoeidheidssyndroom, dus had hij genoeg energie om 70 tot 90 minuten 
achter elkaar te improviseren en dat op indrukwekkende wijze. Deze concerten 
vonden plaats 6 jaar na het roemruchte “Köln”concert (1975), Jarrett is in 
topvorm en in tegenstelling tot zijn latere werk, waarin hij steeds meer richting 
klassieke muziek ging, wordt hij hier nog geïnspireerd door gospel, blues, jazz en 
zelfs zijn er hier en daar pop invloeden.  
 
 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1960-1969
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lou_Bennett&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dexter_Gordon
http://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Grappelli
http://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phane_Grappelli
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Moulin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Marc_Moulin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jazzrock
http://nl.wikipedia.org/wiki/1971
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Ponty
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Experience&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Mingus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benny_Goodman
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toots_Thielemans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toots_Thielemans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Charlie_Mariano
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chet_Baker
http://nl.wikipedia.org/wiki/Larry_Coryell
http://nl.wikipedia.org/wiki/Didier_Lockwood
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Escoud%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Trompet
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Harrell&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bassist
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Jaco Pastorius 

Marc Moulin (Belg) 

John McLaughlin (solo en met zijn Mahavishnu Orchestra) 

Softmachine (ook progrock) 

Van der Graaf Generator  (ook progrock) 

Sommige albums van Frank Zappa 

 

Free jazz 
Free jazz is de jazzstijl waarin de vertrouwde structuur van een ‘song’, bestaande uit akkoorden, melodieën 
en vaste ritmische patronen en tempo, grotendeels ontbreken en waarin energievaak de plaats inneemt 
van schoonheid. Spontaniteit staat daarbij hoog in het vaandel. Free jazz ontstond als min of meer officiële 
stroming in 1960, het jaar waarin altsaxofonist Ornette Coleman een album getiteld Free Jazz uitbracht. Hij 
speelde akkoordloze stukken, waarin melodie en ritme het voor het zeggen hadden. In de jaren zestig was 
de term avantgarde een synoniem voor free jazz en in de decennia die volgden gaven de meeste musici 
zelfs de voorkeur aan dit eerste label omdat zij het woord ‘free’ misleidend vonden: hun muziek was 
namelijk vaak (toch) zeer georganiseerd. 
 

Charlie Haden 
Haden wordt gezien als een van de grondleggers van de free jazz. Eind jaren 50 
nam hij met saxofonist Ornette Coleman diens invloedrijke album 'The shape of 
jazz to come' op in dat genre. Ook leidde hij zijn eigen groep Liberation Music 
Orchestra, waarmee hij het gelijknamige album opnam.  
Haden speelde in zijn carrière met jazzlegendes als gitarist Pat Metheny en 
pianist Keith Jarrett. Onlangs verscheen het album 'Last Dance' van Haden en 
Jarrett. In zijn latere jaren speelde Haden samen met moderne jazzgrootheden 
als Brad Mehldau, onder meer op North Sea Jazz in 2009.  
De jazzbassist werd drie keer onderscheiden met een Grammy. In 2013 kreeg hij 

de muziekprijs voor zijn hele loopbaan. 
 

Ornette Coleman 

Cecil Taylor 

Evan Parker 

Peter Brotzmann 

Willem Breuker 

Han Bennink 

Fred Van Hove (Belg) (zie ook rubriek Hedendaagse componisten) 

 

http://zoeken.kortrijk.bibliotheek.be/detail/Charlie-Haden-1937-2014/The-complete-remastered-recordings-on-Black/Cd/?action=detail&nodymsearch=false&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7713457&cs=resultlist&rctx=AVXHMQ4CIRAAQFY0HLmKxM6Y8DOCsicrsCQcF5@kF3yCL7C19wUWFtqaTDMgJOjiiUHujtG3TGijD8j@A63JTQkMuZkycoexu0AFTHcFe6wBVuJ$Va@n$me4fRRsH06$rdiHJaHFnIlPvfJ4Ia4HUA0nMKm23uic9DJjExvO8AU=
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Afro-Jazz 

Vooral in Zuid-Afrika en later  ook West -Afr ika begon jazz een eigen leven  

 

Manu Dibango 

Emmanuel "Manu" N'Djoké Dibango (1933) is geboren in Kameroen en is 
een vibrafoon speler. Hij ontwikkelde een muzikale stijl door jazz, funk en 
traditionele Kameroense muziek te mengen. 
In 1972 schreef Manu Dibango het nummer 'Soul Makossa'. In de jaren 
tachtig integreerde Michael Jackson een deel ervan in zijn 'Thriller'. Toen de 
saxofonist daarvan op de hoogte geraakte, zette hij gerechtelijke stappen, 
met als resultaat een financiële minnelijke schikking. 
Cd : Anthology 
 

 

Abdullah Ibrahim (alias Dollar brand) 

Miriam Makeba (zie ook wereldmuziek) 

Don Cherry  

 

Vanaf jaren ‘70 
 

John Scofield  

Werd als musicus bekend door zijn werk met de Billy Cobham/George Duke-Band. 

Daarna speelde hij met vele grote namen uit de wereld van de jazzfusion zoals 

Charles Mingus, Herbie Hancock, Chick Corea, Joe Henderson, Pat Metheny, Gerry 

Mulligan, McCoy Tyner, Jim Hall en Chet Baker. In 1982 begon zijn samenwerking 

met Miles Davis die ruim drie jaar duurde. Ze werkten binnen een 

geïmproviseerde funky stijl. 

Cd : Groove elation! 

Pat Metheny  

Met pianist Lyle Mays nam hij in 1977 de plaat "Watercolors" op waarna ze samen 
de "Pat Metheny Group" oprichtten en een plaat maakten onder dezelfde naam 
voor ECM Records Metheny en Mays vormen tot de dag van vandaag het hart van 
de band die tot op heden 10 Grammy's in de wacht heeft gesleept. 
Hij had in 1985 samen met David Bowie een grote hit met het nummer This is not 
America. 
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Ook nog 
 

Carla Bley 

Bobby McFerrin (zang, soms improvisatie op klassieke muziek) 

Tars Lootens (speelt ook pop & rock) (Belgisch) 

Peter Erskine (drummer) 

Bert Joris (Belg) 

 

Jazz-rock 2de generatie 

Weather Report 

Joe Zawinul 

Miroslav Vitous 

Al di Meola (fusion & latin-gitarist) 

 

Funk-jazz 
De synthesizer doet zijn intrede in de jazz 
 

 Herbie Hancock 

Herbie Hancock wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke 
jazzmuzikanten van de tweede helft van de twintigste eeuw, een status 
vergelijkbaar met die van zijn mentor Miles Davis. In zijn muziek gebruikt 
hij ook elementen uit de funk, rock, blues, soul, gospel en klassieke 
muziek. Hij speelt zowel piano, keyboard als synthesizer. 
Luister eens naar de cd Then and now: the definitive Herbie Hancock 
 
 
 

Roy Ayers 
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Vanaf jaren ‘80 

 

Michel Petrucciani 

Diane Schuur 

Fred Hersch 

 Brad Mehldau 

Na zijn opleiding maakte hij korte tijd deel uit van het kwartet van Joshua 
Redman, waarop hij in 1994 zijn eigen trio oprichtte, met Larry Grenadier op 
contrabas en Jorge Rossy op drums (later met Jeff Ballard die Rossy in 2005 
opvolgde). Met dit trio nam hij een aantal tracks voor een plaat op – 
Introducing Brad Mehldau – maar de internationale erkenning volgde na 
introductie van zijn Art of the Trio-serie (1997). 
Mehldau is beïnvloed door Oscar Peterson, Wynton Kelly, McCoy Tyner en 
Keith Jarrett, maar onderscheidt zich vooral door zijn eigen stijl waarin ook 
duidelijk zijn klassieke scholing te horen is 

 

Rahib Abou-Khalil (fusion met Arabische traditionele muziek) 

Birelli Lagrène (gitarist in diverse jazzstijlen) 

Avishai Cohen (ethno-jazz en fusion) 

 

Belgen 

Peter Vermeersch met X-legged Sally 

Kris Defoort 

Bert Defoort 

Dré Pallemaerts 

Gilbert Isbin (speelt ook andere genres) 

Frank Deruytter (Kortrijkzaan !!!) 

David Linx (Belg, zoon van Elias Gistelinck) 

Phil Abraham  
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Neo-Bop 
Neo-bop is de eigentijdse jazzstijl waarin alle bop-varianten voorkomen, evenals elementen uit de modal en 
free jazz. Het totaal aan bebop gerelateerde stijlen werd begin jaren tachtig nieuw leven ingeblazen door 
trompettist Wynton Marsalis. Zijn neo-bop vormt de optelsom is van alle bop-stijlen. Neo-bop is ook 
bekend onder namen als post bop en modern mainstream. 
 

Branford Marsalis 

Wynton Marsalis 

Vanaf het moment dat de in New Orleans geboren 
saxofonist in 1984 zijn eerste album (Scenes in the City) 
maakte, heeft Branford Marsalis zich altijd een veelzijdig 
musicus getoond. Marsalis heeft tal van jazzalbums op zijn 
naam. Hij is minstens zo goed thuis in de klassieke muziek, 
maar met Buckshot LeFonque, een mix van blues, hiphop, 
R&B en jazz, heeft hij grote commerciële successen 
behaald. 

Maar ook achter de schermen, als producer, voelt de 
oudste zoon van de Marsalis-familie zich tegenwoordig als 

een vis in het water. Voor zijn cd Metamorphosen (2009) verdiepte Marsalis zich in het werk van Richard 
Strauss. Wynton Marsalis is ook zeer bekend om zijn uitvoeringen van klassieke muziek. Als afstammeling 
van de slaven uit Afrika is Marsalis zeer actief in het ter discussie stellen van zaken die aan 
rassendiscriminatie gerelateerd zijn. Zijn oeuvre omvat 16 klassieke en meer dan 30 jazz-opnames, 
waarvoor hij tot en met 2004 in totaal negen Grammy Awards heeft gekregen. Ook is hij onderscheiden 
met meerdere Edisons. 

 

Acid jazz 
Acid jazz (ook wel groove jazz genoemd) is een muziekgenre uit de late jaren 1980 en de jaren 1990 dat 
elementen combineert van soul, funk, disco, house, R & B en hiphop. Het heeft vaak slechts vaag nog iets 
weg van de originele jazzmuziek. Acid jazz zou gezien kunnen worden als de herontdekking eind jaren 
tachtig en jaren negentig van de jazz-funk, die in de jaren zeventig was ontstaan door artiesten als Herbie 
Hancock, Grant Green en Roy Ayers. 
 

Jamiroquai 

DJ Krush 
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Vanaf jaren ‘90 

 
Avant-garde Jazz in België 

Peter Vermeersch & Flat Earth Society 

Aka Moon  

 

Lounge 
Soms elektronische downtempo-muziek genoemd, maar criticasters hebben het over muzak. 

Soms zijn er exotische (vooral Aziatische) invloeden in de klankkleur en toonladders 

Interessant om te vermelden zijn de reeksen van verzamel-Cd’s (zitten in rubriek 78) 
 Café del Mar 
 Supperclub 
 Buddha-bar 

 

Nu-jazz 
Nu-jazz is een mengvorm van jazz en eigentijdse elektronische (dans)muziek, die ontstond aan het eind van 

de jaren ’90. Typische jazzinstrumenten en jazzritmes en improvisaties van live spelende muzikanten 
worden gemixt met elektronische muzieksoorten als drum & bass, techno of triphop. Draaitafels, samplers 
en laptops maken hun opwachting in de jazz. Termen als phusion, electro-jazz, jazztronica, future jazz en 
electronic jazz refereren over het algemeen aan hetzelfde genre. 
 

Buitenbeentje die alle stijlen bedreef  
 

Sun Ra (1914-1993) and his Arkestra 

 

Populaire jazz-standards 
Een standard in de jazz is een bestaande melodie waarop geimproviseerd, soms is het ook de titel van een 
muziekstuk. De oorsprong is niet altijd jazz. De melodie kan uit de blues of uit een musical, of filmmuziek 
komen 

 I got rhythm 
 My funny Valentine 
 Round Midnight 
 Someday my Prince wil come 
 Caravan 
 The man I love 
 The Girl from Ipanema 

 
Een langere chronologische lijst van jazzstandards vindt men op wikipedia : Lijst met Jazzstandards 
 
Zie ook Themalijsten: Belgische Jazzpianisten en Themalijst Banjo en Mandoline  
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