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foto’s wouter van gool  tekst ditmer weertman  
uit de schatkamer van het nja

Het is vol van 
schatten in het 
Nederlands Jazz 
Archief. Conservator 
Ditmer Weertman 
selecteert foto’s  
van markante 
momenten in de 
Nederlandse jazz.

Jamsessie in Knokke
maar binnen afzienbaren tijd weer 
eens, bij wijze van auditie, op onze 
clubmiddag te komen spelen.’

Blijkbaar heeft de dscb de 
auditie goed doorstaan want in 
het juni-nummer van het clubblad 
schrijft Van Gool onder de titel Met 
de dscb naar Knokke dat het geop-
perde idee om met een schare fans 
de band te vergezellen naar Knokke 
toch het best afgeraden kan worden, 
dit vooral vanwege de hoge kosten 
in het hoogseizoen in deze populaire 
Belgische badplaats. 

Het festival in Knokke vindt 
plaats van zaterdag 13 tot en met 
dinsdag 17 augustus 1949, in zo te 
zien zonnige en ontspannen sferen. 
Wouter van Gool is wél meegegaan 
en heeft meer dan 35 foto’s van het 
evenement nagelaten. Op de grote 
foto zien we leden van de dscb die 
samen met onder anderen leden van 
de Humphrey Lyttelton Band in de 
namiddag een jamsessie houden. Op 
het terras, uitkijkend over de zee. 

Te herkennen zijn: Peter Schilper-
oort (staand), bassist Chris Bender, 
drummer Dave Carey en klarinettist 
(zonder hoed) Wally Fawkes. Beide 
laatstgenoemden waren toen lid van 
de Humprey Lyttelton Band. Naast 
de vleugel staat ook nog Arie Merkt, 
die op de tweede foto achter de 
drums heeft plaats genomen. 

Over het festival en hoe de dscb 
het daar deed, valt verder in de 

Nederlandse jazzpers weinig te 
vinden. Het blad van de Neder-
landse Studieclub voor Jazzmuziek 
(september 1949) meldt: ‘Het 
publiek, dat het Knokke-festival 
bezocht, bestond niet uit jazz-
liefhebbers maar vrijwel uitsluitend 
uit danslustigen, die “sweet music”, 
samba’s e.d. verre prefereerden.

‘Van het idee “jazzfestival” bleef 
onder zulke omstandigheden weinig 
over. Doch zonder enig chauvinisme 
kan worden gereleveerd, dat voor de 
zuiver georiënteerde jazzmuzieklief-
hebbers, die de radio-uitzendingen 
uit Knokke volgden, juist het op-
treden van “The Dixieland Pipers”, 
evenals dat van het d.s.c.-orkest, 
behoorde tot de weinige muzikale 
hoogtepunten van dit festival.’

De dscb en de band van de Britse 
trompettist Humphrey Lyttelton 
komen elkaar die zomer geregeld 
tegen. Eind augustus spelen beide 
op het jazzfestival in Amsterdam 
dat door de net opgerichte Amster-
damse Jazz Sociëteit is georgani-
seerd. Karel Mengelberg (vader van 
Misha) is aanwezig en constateert 
met vreugde dat dit festival in 
combinatie met de oprichting van 
de Amsterdamse Jazz Sociëteit een 
teken is van opkomende belangstel-
ling voor de nieuwe jazzmuziek. 
Over de dertig (!) orkesten die 
spelen op het festival zegt hij: ‘The 
Dutch Swing College (Den Haag) 
en Humphrey Lyttleton’s [sic] Band 
(Londen) vormden de top, het eerste 
ensemble “allround” en het tweede 
stellig het beste de oude traditie 
weergevend.’  ●

 Op 2 maart 1949 schrijft 
Wouter van Gool in zijn rol 
als bestuurslid van de 

Nederlandse Studieclub voor Jazz-
muziek aan de Dutch Swing College 
Band: ‘Een zusterorganisatie in ‘t 
buitenland heeft ons verzocht te 
zorgen voor twee of drie orkesten in 
oude en in moderne stijl. Zoudt U 
kans zien uw orkest tegen de zomer 
in zodanige conditie te hebben, dat 
het de Hollandse kleuren (of beter: 
klanken!) kan verdedigen? [...] Daar 
het onder onze auspiciën gaat en wij 
dus verantwoordelijk zijn, zou ik U 
willen voorstellen, ons niet alleen 
spoedig op de hoogte te stellen, 
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