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foto’s collectie ado broodboom  tekst ditmer weertman  
uit de schatkamer van het nja
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Het is vol van 
schatten in het 
Nederlands Jazz 
Archief. Conservator 
Ditmer Weertman 
selecteert foto’s  
van markante 
momenten in de 
Nederlandse jazz.

 Ado Broodboom met sombrero
saxofoon), alle drie leden van het 
dansorkest The Grashoppers, op 
tournee door Spanje. Het is juni 
1947. 

De toer begon in december 1946 
met een reis naar Zwitserland, waar 
in Bazel, Genève en Bern meer
daagse engagementen zijn geboekt. 
Het orkest staat onder leiding van 

Cor van Peperzeel, die de exotische 
artiestennaam Cor Perez gebruikt. 
Onder de leden verder Melly Sudy, 
zangeres en echtgenote van Ado 
Broodboom, en Boy Edgar. Die 
laatste is mee als arrangeur en niet 
als pianist, want die stoel wordt 
bezet door Frans Vink. Het gezel
schap, dat is aangevuld met vrouwen 

 In een hoek op een dakterras 
in het mediterrane Vinaròs in 
Spanje poseren drie muzikanten 

voor de camera. De zon schijnt 
fel en ze dragen grote Mexicaanse 
sombrero’s om zich te beschermen. 

Het zijn van links naar rechts: Lou 
Holtuin (drums), Ado Broodboom 
(trompet) en Kid Dynamite (tenor

Vinaròs, juni 1947
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en zelfs kinderen, gaat per toerbus 
van de nog steeds bestaande firma 
Labeto over de door de oorlog 
kapotgeschoten wegen. 

Ze speelden vooral voor Ameri-
kaanse en Canadese militairen, die 
wel behoefte hadden aan swingend 
vertier. Het pure jazzgehalte was 
niet heel hoog, het was vooral 
een dansorkest. Elke avond werd 
hetzelfde repertoire gespeeld en 
het publiek moest een onbezorgde 
avond hebben. 

Na de optredens in Zwitserland 
trok de band op initiatief van een 
zeer jonge Spaanse impresario begin 
april naar Spanje. Niet iedereen ging 
mee, een aantal muzikanten keer-
den terug naar Nederland, onder 
wie drummer Wim van der Braak. 
Zijn plek werd ingenomen door Lou 
Holtuin, een oude bekende van Kid 
Dynamite, ook wel ‘de best geklede 
Surinaamse muzikant’ genoemd. 

 The Grasshoppers was het  
eerste internationale jazz-
orkest dat na de oorlog in 

Spanje speelde. Het werd niet overal 
even juist aangekondigd, bijvoor-
beeld: ‘the grasshopers de 
Amsterdam con la vocalista ameri-
cana melly sudy’ en ‘Trompeta 
atracción ado broodmoon’. 
De exotische achternaam Perez 
bleek Spanje net zoiets als Jansen 
in Nederland. Daarom trad Cor van 
Peperzeel hier weer onder zijn eigen 
naam op.

Het orkest speelde van 7 april 
tot 20 mei in dancing Rigat in 
Barcelona en had later een engage-

ment van 14 dagen in Pasa Poga in 
Madrid. In de tussentijd en daarna 
deed de band kleinere plaatsen 
aan, zoals Vinaròs waar de foto is 
genomen. Soms speelde de band 
in stierenvechtersarena’s, waar een 
soort komische stierenvechtersshow 
werd opgevoerd. De band speelde 
dan wel het eigen repertoire. 

In juli 1947 werd gespeeld in 
Tarragona, waar de meer bekende 
‘gangsterfoto’ is genomen. Hier 

poseren dezelfde drie muzikanten 
voor de aankondigingsposter.  
Lou Holtuin en Kid Dynamite 
hebben allebei een hoed op die in 
Zwitserland populair was onder 
‘gangsters’, die in de tijd net na de 
oorlog goed gedijden. 

Op 14 augustus 1947 heeft het or-
kest zijn laatste optreden in Spanje. 
Daarna keren de muzikanten terug 
naar Nederland, sommigen na een 
afwezigheid van acht maanden.  ●

Ze speelden 
vooral voor 
Amerikaanse 
en Canadese 
militairen, die 
wel behoefte 
hadden aan 
swingend 
vertier

Tarragona, juli 1947
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