Jacintha
sprak met lllim Keller
Eengesprekmet eensoortvanwandezo voelde het
lende encycloPedie,
aanmetWim Keller.Eenman
interview
die enormveel weet te vertellenover
jazzmuziek.Een man ook die enorm
van
gedrevenis in het onderzoeken
alles wat met iazzmuziekte maken
heeft.
heeft mij eens
"lemanduit Enkhuizen
genoemden dat vond
eenjazzkundige
ik wel een mooietitel.lk ben eigenlijk
en nietalleen
een enormeverzamelaar
maarook de
van allesop iazzgebied,
van de tweedewereldgeschiedenis
interesse.
oorlog heeft mijn
omdatik geborenben in
Waarschijnlijk
die oorlog. lk ben opgegroeidin
Amsterdamen sPeeldedaar oP de
Wijhadpuinhopen
in hethavengebied.
en je had
den in die tiid radiodistributie
dan naast de twee Nederlandsezenders ook een Paar buitenlandse,
waaronderde BBC. lk luisterdeveel
nmentmuziek
naarAmerikaanseentertai
gek
rock 'n roll.
op
erg
snel
al
was
en
Nadatik genoeggezeurdhad bii mijnouders,kreegik een pick-upen kon ik mijneersteplaatje kopen:-RocfarounCthe Clock van Bill Haley.Laterkreegik er een oud versterkertiebil en
werdende burenhorendolvan mijn muziek.Miln vadernoemdehet hotsieknotsiemuzieken
hieldhet meerbii JohnnyJordaan."
Ongeneesliik ziek
'n
NaJathet thuisÍrontnet een beetjegewendwas geraaktaan de rock roll van Wim' ging hii
anderemuziekook wel ergleukvinden."lk hadeenvriend,Wimde Groot,en die was ook nogal
met muziekbezig.Op een gegeuenmomentzei hil tegen mii dat ik eenseen keernaarechte
muziekmoestgán bisteren,Áe*.r
io"nuTisk dus' Hij liet mij SidneyBechethorenen dat vond
ik wel wat. Je eeste indrukkenzijnnatuurlijkenormbelangrijkén bepalendvoorde restvan de
meerdan gewektwas. lk merktedat ik op
smaak.Wel,ik kan zeggendat mijn belangstelling
Het is in de
de improvisatie.
zoekwas naarelemenienin de muziekdie me enormaanspraken:
zoalsPim
ik,
net
bleek
je
Ondertussen
'Gras
iazznetalsin het leven: moetwel kunnenimproviseren.
ziek verjazadrus
ik
ongeneesliik
werd
en
te
lijden
gezegd,
het
aan
heeft
dat zo mooi
klaard." De vriendvan Wim ging wat betreftde jazzstijlmeerde modernekantop; Wim daar'lk
want ik wilde
entegenwas op zoek naarOóoàrsprong. las allerhandemuziektiidschriften,
en die pluismuziekverhalen
je
een
serie
Panorama
in
had
ook
tijd
In
die
u"nweten.
rràl
"lles
"r ik dan
ook helemaaluit. lk schafteplaatjesaanvan onderandereBix Beiderbeckeen Louis
de
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Armstrongen kondaaÍ urennaarluisteren.Naareenconcertwas ik nog nooitgeweest;bii mij
gebeurdeallesin mijnziikamertjeen verderniet.Tja,en dan kÍiigje zomaarde drangom zelÍ
meete doen,om een instrument
te gaanbespelen.lk hoordedat er eenklarinette koopstond
voorI 75,-en hebdie toenmeteenvangeleendgeldgekocht.Totverdrietvande burenbegon
ik driÍtigmet het oeÍenenvantoonladdersen ging ik meespelenmet platen.Nou,dat hebben
ze echtgeweten.Ze warenheelblajtoenik in dienstging."

Amsteídamsestiil
(zoudaar de grondslaggelegdzijn voor zijn
In militairedienstzat Wim bij de radio-aÍdeling
"lk zat heledagenbij de seinapparatuuÍ
en moestdan verbindinghouden
huidigeradiobaan?).
Dat betekende,
dat,e zeerweinigdaadwerkelijk
met het eerstelegerkorps
ti,densoeíeningen.
hoeÍdete doenen dat gaÍ mij mooide gelegenheid
om op mijnklarinette spelentijdenswerkvan
tijd. Na mijn diensttijdluisterdeik weer veel naarde radioen ook naarde uitzendingen
Michielde Ruijter.lk hoordetoen dat er op de HoogteKadijkin de glokhuteen bandiekwam
spelen:de BixielandStompers.lk erheennatuurlijk.De eersteavondkeekik mijnogenuit en
'benje er al weer?'
zat ik te genietenvan de muziek.De tweedeavondzeidenze tegenme:
hem
ik
het
leuk
vond.
lk
raaKe
met
aan
de praaten hii
HermanOpenneervroegof
soms
nodigdemij uit om een keerbÍ hemthuiste komen.Dat was een belevenisop zich.Ze hadamelaaren
den daareenechteaap in een kooi in huis!Hermanwas een 78-toerenplatenvetz
van de jazzmuziek.
Die man wist toen al
hij heeftme heelveelgeleerdover de geschiedenis
dooreenmevrouwdie
zoveeltevertellen."Hetzaaltjeop de HoogteKadijkwerdgeëxploiteerd
werder gesp€elddooreeniederdie dat wilde:
allesgoedin de handhield.lederezondagavond
echtejamsessions
dus. NadatWim er een paar keêrals bezoekerwas geweest,namook hij
zijnklarinetmee."lk wildemiincapriolenop de klarinelookwel eenslatenhoren,dusik zorgde
dat ik er vroegwas,want dan konje nog een set meedoen.Na tien uuí kwamje namelikniet
meeraan bod, dan kwamende routiniers.
Om tien uur werdeen soori contributieopgehaald:
iederebezoekerlegdedan 50 cent op de grotehoutenschaaldie rondging.lk heb in die tiid
ook nog eenhalíjaar lesgehadvan Rudolphvande Bruinhorst.lk moester driekwarliervoor
tietsenom dan een uurtjemet hem te oeÍenenop een kleinkamertje.Langermochter niet
gespeeldwordenvanzijnhospita.Al met al heb ik zo'n 20 jaargespeeld.Elkezondagavond
in
mensen,
de Elokhut,laterde JosephLam Jazzclub.lk speeldedus altijd met verschillende
en zat nietzelÍvastin eenband.Datleekme namelijk
wantik deedalleenmeemetiamsessions
helemaalniets:al die vastenummeísdie je dan moest spelen.Nu was het elke keer weer
stijl:90%
anders.Enals ze miivroegenwelkestiil ik speelde,danzei ik altÍd: de Amsterdamse
blufen 10%techniek."
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cedwongên leergierigheid
De drangom naarmuziekte luisterenwerdvoorWimgÍoterdan hetzelíspelen."Voormij was
van
dat spelengeenheiligmoeten.lk kreeghetsteedsdÍukkermet mÍn baanen het uitbreiden
mijn muziekvezameling.
Ook ging ik meernaarconcerten.Zo ging ik met mijn vriendenop
Wii wareneerdeÍboefjes
zaterdagavond
altíd naarde Lanx,dat was een studentensocièteit.
dan studenten,maarwe mochtener toch naarbinnen.De New OrleansSeventrad daardan
in het
op en dat wasgeweldig.Watmij ook bij geblevenis uit dietijd warende nachtconceÍten
's
concertgebouwDezebegonnenom twaalÍ uur nachtsen warenecht schitterêndehappeningen.lk heb daar heel wat bekendemuzikantengezaenzoals Duke Ellington,Benny
Goodman.OscarPetersen.LionelHamoton.Count Basie."Naasthet luisterennaar muziek
uitpluizen.Hij was,en is nog steeds,beheptmet een
bleefWim ook bezigmetachtergronden
"Erblijktgewoonmeerin de muziekte zittendanje zo op
soortvangedwongenleergierigheid.
en geschreven
het eerstegehoordenkt.lk hebeenboek,PictorialHistoryoÍ Jazz,uitgebracht

en BillGrauer,en daarkanik urenin kiiken.De muziekhoorik dan in miin
doorOrrinKeepnews
eigenliikin drie groepenverdelen:ie hebt een groepdie de
hooÍd.Je kuntde jazzlieÍhebbers
om daareeníeestvante maken;ie hebtook eengroep
heeíli,k
vindt
en
het
muziekleukvindt
die naast het luisterennaar de muziekook een instrumentbespeelten daar weer plezier
van
uithaalt;en dan is er nogeengroepdie het leukvindtom te gravennaarde achtergronden
nieuwe
djnik
nog
steeds
leuke
is
dat
groep
En
het
ik
dus.
behoor
de muziek.Tot die laatste
gen vind. Naasthet snuÍÍelenin tÍdschriftenen boekengebruikik nu uiteraardook internet'
"
gespeeldis, is er overgekletsten in boekengepubliceerd
Àch, net zoveelals er jazzmuziek
puilt
het
archieÍ
uit:
huis
werkeliik
ziin
thuis
staan.
wim heeftinmiddelseenaardigevezameling
tildschriften
cd's, velevideobanden,
wat hij heeftaangelegdbeslaatzo'n 10.000platen,1OO0
en boeken.Allesheetthij naarstijlgeordend.Zo heettWim eengedeeltemet oud zwartmatejazzmuziek
dixieland,bluesen uiteraardNederlandse
riaal,Swing,Engelsestiil,Amerikaanse
Achter de keukendeur
tegen."Viaeentip van iemandover
repertoirekwamWim ook in Enkhuizen
Het Nederlandse
lk
was
twee keereerderin de omgevlng
terecht.
een woningkwamenwe in Westfriesland
geweest.De ene keervoor een concertvan The Beatlesen de anderekee( weer in Blokker,
inreden,
voor een concertvan LouisArmstrong.Toenwe dan een keerverderWestÍriesland
dachten
dat
gehoord
We
hadden
van
nog
nooit
tegen waaÍ we
kwamenwe plaatsnamen
Toen
we
daar
in
we
dan
Grootebroek
Zo
belandden
voorkwam.
in
een
boek
alleen
Lutjebroek
eenbeetjegesetteldwaren,las ik in de krantoverheteerstejazíestivalin Enkhuizenlk dacht,
Wewaren
wat hebik áanmiinpet hangen,eenheusjazlestivalzo goedals in mijnachtertuin?
dat open
Het
enige
geweest
was
alles
uitgestorven.
daar
en
in
Enkhuizen
zondag
eenkeerop
van Dr' Jazz
was,was de keÍk.Het Íestivalpakteechtergoed uit. Als publiciteitsmedewerker
heb ik nogfoldersuitgedeeldtijdensdat eersteÍestival.Het leukewasook, dat ik weeralleíei
tiid en vond het
tegenkwam.lk kendeer velenuit de Amsterdamse
en muzikanten
kennissen
DickTurksmaweertegente komen.Na een aantaljadan ook heelleukom hierbiivoorbeeld
Welga ik nogheelgraagnaarde streetparadeVooral
renkreegik genoegvande kroegentocht.
woonde,
de aankómstmêt de botenvind ik schitterend" Ondanksdat Wim in Grootebroek
veranderde
wat
naarAmsterdam."Deorganisatie
ginghij nog heelwat jarenop zondagavond
in de Blokhut.Ook ik heb daar nog de hand in gehad'maarik hieldalleenniet zo van vergadeÍen.Overdagwas er een sportschoolbezig in de ruimteen op zondagavondwas het
Wanneerer geendrummerwas'
jazzmuziek
en nog steedswerder gewerktmet jamsessions.
een wasborden kon iemandop die maniermeedoenen het
stond er achterde keukendeur
ritme aangeven.Dat wasbordheb ik nu thuis staan Na de Blokhutwerd de JosephLam
Jazzclubopgericht.lk ben daar nog zo'n zeveniaaÍ geweest,maarop een gegevenmoment
had ik geenzin meerom weernaarAmslerdamte riiden"
Lekkêr kletsen
maarook met platenmaatschappiF
contactenmet muzikanten,
Wim had nietalleenallerhande
en. Zo kwamhij in contactmet de perschefvan Phonogramen stond hij aande wiegvan de
eersteplaatvande AnimalCrackers."DegroepStringand Brasswasin de studiouitgenodigd
getiptdat dit een leukegroepwas'
om een plaatjete maken.lk had de platenmaatschappij
Hansvan Hemertkwamtoeneerstals scoutlangsom te luisterenoÍ het wat was Hij vondze
goedgenoegen zo belanddenze in de studio.Maarde vonk sloegdaar niet over'ze waren
èigenlijkte netjes.ZelÍzei de groeptoen dat ze dan de AnimalCrackersmaarmoestenuitnode banddieze zochtenEnzo werdde eersteplaatvandeze
dióen,wantdat waswaarschiinliik
bandgemaakt."Het studiowerktrok Wim ook op eenanderemanier.Toener eenadverlentie
aarzeldehii
werdengevraagdvoor RadioEnkhuizen,
in de irant stond waarinmedewerkers
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geenmomenten schreefhij meteeneen sollicitatiebÍieí.
"lk wildemijn platenvenameling
wel
ter beschikking
stellenvan eenjazzprogramma
of ietsdergelijks.
Tia,en toenvroegenze of ik
ge€n programmawilde maken.lk vertelde dat ik in dienstwel bij de radioafdeling
had gewerkt,maaídat dat nietveelmeerwasdan morseseinen.
Eenprogramma
makenleekmijtoch
wel heelwat. Vanhet een kwamhet anderen opeenshad ik mijn eigenwekelijksejazzprogramma.lk wist helemaalniet hoe zoietsmoesl,had ook geentechnischeervaringen kon
alleenmaareenbeetjelekkerkletsen.Bliikbaarwas dat voldoende,wanter kwameentechnicus bij en draaienmaarmet die handel.In het beginnam ik alle muziekvanlevorenthuisop
zodatik hetdaaralleenmaarhoeÍdeaÍ te draaien.Maargaandewegleerdeik om zelfde techniekte doenen nu kanik eenprogrammamakenwaarinook valtte improviseren
en dat is wel
zo leuk.Naastmijn wekelijksejazzprogramma
heb ik ook twee keeÍ per weekeen actualiteitenprogramma.
Er gebeurtzoveelin Enkhuizen,
dus er is altijdwel iets te melden.Wat dat
betreftbenik net eenprullenbak.
Alleswat anderennietwillenhebben,wordter in geduwd.En
dat maakthet programmanu net weerevenaparter"
De managervan GÍandCaÍéVanBleiswijkstapteop een dinsdagavond
de studiobinnenen
vroegmilof het mogelijkwaslivejazzuitzendingen
te vezorgenvanuitzïn etablissement
en dat
doenwe nu al weereenoaariaar.ledereeerstezondaovande maandvan12.00-14.00uurlive
op RadioEnkhuizen.
HooÍ jê êóij?
Doorde radioleerdeWimnog meermensenkennen."lk hoordetoensteedsmeeroverde jazzclub en bedachtme dat ik daarook maareenslid van moestworden.Tijdenseenclubmiddag
in het Peperhuiskwam ik Dick Turksmaweer tegenen die vroegof ik niet een stukiewilde
schrijvenoverEddieCondon.Hij wist namelijkdat ik eengroteÍan vandie man ben,en dat ik
overnogalwat informatiebeschik,dus vandaarde vraag.Het leekmij wel leuken zo begonik
te schrijvenvoor de Hot News.Na mÍn eerstegeschreven
stuk mochtik ook de redactiever
gaderingen
bijwonen.lk weet nog goeddat iemandvande Íedactieop eengegevenmoment
vroeg,hoorje er nu eigenlijkook officieelbij? En dat weÍd bevestigd,dus sindsdienschrijÍik
als lid vande redactieartikelen.lk heb nog heelwat onderwerpen
die ik wil bespreken.
Zolang
er belangstelling
is voor de muziek,blíf ik ook op zoek naar achtergronden
en nieuwe
wetenswaardigheden."
En als redactiehopenwij dat Wim nog heelwat Hot Newsenzal volschrijven.
JacinthaFloris
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