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!!H
et is een verzuchting die 
ik eerder heb geslaakt, 
m

aar die m
e nog altijd 

aan het hart gaat: wat verschij-
nen er toch verdom

d weinig 
jazzboeken in N

ederland. Jazz 
is bij uitstek levende m

uziek en 
de herinnering aan optredens is 
in veel gevallen een onm

isbaar 
fundam

ent voor een m
ening 

over een m
usicus. O

m
dat de 

m
eeste N

ederlandse jazzlief-
hebbers de m

eeste concerten  
hier m

eem
aken, is die context  

van extra waarde (en heeft 

H
et stuk over Zawinul is er een 

waarin Vuijsje zich het m
eest 

gedreven betoont, vooral ten 
aanzien van Zawinuls anti-
sem

itische uitlatingen en de 
poging tot gladstrijken van 
diens biograaf. Sowieso lijkt 
het alsof Vuijsje tegen het 
einde het juk van ontzag steeds 
verder van zich afwerpt. Zo is 
het stuk over G

erry M
ulligan 

m
ooi persoonlijk zonder sen-

tim
enteel te worden en zijn 

artikelen over Lee M
organ en 

W
ynton M

arsalis prettig  
scherp. D

at bondigheid hier 
onverm

ijdelijk is, snap ik, toch 
doet een enkel stuk te kort 
aan. Bijvoorbeeld dat over 
John C

oltrane. N
u die naam

 
genoem

d is, dan m
aar m

eteen  
nog iets dat opvalt. Vuijsje 
zoekt de rafelranden van het 
genre niet of nauwelijks op en 
de nieuwe jazz waarvan hij ooit 
groot pleitbezorger was, kom

t 
ook betrekkelijk weinig aan 
bod. Ik zie daar wel een m

ooi 
vertrekpunt in voor een tweede 
deel m

et dan de schijnwerpers  
op de juist betwiste jazzm

ees-
ters. D

at laat onverlet dat de 
N

ederlandse jazzliteratuur 
dankzij het fraai en zorgvuldig 
uitgegeven Keep Swinging rij-
ker is.
M

ischa A
ndriessen

ken zijn vlot, m
aar m

et  
een grote zorgvuldigheid 
geschreven. G

elukkig blijft 
Vuijsje ook goeddeels weg bij 
de achilleshiel van veel jazz-
literatuur: de anekdotiek. D

e 
artikelen zijn derm

ate feitelijk  
dat het boek uitstekend als 
naslagwerk dienst kan doen, 
m

aar het is tegelijk wel degelijk 
m

et een grote betrokkenheid 
geschreven en eigengereid is 
het op bepaalde punten geluk-
kig ook. Vuijsje geeft de lezer 
zonder m

eer iets om
 zich tot te 

verhouden, en ook wel om
 het 

som
s m

ee oneens te zijn. D
at 

is goed: bij een zo m
enselijke 

m
uzieksoort als jazz hoort een 

m
enselijk boek.
Vuijsje heeft zich in zijn  

keuzes uiterm
ate m

oeten 
beperken. H

ij is zich daar ook 
volop van bewust: ‘Ik probeer 
in "" hoofdstukken een pano-
ram

a van de jazz uit de twin-
tigste eeuw te schetsen – al zal 
elke liefhebber zonder m

oeite 
op een aantal ernstige om

is-
sies kunnen wijzen.’ D

ie hand-
schoen neem

 ik hier niet op. 
W

el was het correcter geweest 
om

 van een panoram
a van de 

Am
erikaanse jazz te spreken. 

Buiten D
jango Reinhardt en 

Joe Zawinul worden er geen 
Europeanen geportretteerd. 

dus niets m
et chauvinism

e te 
m

aken). D
e lezing van Keep 

Swinging heeft m
e nog eens van 

dat belang doordrongen, aan-
gezien auteur Bert Vuijsje de 
N

ederlandse optredens van 
de door hem

 geportretteerde 
jazzm

eesters m
eerm

aals in 
zijn betoog betrekt. D

oordat 
Vuijsje naast prom

inente jazz-
scribenten uit het buitenland 
ook herhaaldelijk N

ederlandse 
recensenten citeert, ontstaat er 
van m

eerdere m
usici een com

-
pleter en som

s genuanceerder 
beeld. N

u is dat altijd prettig, 
m

aar gezien de opzet van Keep 
Swinging is het m

eer dan een 
fijne bijkom

stigheid. Vuijsje 
heeft er nam

elijk voor gekozen 
om

 in "# portretten (de overige 
twee kom

en voor rekening van 
Jeroen de Valk) uitsluitend de 
hele groten uit de jazz aan bod 
te laten kom

en. W
at dat betreft 

zal m
et uitzondering van de 

totale leek geen m
ens deze lec-

tuur blanco ingaan. N
iem

and 
hoeft echter te vrezen dat 
Vuijsje alleen de m

eningen van 
biografen en andere betrokke-
nen overzichtelijk achter elkaar 
zet. Vrijwel ieder stuk is een 
am

algaam
 biografische infor-

m
atie, interviews, kritieken 

plus Vuijsjes eigen m
eningen 

en/of herinneringen. Alle stuk-
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