
Jacintha
sprak met lllim Keller
Een gesprek met een soort van wande-
lende encycloPedie, zo voelde het
interview aan met Wim Keller. Een man
die enorm veel weet te vertellen over
jazzmuziek. Een man ook die enorm
gedreven is in het onderzoeken van
alles wat met iazzmuziek te maken
heeft.
"lemand uit Enkhuizen heeft mij eens
een jazzkundige genoemd en dat vond
ik wel een mooie titel. lk ben eigenlijk
een enorme verzamelaar en niet alleen
van alles op iazzgebied, maar ook de
geschiedenis van de tweede wereld-
oorlog heeft mijn interesse.
Waarschijnlijk omdat ik geboren ben in
die oorlog. lk ben opgegroeid in
Amsterdam en sPeelde daar oP de
puinhopen in het havengebied. Wij had-
den in die tiid radiodistributie en je had
dan naast de twee Nederlandse zen-
ders ook een Paar buitenlandse,
waaronder de BBC. lk luisterde veel
naar Ameri kaanse entertai n mentm uziek
en was al snel erg gek op rock 'n roll.

Nadat ik genoeg gezeurd had bii mijn ouders, kreeg ik een pick-up en kon ik mijn eerste plaat-

je kopen:-Rocf arounC the Clock van Bill Haley. Later kreeg ik er een oud versterkertie bil en

werden de buren horendol van mijn muziek. Miln vader noemde het hotsie knotsie muziek en

hield het meer bii Johnny Jordaan."

Ongeneesliik ziek
NaJat het thuisÍront net een beetje gewend was geraakt aan de rock 'n roll van Wim' ging hii

andere muziek ook wel erg leuk vinden. "lk had een vriend, Wim de Groot, en die was ook nogal

met muziek bezig. Op een gegeuen moment zei hil tegen mii dat ik eens een keer naar echte

muziek moest gán bisteren, Áe*.r io"nuTisk dus' Hij liet mij Sidney Bechet horen en dat vond

ik wel wat. Je eeste indrukken zijn natuurlijk enorm belangrijk én bepalend voor de rest van de

smaak. Wel, ik kan zeggen dat mijn belangstelling meer dan gewekt was. lk merkte dat ik op

zoek was naar elemenien in de muziek die me enorm aanspraken: de improvisatie. Het is in de

iazznetals in het leven: je moet wel kunnen improviseren. Ondertussen bleek ik, net zoals Pim
'Gras 

dat zo mooi heeft gezegd, aan het jazadrus te lijden en werd ik ongeneesliik ziek ver-

klaard." De vriend van Wim ging wat betreft de jazzstijl meer de moderne kant op; Wim daar-

entegen was op zoek naar Oó oàrsprong. 'lk las allerhande muziektiidschriften, want ik wilde

"r 
rràl 

"lles 
u"nweten. In die tijd had je ook in Panorama een serie muziekverhalen en die pluis-

de ik dan ook helemaal uit. lk schafte plaatjes aan van onder andere Bix Beiderbecke en Louis 27
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Armstrong en kon daaÍ uren naar luisteren. Naar een concert was ik nog nooit geweest; bii mij
gebeurde alles in mijn ziikamertje en verder niet. Tja, en dan kÍiig je zomaar de drang om zelÍ
mee te doen, om een instrument te gaan bespelen. lk hoorde dat er een klarinet te koop stond
voor I 75,- en heb die toen meteen van geleend geld gekocht. Tot verdriet van de buren begon
ik driÍtig met het oeÍenen van toonladders en ging ik meespelen met platen. Nou, dat hebben
ze echt geweten. Ze waren heel blajtoen ik in dienst ging."

Amsteídamse stiil
In militaire dienst zat Wim bij de radio-aÍdeling (zou daar de grondslag gelegd zijn voor zijn
huidige radiobaan?). "lk zat hele dagen bij de seinapparatuuÍ en moest dan verbinding houden
met het eerste legerkorps ti,dens oeíeningen. Dat betekende, dat,e zeer weinig daadwerkelijk
hoeÍde te doen en dat gaÍ mij mooi de gelegenheid om op mijn klarinet te spelen tijdens werk-
tijd. Na mijn diensttijd luisterde ik weer veel naar de radio en ook naar de uitzendingen van
Michiel de Ruijter. lk hoorde toen dat er op de Hoogte Kadijk in de glokhut een bandie kwam
spelen: de Bixieland Stompers. lk erheen natuurlijk. De eerste avond keek ik mijn ogen uit en
zat ik te genieten van de muziek. De tweede avond zeiden ze tegen me: 'ben je er al weer?'
Herman Openneer vroeg of ik het soms leuk vond. lk raaKe met hem aan de praat en hii
nodigde mij uit om een keer bÍ hem thuis te komen. Dat was een belevenis op zich. Ze had-
den daar een echte aap in een kooi in huis! Herman was een 78-toeren platenvetz amelaar en
hij heeft me heel veel geleerd over de geschiedenis van de jazzmuziek. Die man wist toen al
zoveelte vertellen." Het zaaltje op de Hoogte Kadijk werd geëxploiteerd door een mevrouw die
alles goed in de hand hield. ledere zondagavond werd er gesp€eld door eenieder die dat wilde:
echte jamsessions dus. Nadat Wim er een paar keêr als bezoeker was geweest, nam ook hij
zijn klarinet mee. "lk wilde miin capriolen op de klarinel ook wel eens laten horen, dus ik zorgde
dat ik er vroeg was, want dan kon je nog een set meedoen. Na tien uuí kwam je namelik niet
meer aan bod, dan kwamen de routiniers. Om tien uur werd een soori contributie opgehaald:
iedere bezoeker legde dan 50 cent op de grote houten schaal die rondging. lk heb in die tiid
ook nog een halí jaar les gehad van Rudolph van de Bruinhorst. lk moest er drie kwarlier voor
tietsen om dan een uurtje met hem te oeÍenen op een klein kamertje. Langer mocht er niet
gespeeld worden van zijn hospita. Al met al heb ik zo'n 20 jaar gespeeld. Elke zondagavond in
de Elokhut, later de Joseph Lam Jazzclub. lk speelde dus altijd met verschillende mensen,
want ik deed alleen mee met iamsessions en zat niet zelÍ vast in een band. Dat leek me namelijk
helemaal niets: al die vaste nummeís die je dan moest spelen. Nu was het elke keer weer
anders. En als ze mii vroegen welke stiil ik speelde, dan zei ik altÍd: de Amsterdamse stijl: 90%
bluf en 10% techniek."

cedwongên leergierigheid
De drang om naar muziek te luisteren werd voor Wim gÍoter dan het zelí spelen. "Voor mij was
dat spelen geen heilig moeten. lk kreeg het steeds dÍukker met mÍn baan en het uitbreiden van
mijn muziekvezameling. Ook ging ik meer naar concerten. Zo ging ik met mijn vrienden op
zaterdagavond altíd naar de Lanx, dat was een studentensocièteit. Wii waren eerdeÍ boefjes
dan studenten, maar we mochten er toch naar binnen. De New Orleans Seven trad daar dan
op en dat was geweldig. Wat mij ook bij gebleven is uit die tijd waren de nachtconceÍten in het
concertgebouw Deze begonnen om twaalÍ uur 's nachts en waren echt schitterênde hap-
peningen. lk heb daar heel wat bekende muzikanten gezaen zoals Duke Ellington, Benny
Goodman. Oscar Petersen. Lionel Hamoton. Count Basie." Naast het luisteren naar muziek
bleef Wim ook bezig met achtergronden uitpluizen. Hij was, en is nog steeds, behept met een
soort van gedwongen leergierigheid. "Er blijkt gewoon meer in de muziek te zitten dan je zo op
het eerste gehoor denkt. lk heb een boek, Pictorial History oÍ Jazz, uitgebracht en geschreven



door Orrin Keepnews en Bill Grauer, en daar kan ik uren in kiiken. De muziek hoor ik dan in miin

hooÍd. Je kunt de jazzlieÍhebbers eigenliik in drie groepen verdelen: ie hebt een groep die de

muziek leuk vindt en het heeíli,k vindt om daar een íeest van te maken; ie hebt ook een groep

die naast het luisteren naar de muziek ook een instrument bespeelt en daar weer plezier

uithaalt; en dan is er nog een groep die het leuk vindt om te graven naar de achtergronden van

de muziek. Tot die laatste groep behoor ik dus. En het leuke is dat ik nog steeds nieuwe djn-

gen vind. Naast het snuÍÍelen in tÍdschriften en boeken gebruik ik nu uiteraard ook internet'

Àch, net zoveel als er jazzmuziek gespeeld is, is er over gekletst en in boeken gepubliceerd "

wim heeft inmiddels een aardige vezameling thuis staan. ziin huis puilt werkeliik uit: het archieÍ

wat hij heeft aangelegd beslaat zo'n 10.000 platen, 1OO0 cd's, vele videobanden, tildschriften

en boeken. Alles heett hij naar stijl geordend. Zo heett Wim een gedeelte met oud zwart mate-

riaal, Swing, Engelse stiil, Amerikaanse dixieland, blues en uiteraard Nederlandse jazzmuziek

Achter de keukendeur
Het Nederlandse repertoire kwam Wim ook in Enkhuizen tegen. "Via een tip van iemand over

een woning kwamen we in Westfriesland terecht. lk was twee keer eerder in de omgevlng

geweest. De ene keer voor een concert van The Beatles en de andere kee( weer in Blokker,

voor een concert van Louis Armstrong. Toen we dan een keer verder WestÍriesland inreden,

kwamen we plaatsnamen tegen waaÍ we nog nooit van gehoord hadden We dachten dat

Lutjebroek alleen in een boek voorkwam. Zo belandden we dan in Grootebroek Toen we daar

een beetje gesetteld waren, las ik in de krant over het eerste jazíestival in Enkhuizen lk dacht,

wat heb ik áan miin pet hangen, een heus jazlestival zo goed als in mijn achtertuin? We waren

een keer op zondag in Enkhuizen geweest en daar was alles uitgestorven. Het enige dat open

was, was de keÍk. Het Íestival pakte echter goed uit. Als publiciteitsmedewerker van Dr' Jazz

heb ik nog folders uitgedeeld tijdens dat eerste Íestival. Het leuke was ook, dat ik weer alleíei

kennissen en muzikanten tegenkwam. lk kende er velen uit de Amsterdamse tiid en vond het

dan ook heel leuk om hier biivoorbeeld Dick Turksma weer tegen te komen. Na een aantal ja-

ren kreeg ik genoeg van de kroegentocht. Wel ga ik nog heel graag naar de streetparade Vooral

de aankómst mêt de boten vind ik schitterend " Ondanks dat Wim in Grootebroek woonde,

ging hij nog heel wat jaren op zondagavond naar Amsterdam. "De organisatie veranderde wat

in de Blokhut. Ook ik heb daar nog de hand in gehad' maar ik hield alleen niet zo van ver-

gadeÍen. Overdag was er een sportschool bezig in de ruimte en op zondagavond was het
jazzmuziek en nog steeds werd er gewerkt met jamsessions. Wanneer er geen drummer was'

stond er achter de keukendeur een wasbord en kon iemand op die manier meedoen en het

ritme aangeven. Dat wasbord heb ik nu thuis staan Na de Blokhut werd de Joseph Lam

Jazzclub opgericht. lk ben daar nog zo'n zeven iaaÍ geweest, maar op een gegeven moment

had ik geen zin meer om weer naar Amslerdam te riiden "

Lekkêr kletsen
Wim had niet alleen allerhande contacten met muzikanten, maar ook met platenmaatschappiF

en. Zo kwam hij in contact met de perschef van Phonogram en stond hij aan de wieg van de

eerste plaat van de Animal Crackers. "De groep String and Brass was in de studio uitgenodigd

om een plaatje te maken. lk had de platenmaatschappij getipt dat dit een leuke groep was'

Hans van Hemert kwam toen eerst als scout langs om te luisteren oÍ het wat was Hij vond ze
goed genoeg en zo belandden ze in de studio. Maar de vonk sloeg daar niet over' ze waren

èigenlijk te netjes. ZelÍ zei de groep toen dat ze dan de Animal Crackers maar moesten uitno-

dióen, want dat was waarschiinliik de band die ze zochten En zo werd de eerste plaat van deze

band gemaakt." Het studiowerk trok Wim ook op een andere manier. Toen er een adverlentie

in de irant stond waarin medewerkers werden gevraagd voor Radio Enkhuizen, aarzelde hii 29
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geen moment en schreef hij meteen een sollicitatiebÍieí. "lk wilde mijn platenvenameling wel
ter beschikking stellen van een jazzprogramma of iets dergelijks. Tia, en toen vroegen ze of ik
ge€n programma wilde maken. lk vertelde dat ik in dienst wel bij de radioafdeling had ge-
werkt, maaí dat dat niet veel meer was dan morseseinen. Een programma maken leek mij toch
wel heel wat. Van het een kwam het ander en opeens had ik mijn eigen wekelijkse jazzpro-
gramma. lk wist helemaal niet hoe zoiets moesl, had ook geen technische ervaring en kon
alleen maar een beetje lekker kletsen. Bliikbaar was dat voldoende, want er kwam een techni-
cus bij en draaien maar met die handel. In het begin nam ik alle muziek van levoren thuis op
zodat ik het daar alleen maar hoeÍde aÍ te draaien. Maar gaandeweg leerde ik om zelf de tech-
niek te doen en nu kan ik een programma maken waarin ook valt te improviseren en dat is wel
zo leuk. Naast mijn wekelijkse jazzprogramma heb ik ook twee keeÍ per week een actualitei-
tenprogramma. Er gebeurt zoveel in Enkhuizen, dus er is altijd wel iets te melden. Wat dat
betreft ben ik net een prullenbak. Alles wat anderen niet willen hebben, wordt er in geduwd. En
dat maakt het programma nu net weer even aparter"
De manager van GÍand CaÍé Van Bleiswijk stapte op een dinsdagavond de studio binnen en
vroeg mil of het mogelijk was live jazzuitzendingen te vezorgen vanuit zïn etablissement en dat
doen we nu al weer een oaar iaar. ledere eerste zondao van de maand van 12.00- 14.00 uur live
op Radio Enkhuizen.

HooÍ jê êóij?
Door de radio leerde Wim nog meer mensen kennen. "lk hoorde toen steeds meer over de jazz-
club en bedacht me dat ik daar ook maar eens lid van moest worden. Tijdens een clubmiddag
in het Peperhuis kwam ik Dick Turksma weer tegen en die vroeg of ik niet een stukie wilde
schrijven over Eddie Condon. Hij wist namelijk dat ik een grote Ían van die man ben, en dat ik
over nogal wat informatie beschik, dus vandaar de vraag. Het leek mij wel leuk en zo begon ik
te schrijven voor de Hot News. Na mÍn eerste geschreven stuk mocht ik ook de redactiever
gaderingen bijwonen. lk weet nog goed dat iemand van de Íedactie op een gegeven moment
vroeg, hoor je er nu eigenlijk ook officieel bij? En dat weÍd bevestigd, dus sindsdien schrijÍ ik
als lid van de redactie artikelen. lk heb nog heel wat onderwerpen die ik wil bespreken. Zolang
er belangstelling is voor de muziek, blíf ik ook op zoek naar achtergronden en nieuwe
wetenswaardigheden."
En als redactie hopen wij dat Wim nog heel wat Hot Newsen zal volschrijven.

Jacintha Floris
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