
COUNT BASIELAAN Beverwijk, 30 oktober 2001  
 
Count Basie (William Basie) werd geboren op 21 augustus 1904. Hij was 
één van de grootste jazzpianisten van zijn tijd. Daarnaast was hij ook 
componist, arrangeur en orkestleider. In 1935 kreeg hij de leiding over 
het orkest van Bennie Moten dat in de jaren dertig en veertig van de 
vorige eeuw één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de toen 
opkomende swingstijl was. Als componist bleef hij met de nieuwere 
stromingen meegaan en bewerkte hij de verschillende stijlen op geheel 
eigen wijze voor zijn eigen jazzorkest. 
 
GLEN MILLERLAAN Beverwijk, 30 oktober 2001 

 
Glen Miller werd geboren op 1 maart 1904. Hij stierf door een 
vliegtuigongeluk op 15 december 1944 boven zee. Het een-motorige 
vliegtuigje was op dat moment onderweg van Engeland naar Parijs in 
dichte mist. Glen was een jazztrombonist, bandleider en arrangeur, Hij 
speelde in talloze orkesten voor hij in 1937 zijn eigen orkest oprichtte. 
Hij ontwikkelde zijn eigen sound met een belangrijke plaats voor de 
klarinet. Vanaf 1941 leidde hij militaire orkesten. 
 

DUKE ELLINGTON Beverwijk, 30 oktober 2001 
 
Edward Kennedy Ellington, bijgenaamd de Duke, werd geboren op 29 
april 1899. Duke was orkestleider, pianist en componist. Hij werkte als 
ragtimepianist in verschillende bars voor hij in de jaren 20 van de 
vorige eeuw zijn eigen groep formeerde welke hij al snel uitbreidde 
tot een groot orkest. Met dit orkest trad hij op in de ‘The Cotton 
Club’in Harlem. Hij ontwikkelde een persoonlijke manier van 
orkestreren waarbij hij componeerde met het oog op specifieke 
solisten in zijn orkest. 
 
STAN KENTONLAAN Beverwijk, 30 oktober 2001 

 
Stan Kenton werd geboren als Stanley Newcomb op 19 februari 1912. Hij 
was een jazzmusicus. In 1941 formeerde hij zijn eigen orkest en 
ontwikkelde een geheel nieuwe eigen stijl gebaseerd op de swingstijl die 
met name in de jaren 40 van de vorige eeuw erg populair was. 


