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Voorwoord bij deel 2
Zoals eerder vermeld is kort na het voltooien van deel 1 van het gedenkschrift Bertus van der
Vliet overleden.
Een half jaar na zijn overlijden werd in een apart-staande berging bij huize van der Vliet een
hutkoffer gevonden met materiaal van Leo Horneman. De koffer was kwam pas tevoorschijn
bij het opruimen van de berging en het vinden was niet het resultaat van een gerichte
zoekactie. Het zal vreemd klinken dat deze koffer met inhoud niet meer in het overigens
fabelachtig goede geheugen van beide echtelieden aanwezig was. Misschien moet de
verklaring gezocht worden in de omstandigheden waaronder de koffer was binnengekomen.
Tijdens de oorlog kon de aanwezigheid van “Joodse eigendommen” het beste maar vergeten
zijn en wellicht is dat vergeten gewoon zo gebleven, al de ruim 60 jaar daarna.
Het zou bovendien kunnen zijn dat Leo al in een eerder stadium deze zaken verzameld heeft
en bij zijn goede relatie Bertus en Rie heeft afgegeven. Later heeft hij dan het lang
bijgehouden knipselalbum (laatste knipsel van 20 februari 1943), en een misschien eerder
vergeten – of als zeer dierbaar beschouwd – fotoalbum van rond 1934, bij Bertus en Rie in
bewaring gegeven. En deze laatste albums herinnerden Bertus en Rie zich nog wel, toen hen
gevraagd werd om bijdragen aan het gedenkschrift.
Op 13 april 1943 werd Leo naar SS-kamp Vught getransporteerd en was de fatale verdere
loop van de gebeurtenissen begonnen.

De koffer bevatte ondermeer twee grote fotoalbums. De staat van de albums was zeer goed,
ondanks meer dan 60 jaar bewaren in een niet bepaald droge omgeving.
In één album bevinden zich foto’s van Leo’s muzikantenleven, van eind 1934 tot eind 1940.
Aan het eind zijn foto’s toegevoegd uit en van Leo’s jeugd, van ca. 1915 tot 1928, enkele
nog oudere foto’s van zijn moeder en haar zus, en van zijn vader. Ook de
huwelijksaankondiging van zijn ouders uit 1900 bevindt zich in het album.
Het andere album bevat een soort verslag in foto’s van zijn muzikale beroepsleven, met de
bands en groepen waarin hij gespeeld heeft, met de etablissementen, en met promotiefoto’s
van de vele artisten wier acts hij gezien heeft, veelal met een bijgeschreven vriendelijke
groet aan Leo. In enkele gevallen betreft het zangers of zangeressen die daarbij hun dank
uitspreken voor Leo’s begeleiding. Het album bevat daarnaast een aantal kranten- en
tijdschriftrecencies van de bands, waarin mede het aandeel van Leo wordt genoemd.
De koffer bevatte daarnaast een zeer groot aantal door Leo geschreven arrangementen en
lessen. Het is waarschijnlijk dat deze in Leo’s ogen wel de belangrijkste documenten zijn
geweest. De bandarrangementen dateren uit de periode 1933-1942, de laatste
lesarrangementen zijn uit 1942. De koffer bevatte verder een verzameling van in druk
verschenen arrangementen van anderen.
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Overigens: het ‘nieuwe materiaal’ is niet alleen uit voornoemde koffer gekomen, maar is ook
gevonden bij het opruimen van de piano- en kantoorkamer van Bertus. Zoals ook in het
voorwoord bij deel 1 is vermeld gebruikte Bertus van der Vliet pianolesmateriaal van de hand
van Leo (ongetwijfeld met diens toestemming).
Het feit dat ik zelf tussen 1943-45 enkele lesarrangementen van Leo ten gebruike kreeg, en
enkele zaken in of op de gevonden pianolessen (zie aldaar), bevestigen dit.
Het opruimen was een te zware taak voor Rie van der Vliet alleen, die zeer slechtziende is.
Zij heeft van bevriende kanten hulp gekregen. Achteraf is niet altijd meer vast te stellen waar
iets vandaan is gekomen.
Na het vondst van het nieuwe materiaal was het een vraag of het gedenkschrift (nu deel 1)
omgewerkt moest worden. Ik heb besloten om dat niet te doen, op een enkele aanpassing of
verwijzing na. Mijn overweging daarbij is geweest dat het gedenkschrift tot dan, door de
medewerking van Bertus en Rie van der Vliet, het karakter van een verhaal had gekregen,
met veel persoonlijke elementen. Het aanvullen van de tekst zou dit karakter aantasten. Het
nieuwe materiaal is daarom in een deel 2 gepresenteerd. Men kan dit deel zien als een ruime
toelichting, waaruit meer inzicht in Leo Horneman’s leven en werk kan worden verkregen.

Er zijn vijf rubrieken gevormd. Per rubriek is zoveel mogelijk een chronologische volgorde
aangehouden.
Leo zelf maakt vaak bij zijn foto’s een aantekening; soms is ook door schrijver dezes nog iets
toegelicht of omschreven.
Aan het eind van rubriek I, Jeugd/Stella, is nadere informatie over de Joodse vriendin van
Leo, Stella Hartog, opgenomen. Deze informatie is langs een bijzondere weg beschikbaar
gekomen. Men leze de betreffende bladzijde.

maart 2006, Joop Cornelissen
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I Jeugd/Stella

Enkele foto’s uit Leo’s jeugd. De foto’s zijn door Leo als toevoeging ingeplakt in het
album dat voornamelijk over zijn leven als musicus gaat. Voorafgaand vermeldt hij “Bij
een verhuizing opgescharreld”. Onder de foto’s ook enkele van een fietstocht waarop
Stella Hartog voorkomt. Toegevoegd zijn daarna nog enkele andere foto’s met Stella,
voorkomend in het fotoalbum waaruit voor deel 1 is geselecteerd.
Als laatste is toegevoegd wat later nader bekend is geworden over Stella Hartog; dit
dankzij een samenloop van omstandigheden: een lezing, een bezoeker van die lezing, en
een artikel over wat daaruit volgde.

Jeugd
Opgevouwen
Afmetingen
11 x 9 cm

uitgevouwen

tekst
uitvergroot

Het oudste stuk in de albums van Leo: huwelijksaankondiging van zijn ouders, 3 januari 1900. Leo,
hun enige kind*, werd 12 jaar later geboren. *Zie correctie in deel 3 eerste stuk.
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Over deze en de volgende pagina is de tekst te lezen: Het ik in de
loop der tijden
Opmerkingen: Aug-33 zal -23 moeten zijn en: De foto linksboven (de pagina vanaf de rechter zijkant
gezien) zal de foto zijn die Bertus van der Vliet zich herinnerde: kleine Leo met slagersvoorschootje.
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Teksten/data: grote foto links: Arnhem juni 27, midden boven: Utrecht Sept 1927; midden onder
geen aanduiding, rechts: Utrecht Aug-27

I Jeugd / Stella 3

Tekst:
Moeders
verjaardag
14-8-22
Aan de achterzijde
van de foto:
Utrecht, 14 april
1922 (dit is de juiste
datum; jc)

Tekst:
Zomer 24.
Aan de achterzijde van de
foto: 1924 M Vout of Vont.

Kennelijk: bezoek van gezin (zus van moeder, met haar man en zoontje?). Leo direct rechts
van zijn moeder.

Tekst: De bekende
gezellige
zondagmiddagen in
onze tuin van
Bilderdijkstraat 2.
Zomer 1925

V.l.n.r: vader, moeder, gasten (broer van vader en echtgenote?). Lezend: vrijwel zeker Leo
Opmerkingen: 1) deze drie foto's lijken op de zelfde plaats genomen. (Bilderdijkstraat 2, Utrecht) 2) de gasten zijn
inderdaad broer Izaäk Philip Horneman en echtgenote Jeannetta Leviticus; zo herkend door familie van Leo (deel 3).
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Tekst: Maarsen Aug 1924
Rechts Leo, links een neefje?
Tekst:
Onze eerste foto na
Moeder(‘s) operatie 1924

Tekst: (slechts onder
speciale belichting
te ontcijferen):1925
Flyrama Austerlitz
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In het album bevindt zich ook bovenstaande ‘galerij’ vroege foto’s. Linksboven de groepering op
het albumblad.
Er zijn geen aantekeningen bij de foto’s. Op grond van de gezichten zou men kunnen
veronderstellen dat de vader van Leo, en tweemaal Leo’s moeder (de foto’s links?) en haar zus in
hun jongere jaren zijn afgebeeld.

Tot zover de foto's uit de jeugd van Leo, periode ca.1914 …1927, dus van zijn 3e tot 16e jaar.

Stella
Hierna enkele foto’s met betrekking tot Stella Hartog, een, of de, vriendin van Leo. De foto’s komen op
één na uit het album over Leo’s muziek- en muzikantenleven, waarin ook foto’s uit zijn jeugd en van
zijn familie zijn toegevoegd. De foto met “Gloor is invalide” komt uit het fotoalbum waaruit in deel 1 is
gekozen.
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Tekst:
Fietstocht
Herman, Stell, Ada en ik.
17-5--31.
(Herman was de broer van
Stella (vader van de hierna en
eerder genoemde neef Herman
van Stella); hij zal de foto
genomen hebben; Ada is niet
verder bekend)

Bij ‘Fietstocht’: links Stella, midden
Leo, rechts Ada
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Tekst: Gloor is invalide.
Op de foto zelf: Aug 33
Geheel links: Leo.
Stella houdt de ‘invalidewagen’ vast.

Tekst: Herman Hartog’s verjaardag
Utrecht 15-5-1928
(t.g.v. diens 18e verjaardag, werkelijke
verjaardatum 18-5-1928)
Onderaan: links Herman, rechts Leo.
Wie de andere personen op de foto zijn is
niet bekend.

Herman Hartog vertrekt (naar Voorburg)
Leo is een gast bij de afscheidsavond
op 26-27 juni 1933

Herkenning van Stella en Herman op de foto’s vooral door Herman Leo Hartog, neef van
Stella, tantezegger. Zie ook de volgende bladzijde.
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Iets meer over Stella Hartog.
In het Nieuw Israelitisch Weekblad van 21 januari 2005 was een artikel gewijd aan Stella
Hartog. Het artikel was geschreven door Stefan van der Poel, historicus aan de faculteit der
Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Basis van het geschrevene was de vondst door een
bewoner van (de vroegere) Westerstraat 2 te Utrecht van enkele dozen met brieven, foto's en
aantekeningen, alles van de hand van Stella Hartog. De inhoud was bewaard door Jacques
Dekker, een eerdere bewoner van het huis. Op het artikel zijn reacties gekomen van enkele
familieleden. De belangrijkste was die van een neef van Stella, Herman Leo Hartog te
Amstelveen. Diens vader, Herman, was de broer van Stella. Vader Herman en echtgenote
woonden in Voorburg en zijn bij een razzia opgepakt en in Auschwitz omgekomen. De kinderen
Herman Leo en Heleen zijn, toen de razzia begon, over de heg in de achtertuin naar de buren
gesmokkeld. Zij hebben de oorlog overleefd, Herman Leo bij één pleegfamilie, Heleen bij
wisselende pleegfamilies.
Hieronder een samenvatting van wat via Herman Leo nader over Stella bekend is geworden.
Stella (1911) heeft het gymnasium bezocht in Utrecht, hield van muziek, bezocht uitvoeringen,
speelde goed accordeon (van Leo geleerd, valt aan te nemen),.
Ze had al jong vele liefdesaffaires..
In 1939 is Stella korte tijd in New York geweest (zoals ook bekend is door de ansichtkaart van
mei 1939, ingeplakt in het “familie- en muzikanten-fotoalbum” van Leo). Haar zus Henriette was
daar net aangekomen, met haar echtgenoot en de drie kinderen, op voorhand gevlucht voor de
Duitse dreiging.
In de oorlog verbleef Stella op vele onderduikadressen op de Utrechtse heuvelrug. Over haar
verblijfplaats in de periode mei 1945 tot februari 1946 is niets bekend.
Vanaf februari 1946 verbleef zij weer bij haar ouders 1) op de Mr. Tripkade te Utrecht. Daar ook
moet zij de accordeon van Leo neergezet hebben, die Bertus en Rie van der Vliet bewaard
hadden. Het verhaal van de uit de gang gestolen accordeon is bij Herman Leo bekend, met een
uit diverse omstandigheden af te leiden datering; het feit was in de familie rondgegaan als een
bijzondere gebeurtenis 2).
Stella heeft na de oorlog afwisselend in Nederland en de USA gewoond. Ze heeft contact gehad
met Jacques Dekker, die als fysiotherapeut haar behandelde. Ze is tweemaal gehuwd geweest;
éénmaal in de USA, éénmaal in Nederland (de huwelijken eindigden door overlijden van de
partner). Haar laatste levensperiode woonde ze in San Diego, waar ze in 2001 is overleden. Haar
levenspad is beslist niet over rozen gegaan.
1)
2)

De ouders hebben de oorlog overleefd. In februari 1946 konden zij hun vroegere huis weer betrekken.

. Er is hier een gedeeltelijke tegenspraak inzake de datum van de geschiedenis; Bertus en Rie van der Vliet waren

– en Rie is – er heel stellig over dat de accordeon enkele dagen na de bevrijding, mei 1945, aan Stella is overhandigd
(het bovenstaande sluit dit niet uit) en dat zij hooguit enkele dagen later gebeld werden over de “gangdiefstal”. In de
laatste datering ligt de tegenspraak, die helaas niet opgelost is kunnen worden.
Opmerking: de nieuwe informatie geeft niet meer zicht op de relatie van Stella met Leo Horneman. Uit de foto’s
blijkt wel dat er ook vriendschap was met de broer van Stella, Herman. Het kan verder zijn dat Stella Leo leerde
kennen via haar broer, maar ook het omgekeerde kan het geval geweest zijn.
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II “In de muziek”

Foto’s en enkele andere afbeeldingen over Leo’s leven als musicus. Naast het musiceren
blijft er nogal wat tijd over. Leo zal veel van die tijd benut hebben voor het schrijven van
arrangementen – zie rubriek IV – maar was daarnaast blijkbaar best te vinden voor vertier,
samen met collega’s, vriendinnen en soms familie. Het ‘muziekaandeel’ van het album
loopt van 1934 tot februari 1940; de laatste overgenomen foto is van juli 1939.

“In de muziek”
1934
Op deze en de volgende bladzijde twee foto’s ‘uit verschillende werelden’ binnen kort tijdbestek:
de wereld van de lichte muziek en de klassieke muziekwereld. Leo (evenals Bertus van der Vliet)
maakt in 1934 deel uit van beide, ondanks dat ze ‘officieel’ bijna onverenigbaar waren.

Tekst: Inwijdingsfeest. Nieuwe societeitslokaal Utrecht 20-21 Nov. 34
Musica was de (Utrechtse) vereniging van muzikanten in de lichte muziek. Leo zittend op de
(voor)grond, midden, zorgt kennelijk, met enkele anderen, gezien hun kleding, voor de
muziek op het feest. Direct rechts van Leo waarschijnlijk Bertus van der Vliet.

II “In de muziek” 1

Tekst: 1e Lustrum
Camerata Utrecht
Tivoli 22 12 34
Camerata was de
vereniging van
conservatoriumstudenten.
Bertus van der Vliet
bovenaan geheel
rechts, Leo bijna recht
onder hem. Mogelijk
dat via andere foto’s
te herkennen is: Johan
Patist (2e links van
Bertus).
(Tivoli was in 1934
een geheel ander
gebouw dan thans,
anno 2005. Het
bevond zich in de
Kruisstraat en had
enige allure en status)

1935

De volksmuziekschool; Leo en Bertus geven les
II “In de muziek” 2

Tekst onder knipsel:
Avro uitzending
15-7-35
John van Brück
en zijn orkest in
dancing “Palermo”
Scheveningen.
nr. 9, Rose Room,
in een bewerking
van Leo
Leo heeft niet in dit
orkest gespeeld

Utrecht 13-6-35
Blijkbaar nodig: bewijs
van nederlanderschap

H.O,

Juni 1935
Engagement in Valkenburg, met formatie genaamd de Cotton Band.
Zie verder voor de namen van de bandleden.
Het etablissement waar men speelt is “Pavillon”.

Leo geheel links
Leider / trombonist is Tonny
Wijnman. De gitarist is Joop
Carlquist (werkte in 1940-1944 in
Duitsland).
H.O.
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Leo in het midden

Het “Pavillon” binnen, en de samenstelling van het ensemble. Leo noemt weer niet zichzelf.
T. Weinman is kennelijk de leider (uit andere foto’s volgt dat het de man met de
schuiftrombone is). Verder J. de Waal, S. de Weillé, J.Jansen (Taaie), Karlquist
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Muziek maken ‘s avonds,
uitstapjes overdag:

Na het werk in Rotterdam op zoek
naar werk, advertentie, 24-8-35, in
“Musica”, het blad van de
vereniging van musici in de lichte
muziek in Utrecht

Engagement bij Dancing Pschorr Rotterdam. Geschreven op de foto: A/dam 7-12-35 To my
friend and piano player Leo with best wishes Jacky Holker. De foto is gemaakt in
Rotterdam waar Leo in de band van Jacky Holker speelde, waarschijnlijk juli en augustus 1935.
Later in 1935 speelde Leo met Jacky Holker in Tanz Klause in Amsterdam. Daar zal Leo om het
bijschrift gevraagd hebben.
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Ansichtkaart van een trouwe vriendin: Wiep; ene Jeanne
tekent mee.
Leo speelt blijkbaar nog in Rotterdam.
De postzegelstempel:
Wijk aan Zee
Zee en
27 VIII 1935 14
Duinen
Ideale woon- & badplaats

Tekst:
“JazzWereld”
sept-35

II “In de muziek” 6

“Haantje’s” trouwdag Sloterdijk 12-12-’35. Haantje is ongetwijfeld een collega-musicus.
Leo geheel rechts. Geheel links de orkestleider in Valkenburg, hiervoor.

1936 (o.a.?) Utrecht
Geschreven tekst
in de rechter foto:
Aan mijn vriend
Leo Horneman
de arrangeur
Ondertekening:
Jamie A Lamy.
Dit zal een
(bekende?,
buitenlandse?)
collega zijn
geweest.

juni 1936 (Restaurant en Theehuis) Oog in Al

Leo biedt Jazzonderwijs aan
Utr. Faculteitsblad
2-10-36
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Ook ‘Jet’ krijgt
een plaats in het
fotoalbum;
4-8-’36
Tekst op het
bord:
Reclameweek
Knippen en
onduleren
Samen F o,25
Rechts in het
raam staat
Dameskapsalon
Horneman (?)
Jet zou familie
van Leo
geweest kunnen
zijn. Zie ook
hieronder.

1936, Kerstmis Utrecht Pays Bas.
Schets van Leo door artistieke collega ?

Uitvergrotingen
van het
reclamebord
en
de aanduiding
onder in rechter
zijraam
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1937
Een blijkbaar lang engagement in “De Rus” geeft naast werk ook weer vermaak en plezier. Daar
mogen werken was volgens Bertus van der Vliet alleen weggelegd voor goede musici.

Café Restaurant “ De Rustende Jager” Bergen N.H.
Opmerking: de accordeon van Leo is blijkens de foto (bij vergroting) een Busoni
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Wie, hieronder,‘de gelukkige’ was is ,
ondanks vele foto’s uit Bergen, niet bekend.
“To v.d. Eng” (hierna links) lijkt het echter
niet te zijn.

Deze en nog enkele andere foto’s illustreren één van de karakteriseringen van Leo door
Bertus van der Vliet, namelijk “Leo had flair om met vrouwen om te gaan, en andersom
leken vrouwen hem te mogen”.
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De gelegenheid werd blijkbaar ook gebruikt voor familiebezoek. De linker van de twee zussen
is de moeder van Leo. “Pot” was wellicht een dochter van de zus. Ze komt een enkele keer ook
op latere foto’s voor. De algemene datering op de betreffende bladzijde in het album is ‘Bergen
Aug 37’

Het raambiljet boven in de rechter etalage
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1938:

Tekst: Zomerseizoen 38 Den Haag Scheveningen.
Op de achterzijde van de Moulin Rouge kaart staat geschreven 19 juli 1938. Waarschijnlijk
(avond)engagement aldaar; overdag vertier. Aanwezigen waarschijnlijk bandleden en partners. Leo
op de foto’s helemaal links, resp 2e van rechts (nauwelijks zichtbaar) en helemaal rechts.
Waarschijnlijk dus maakte hij de foto’s zelf, gebruikmakend van de zelfontspanner, en moest hij
steeds als laatste bij de groep aansluiten.
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Tekst onder voorblad:
Sept Oct 1938
Op de ‘foto': Leo geheel
links

(de zwarte vlek rechts is
bij het losmaken
meegekomen zwart papier
van het albumblad)

Binnenzijde van het Trianonvouwblad
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1939
Bladtitel: Groningen, mei 1939. Leo en anderen, waarschijnlijk bandleden, echtgenotes/ zangeres
tijdens engagement bij “Frigge”. (Hiervan zijn ook enkele foto’s opgenomen in de rubriek
“Bands”.)
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Tekst:
Weggebracht naar het
karrewei. Rechts Map
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Mei 1939
“Leevensteken van Stell”
Waarschijnlijk is er jaren geen contact meer
geweest; en dan blijkt Stella toch nog aan
Leo te denken. Ze spreekt hem aan met zijn
oude artiestennaam: Bob.
Ze nodigt Leo – op termijn- zelfs uit :
“Kom je te zijner tijd eens ouderwets
aantippelen?”
Na dit ‘teken’ is er echter geen aanduiding
dat Leo en Stella elkaar nog hebben ontmoet
of gesproken.
Niettemin laat Leo zijn kostbare accordeon
na aan Stella (deel 1)
De kaart is geadresseerd aan de fam.
Horneman. ‘De familie’ zal in ieder geval
Leo en zijn moeder omvatten. Kennelijk zijn
zij verhuisd van de Bilderdijkstraat naar de
van Swindenstraat.
De op z’n kop staande tekst bovenin: “Alle
huisgenoten hartelijke groeten” wijst er op
dat er ook nog anderen wonen.
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21-30 juni ’39, Scheveningen.

Een volledige bladzijde uit het album. Hierna zijn enkele foto’s apart weergegeven
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Vertier tijdens engagement juni 1939 in Scheveningen. “Map” (hierboven, en hierna) is blijkbaar
een zeer welkome gast. De andere aanwezigen zijn waarschijnlijk een ander bandlid en partners
van bandleden.
Tot slot Groningen, juli 1939:

Tekst onder de foto:
Map Ilone and Jozef (standbeeld van Jozef
Israels in Groningen)
Tekst rechts naast de foto:
Groningen Juli 39
[Uit deze en de voorgaande foto’s weten
we nu iets meer over “Map”, die in deel 1
met een foto in het knipselalbum
voorkomt, met het bijschrift (alsof het bij
het dagelijks leven hoorde en de
gewoonste zaak van de wereld was):
”Map, die in Nov. 42, bij poging om in een
duikjoodbasis te komen, gearresteerd werd
te Amsterdam”.
Op deze foto is rechts Map (haar
achternaam is helaas nergens genoemd)].
II “In de muziek” 18

IIa Overzicht van engagementen
Ogemaakt uit aantekeningen in de fotoalbums en vermeldingen op de arrangementen; aangevuld met opgaven
betreffende Majo Marco door Herman Openneer.
Naam band/groep

Periode

Plaats van optreden

The Moochers

1933-34

Dit zou de “feestband” geweest kunnen
zijn die bij Musica optrad

Bob Bee and his Boys, zijn
(ook wel genoemd Bob Bee
and his Rhythm Melodians)

1934

Restaurant l’Europe Utrecht,
Scala Tilburg
De Graanbeurs Breda

Rhythm Melodians

1935

onbekend

Cotton Band, juni

1935

Pavillon Valkenburg

Cocktail-band

1935-36

Walhalla, Amsterdam

Jacky Holker:

1935

[Advertentie in Musica

juni
eind augustus
eind oktober

juni… september
Pschorr Rotterdam,
september…november Cabaret Gaité Tuschinsky Amsterdam
december…1936 januari Tanzklause Amsterdam

24-8-35: “Vrij per 1 september Leo Horneman Pianist, accordeon, arrangeur”]

The HotMixers:

1935

mei 1935, mei 1936… maart 1937

Gelegenheidsorkest (?)

1936

juni

[Advertentie

(Utrecht? )

Theehuis Oog in Al Utrecht

2-10-36 Faculteitsblad “Leo Horneman Gedipl. pianoleraar, Jazz onderricht”]

The Swingers

1936

Kerstmis

Pays Bas, Utrecht?

Nico de Vries and his rascals

1937

juni….augustus

De Rustende Jager, Bergen

Nab Ploeg Rhythm Squibs

1937

november

Pschorr Rotterdam

Majo Marco:

1938

januari…mei
juni..augustus
september
oktober
november
december

Tanz Klause Amsterdam
‘Zuid Den Haag
Dancing Moulin Rouge Scheveningen
Tanz Klause Amsterdam
Café-Restaurant Central Den Haag
Hotel Poll De Bilt

The four aces:

1938

september..oktober

Dancing Trianon Utrecht

Majo Marco

1939

januari, februari
maart
april
mei
mei
juni
juli… september
oktober…december

Hotel Poll De Bilt
Jaarbeursrestaurant Central Utrecht
Pschorr Rotterdam
Tanz Klause Amsterdam
Frigge Groningen
’t Zuid Den Haag 1939
Hotel Poll De Bilt
Pschorr Rotterdam
>>

IIa Overzicht van engagementen 1

Naam band/groep

Periode

Plaats van optreden

Majo Marco

1940

januari
februari-maart-april
1..9 mei
juni..juli (augustus*
september*, oktober*

’t Gulden Vlies Alkmaar
’t Zuid Den Haag
Lunchroom Verheugen Eindhoven
Bellevue Amsterdam
Tanz Klause Amsterdam

The Squibs

1940

september
…1941 oktober

The HotMixers

december
…1941 januari

Kunsten en Wetenschappen, Utrecht

4 april

Kunsten en Wetenschappen, Utrecht

Kunstavond met Alice Dorell

5 april

Lawick van Pabststraat (Utrecht?)

Alice Dorellavond

begin april

Servaas Bolwerk, Utrecht

Jacq Gerlagh band

8 maart en 10 april

Deventer Hallen

Sluitingsavond Ned. Reisver.,
met Alice Dorell

1940

Dansschool Cornelissen Utrecht
zondagsoirées

1941

Met Majo Marco heeft Leo in meerdere radiouitzendingen gespeeld zoals o.a. uit volgende mededelingen
blijkt:

(copie Herman Openneer)

* deze maanden worden niet meer door Leo in zijn album “Bands” genoemd

IIa Overzicht van engagementen 2

III Bands

Keuze uit het fotoalbum met de bands en groepen waarin Leo heeft gespeeld. De keuze is
nagenoeg volledig, voorzover het dit album betreft.
Eerst is er zijn eigen orkest: “Bob Bee and his Boys’; daarna speelt Leo in vele bands en
groepen. Leo heeft daarvan vele foto’s gemaakt of verkregen en in bijschriften de periode en
soms de medemusici aangegeven.
Daarnaast heeft Leo besprekingen van de bands in kranten of tijdschriften ingeplakt. Hij
wordt daarin vaak zeer gunstig vernoemd, als goede pianist en als uitstekend arrangeur.
In het album heeft Leo ook van vele artisten die hij heeft zien optreden hun promotiefoto’s
ingeplakt. Ze zijn bijna altijd voorzien van een hartelijke groet van deze artisten aan Leo.
Enkele van deze foto’s, met speciale groeten, zijn in copie opgenomen.
De foto’s in dit album lopen min of meer parallel met die uit het album met Leo’s leven als
muzikant (waarin ook de familie- en jeugdfoto’s).
Het album is van een fors formaat, de bladen zijn 40 x 30 cm groot.

Bands
Het begin !
Waarschijnlijk begin
1934 (hoewel de de
Musica-arrangementen
de datering 1933
hebben).
Met enige moeite zijn
Bertus van der Vliet (2e
van links, achter bord)
en Leo (3e van rechts,
gezicht naar rechts,
achter de vleugel) te
herkennen
Tekst onder foto:
Feest-band Musica

Links: artikel waarschijnlijk
van maart 1934

Hieronder: waarschijnlijk april-mei 1934

III Bands 1

Bob Bee op een rijtje,

met plezier,

in overleg,

III Bands 2

en in actie. Ook buiten Utrecht, met mooie aankondigingen en goede recensie:

Maar, zoals in deel 1
uiteengezet, de goede
recensies brachten geen
stroom engagementen
op gang.
Leo moest zijn werk
ergens anders zoeken.
Daarover gaat, na de
volgende bladzijde, het
vervolg van dit
hoofdstuk en de
overige hoofdstukken
van dit deel 2

Tekst: Tilburg, 30-8 _____ 3-9-34
III Bands 3

III Bands 4

November 1934: Band = ? Leo, andere leden van Bob Bee en enkele anderen:

1 april – 31 mei 1935: Leo bij de Cocktail-Band:

Maar blijkens het volgende artikeltje was Leo
beter op zijn plaats bij Jacky Holker.
(Nic. van Oostrum, zelf leider van een succesvolle
band, schijnt Leo goed gezind te zijn.)

III Bands 5

Juli 1935. Dancing Pschorr. Orkest Jacky Holker. Leo achter de vleugel

September-oktober 1935. Nelson-cabaret La Gaité in
Tuschinski Amsterdam, brochure met programma.
Orkest Jacky Holker and his collegians.

III Bands 6

December 1935.-januari 1936 Dancing Tanzklause Amsterdam. Johnny Walker = Jan de Waal,
die eerder in de Cocktailband opereerde; blijkbaar was een maand later Jacky Holker de leider:

Het orkest Jacky Holker. Leo achter de vleugel. Een andere foto is te vinden in II “In de muziek”
III Bands 7

1936 Zomer. Oog in Al, Utrecht

Waarschijnlijk een voor de gelegenheid te Utrecht
geformeerd orkest. Namen van de bandleden. Rechts de
brochure van de dancing. Aan de achterkant staat de
beschrijving van een uitgebreide coupe ijs; prijs fl. 0,75.

1
1937 Bergen, in “De Rus”. Band van Nico de Vries.

Bespreking van de band
in “Badmode”

Promotiekaart van de
band waar
Leo in
speelt.
Links zijn de
namen van
de andere
bandleden
geschreven
III Bands 8

Promotiefoto Nico de Vries and his rascals
(uit familie en muzikantenlevenalbum, 1939)

24 october 1937:

Artikeltje Musicus 24-10-’37 Nap Ploeg Pschorr
Naast voorstaand artikel staat het volgende programma, waarin Nap Ploeg ook voorkomt, echter
met als datum november 1938 (misschien moet dat 1937 zijn):
Kaart en deel programma Witte
Bedjes.
Andere programmaonderdelen:
Lou Bandy, PierrePalla (Avroorganist) , Bob Scholte Avrozanger), Dan Hooykaas(imitaties
en liedjes), Martin van
Heelsbergen(tenor), Jopie
Koopman(filmster, cabaretière),
Oscar Jamin en zijn band en lady-crooner Annie de Reuver, Henk Verkennis ( jazz-pianist, met
Rudy Fauchey, drummer), Fred Kinston en zijn band, Pepita Boris (zigeuner- danspaar), The
Beels (parterre acrobaat), Rita Low, Internationale(solo danseres), Theo Moens (artistiek leider en
conferencier). Op de achterkant van het programma staan vele sponsors, echter toen nog genoemd:
”zij die ons schonken”.
III Bands 9

1 december 1937 (… 29 mei 1938):

Advertentie Tanzklause, data 1 december’37 en /of tot?/ 29 mei ’38, advertentie Majo Marco en
Tanz Klause, artikel Jazzwereld 1-5-’38 over Majo Marco.
1 juni 1938

Mededeling “t Zuid Den Haag 1 Juni – 31 Aug-1938 Majo Marco
III Bands 10

4 Augustus 1938:

Radio bode 4 augustus (1938) Uitzending uit Grand Café Restaurant “Het Zuid” Den Haag.

Artikel Jazzwereld september ‘38 en lovende opmerking in Schoevers Koerier aug-sept ‘38
III Bands 11

Central Den Haag november 1938:
Majo Marcoband; Leo achter vleugel,
Majo Marco achter derde bord van links
III Bands 12

Leo achter vleugel en met accordeon in Central Den Haag
Opmerking: merk accordeon is hier ‘Busoni’; in deel 1 is sprake van een ‘Scandalli’)

III Bands 13

Majo Marco in Poll De Bilt december 1938.. januari 1939, radiouitzending vandaaruit, Leo’s
progammering van het optreden.

Hierna enkele artikelen:
Schoevers koerier, Maart W.Ch.B.B. , Jazzwereld, Febr., en Het Vaderland 9 februari 1939
W.G.G. (= Will G.Gilbert, alias voor Willem van Steensel van der Aa (dit uit “Ongewenste
muziek”))

III Bands 14

Februari 1939:

Maart 1939:
Tekst: “Central” Jaarbeursgebouw Utrecht 15-23
Maart –39 ,; m.m.v. Benny Behr (viool)

Progamma/prijslijst Jaarbeursrestaurant (ook “Central” genoemd)
III Bands 15

Tekst: Pschorr Rotterdam April-39, Joh Engels – Leen Park, Boris Lemsky, (bas)
Foto van Pschorr

Mei 1939:

Tekst: “Frigge” Groningen Mei-39, m.m.v. Hans Neuberg (viool), Leen Park (drums).
Programma Frigge cabaret
III Bands 16

Juni-september 1939:

Tekst: “Zuid” Den Haag, Juni –39, Leen Park (drums)
Briefhoofd Het Zuid. Artikel het Vaderland 4-6-39 (W.G.G)
Juli, augustus en september 1939 Poll de Bilt:

Tekst: Juli-Aug-Sept 39, John Engels-Leen Park.
Radiogidsberichten uitzending Majo Marco uit Poll. Leo’s programmering
III Bands 17

December 1939 (en 1-1-’40):

Advertentie Pschorr.
Artikel in Jazzwereld
1-1-40 (J.V.).
Tekst: Oct. Nov. Dec.
39.
Pauline Kosman
lady-crooner, Jaap
Sajet bas

Leo aan de
vleugel,
vermoedelijk
bij Pschorr.
De foto
bevindt zich
in het
‘familie- en
muzikantenlevenfotoalbum’
maar is hier
opgenomen
omdat hij
goed past in
deze rubriek.

(R'dam Nov-39)
III Bands 18

Januari - maart 1940:

Artikel Jazzwereld 1-2-40 (R.J.), optreden in Alkmaar in “het Gulden Vlies”
Artikel Jazzwereld 1-3-40 (B.S.), Optreden in ’t Zuid, Den Haag Febr-Maart-April 1940
1 tot en met 9 mei 1940:

.
Werk (blijkbaar) in Lunchroom Verheugen Eindhoven. Folder van de lunchroom (er is/was daar ook
veel kunst te bewonderen). De band rechtsboven in de beschrijving (Monte Morris staat er op de
borden) zal niet de band zijn waarin Leo heeft opgetreden. Gezien de voorafgaande serie zou het ook
hier Majo Marco geweest kunnen zijn.
III Bands 19

Juni-juli 1940:
Promotiekaart Bellevue Amsterdam.
Welke band er speelde is niet vermeld. Vrijwel
zeker echter is het Majo Marco geweest, vanwege
de door Leo voor die band in juli-juli 1940
gemaakte arrangementen, met plaatsvermelding
Amsterdam.

Tekst: Juni-Juli-40

September 1940 – oktober 1941:

Zondagavond Soirées Dansschool voor R.K. “Cornelissen”, Utrecht, met “The Squibs” .Tekst:
Squibs Sept1940 – 24 Aug (doorgestreept, (blijkbaar verlengd)) Oct 41, Drums Piet Smit 24-8-41
Lex de Jager,Trompet Willy Hensbergen 20-8-41 Flip Neter, Alt- Cris Okhuisen 31-8-41 Bertus v.
Vliet. (squib: voetzoeker, ontstekingspatroon of schotschrift)
III Bands 20

5 December 1940 – 16 februari 1941:

De HotMixers in Kunsten en Wetenschappen Utrecht. Promotiekaart met foto van The HotHixers
in Mexicaanse kleding. Over de oorspronkelijke versie (links) is een wijziging geplakt (rechts).
Leo staat niet op de foto. Hij is dan ook volgens zijn eigen datering pas op 5 december in het
orkest gaan werken. [Hot Mixers of HotMixers? De uitspraak is als één woord, met klemtoon op Hot, j.c.]
Een promotie foto van de HotMixers, met groet, uit het familie- en muzikantenlevenalbum:

Geschreven: “Aan mijn beste vriend Leo NicvanOostrum” . Nic. van Oostrum achter de
vleugel, Bertus van der Vliet middelste van de saxofoongroep.
III Bands 21

Laatste foto van Leo:
Deventer 8 maart-1941:

(Jack Gerlach is de accordeonist)

Mooie foto van Leo (midden boven) en drie collega’s. Dit is de laatst bekende foto van Leo.
(Leo midden boven; bij al zijn foto’s vermeldt hij nooit zijn eigen naam)
Opmerking: hier is de accordeon een “Scandalli” , zoals , volgens deel 1, ook Leo er een bezat.

III Bands 22

Vrijdag 4 april 1941

Artikel in een krant:
“Sluitingsavond van de
Ned. Reisvereniging”;
kleinkunstavond in het
Gebouw voor Kunsten
en Wetenschappen
Utrecht.
Leo begeleidt zangeres
Alice Dorell.
Waarschijnlijk is deze
avond op 3 april
gehouden.

III Bands 23

Zaterdag 5 April 1941:

Programma van een “Intieme Kunstavond” met Alice Dorell, begeleiding Leo Horneman, Lawick
van Pabststraat 31. Dit zal vermoedelijk in Utrecht geweest zijn (de straatnaam is echter niet meer
in de huidige stadsplattegrond te vinden). Leo speelt ook solo.
Begin april 1941:

Gelijksoortig programma van Alice
Dorel, ten huize Servaas Bolwerk 10
(Utrecht). Leo als begeleider en solo
op accordeon en piano (“Leo
Horneman met zijn vierhanden”). Het
programma is niet gedateerd; het zit
geschoven onder het voorgaande
programma en zal van dezelfde
periode zijn.

III Bands 24

10 April 1941 Als laatste in het album ingeplakt:

Advertentie in “De Koerier” van 10 April 1941 en een voorbespreking in een krant, van een
“Bonte Paasrevue” door het “Deventer Revue-gezelschap”, op 12 April 1941. Kaarten op
naam à fl 0,60. Vernoemd worden ‘conferencier/radiozanger’ Bert van Dongen en
‘Neerland’s eerste radio-artisten als Jacq. Gerlagh met zijn RadioShow en Swingband, Ab
Witteboom-Frits Neters –Chris Verweyen-Leo Horneman”. Leo met Jacq Gerlagh en twee
anderen zijn hiervóór in het album ook in Deventer op 8 maart vermeld, met foto; in het
kranteartikel wordt dan ook gesproken van de 2en Jacq Gerlaghavond)
Hierna zal Leo geen werk in een band meer hebben kunnen vinden. Orkestleiders mochten
geen joden meer in hun groep opnemen. Op 15 september 1941 verscheen in de pers de
verordening van Generalkommisar für das Sicherheitswesen, SS-gruppenführer Rauter “over
het optreden van joden in het openbaar”. Daarin werd bepaald dat joden geen toegang meer
hadden tot openbare gelegenheden. Ze mochten ook niet ‘deelnemen aan artistieke
vertoningen, met inbegrip van concerten’. De straf kon relatief licht zijn: maximaal 6
maanden hechtenis en 1000 gulden boete, maar ‘het nemen van maatregelen door de
Sicherheitspolizei blijft hierdoor onaangetast’ (Wouters, “Ongewenste muziek”), hetgeen
vrijwel zeker neerkwam op deportatie.
In juli 1942 begonnen de transporten van joden naar Westerbork. En van daar naar de
vernietigingskampen.
III Bands 25

Vanaf 1938 heeft Leo ook promotiefoto’s van artisten die hij meemaakte (in de dancings en
andere gelegenheden waar hij speelde) in het album opgenomen. Op de meeste staat een groet
aan Leo geschreven. Op de volgende bladzijde zijn er enkele verkleind weergegeven.
Werkelijke groottes van 10x15 tot 20x30 cm

III Bands 26

Amical souvenir de mon passage au
Cabaret Frigge Groningen à Mr Leo
Horneman pour sa collaboration
Zoraly (? )
(Frigge, mei’39 )

Unserem guten
Begleiter
Leo Horneman
Zum
Freundlichen
Erinnerung
Von
B. EstelleandAndré
Utrecht, 19.3.39
“Jaarbeurs”

To Mr.
Horneman
With Many
thanks for his
good
accompaniament

Kodres
Kollega’mnah
Su`ves
emlikül
Den Haag
8.3.1940

Most sincerely
Kaj. MacKinnon
(Frigge, mei’39)

Irene Meytner

Beste aandenken Leo Horneman ’t Zuid Den
Haag 11/4/40 V Marchant.
Achterzijde: L’AS du DIABOLO

De foto’s van Cilli Wang (geen bijschrift) en Irene Meytner hebben punaisegaatjes.
Waarschijnlijk hebben ze Leo’s kamer(s) gesierd.
III Bands 27

IV Bandarrangementen

De door Leo Horneman gemaakte bandarrangementen dateren van 1933 tot 1942.
Van enkele is al in deel 1 melding gemaakt.
Veel arrangementen hebben het karakter van een ontwerpversie, dit afgeleid uit
bijvoorbeeld een potloodnotatie of een notatie met verbeteringen en doorhalingen.
Wellicht dat de definitieve versies eigendom werden van de bandleider. (De
arrangementen van Bob Bee zien er beter uit.)
Uit genoemde periode wordt in kranten- en tijdschriftartikelen Leo’s werk als
arrangeur vaak geroemd. Bijvoorbeeld in “Het Vaderland”, 4-6-1939:
” ….zeker wanneer de musici zich bezighouden met één van de vele stijlvolle
orkestraties die pianist Leo Horneman voor hen schrijft. Deze arrangementen, alle
uitmuntend door vlotheid van het coloriet en lichtheid van toon….. ”
Hierna volgt de opsomming van gevonden arrangementen; uiteraard die van Leo
zelf, daarnaast wat hij van anderen heeft aangeschaft. Het karakter van Leo’s
arrangementen is in het algemeen gelijk aan dat van het arrangement dat in deel 1 als
voorbeeld is weergegeven (“I got rhythm”).
Het reproduceren van nog meer arrangementen in dit gedenkschrift is niet wel
mogelijk; het muziekpapier is vaak ca. 30 cm hoog en 60 cm breed. Het is echter ook
niet erg zinvol geacht. De mogelijkheid om het materiaal in te zien zal in de
toekomst zeker voorhanden zijn.

Bandarrangementen
Met de volgende afkortingen wordt in onderstaande beschrijvingen de instrumentatie aangegeven:
p = piano, tp = trompet, kl = klarinet, as = altsaxofoon, ts = tenorsaxofoon, trb = trombone, b= bas,
v = viool, g = gitaar, d =drums, bj = banjo
Leo zet boven vrijwel alle arrangementen zijn handtekening, in enkele uitvoeringen: Bob Bee, Leo
Horneman, B.Horneman en Horneman. Hieronder zijn deze handtekening aangegeven met BB - LH –
BH – H. De “B” zal van Bob komen, van zijn tijdelijk aangenomen artistennaam Bob Bee.
Vaak wordt een plaatsnaam bijgeschreven bijv. Breda, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Dit
zullen de plaatsen zijn waar Leo de (eerste opzet van de) arrangementen heeft gemaakt of, wat misschien
meer waarschijnlijk is, de plaatsen (van optreden) waar de arrangementen –als eerste - werden gespeeld.
De arrangementen zijn door Leo in mappen verzameld. Hij noemt ze zelf overigens Partituren.
Per map zijn ze hieronder, zoveel mogelijk in chronologische volgorde, genoteerd.
Map Partituren The Moochers
Hoge bladen muziekpapier
•
26- 7-33 LH Mood indigo
•
27- 7-33 LH I got rhytm

m/w George/Ira Gershwin
Duke Ellingon

tp, as/kl/tp2, ts/kl2, p, g/v/, d
tp, as, ts/kl/v,, p, bj/v/scatzang,d

Brede bladen muziekpapier
•
8-10-33 LH Was that the human thing to do? m/w Jimmy Fain/Jou Young
6 bladzijden
tp, as, as2, ts, p, bj, d
In map The HotMixers bevindt zich van ditzelfde nummer een gelijksoortig arrangement, gedateerd
31-7-33, dat duidelijk in deze map thuis hoort

•

Mood indigo

tp, as, as2, ts, p, bj, d

Los aangetroffen (1), duidelijk behorend bij The Moochers:
Hoge bladen muziekpapier.
•
24- 7-33 LH Alexander Ragtime band
•
The sheik of Araby

Irving Berlin

tp, as, ts,, p, g+zang, d
tp, trb , as, ts, p, d

Map Musica
Leo’s eerste gedocumenteerde optreden, in de vereniging van muzikanten te Utrecht, Musica.
Zes grote arrangementen, meest op vier bladen.
Instrumentatie: tp, tp2, trb, as, as2, ts, p, b, bj, d
•
•
•
•
•
•

4- 8-33 LH The Sheik of Araby
14-11-33
Bugle call rag
15-11-33
Mood indigo
27-11-33
Dinah
4- 2-34
Dinah
15- 5-34 LH Dinah
IV Bandarrangementen 1

Map Bob Bee
Leo had zijn eigen band ““Bob Bee and his Boys”, in 1934, te Utrecht. De band heeft ook in Tilburg en
Breda gespeeld. Uitgebreide arrangementen (meest dubbele vellen, 30 cm x 40 cm).
De, apart bijgeschreven, volgnummers zullen duiden misschien op de volgorde waarin uitgevoerd werd.
• 10)
The Old Testament
p, tp, as, ts, tb, bs
Onder deze ‘titel’ staan de volgende songs verzameld: Tea for two-Vincent Youman, All by
yourself in the moonlight-Jay Wallis, Souvenir-H.Nicolls/Edgar Leslie, Sweet Sue-Just You-Will
Harris/Victor Young, Lonesome and Sorry-Ben Davis/Con Conrad, Oh Mo’nah-Ted
Weem/Countny Wasburn, Show me the way to go home-Irving King; van het laatste nummer staan
alleen de pianoaccoorden genoteerd, de notenbalken voor de andere instrumenten zijn leeg.
Waarschijnlijk werd dit nummer aan het eind van een avond door de bandleden gezongen.
• 1) 24- 2-34 LH Bugle call rag Jack Patti/Irving Mill, Elmer Schoebelt
tp, tb, as, ts, p, b, d
• 3) 26- 2-34 -Minnie the Moocher (arrangement is niet af)
tp, tb, as, ts, p, b
• 4) 28- 2-34 LH I ain’t Nobody, darling Robert King
tp, tb, as, tp, p, d
• 7) 17- 3-34 BB Tante To heeft radio w/m Ferry (Barendse)
tp, as, ts, trb, p
• 18) 5- 5-34 BB Forty Second Street w/m Al Dubin/Harry Warten
tp, as, ts, trb, p, b, d
• 16) 2- 6-34 BB Draaien
w/m T.Rido/John Brookhouse
tp, as, ts, trb , p
• 17) 4- 6-34 BB Blue Bell
w/m: Morge/Morge
tp, as, ts, trb, p, d
• 6+ ) 16- 8-34 BB Mood Indigo Ellington
tp, tp2, tp3, as1/kl, as2/kl, ts/kl, p, b, g, d
•
26-10-34 BB Hard van blik (grapje voor Hart van goud)
tp, as, ts, trb, p, b Breda
•
Als je pas getrouwd ben
tp, tp2, trb, as, as2, ts,p,bj, d
Een laatste arragement in de map hoort hier qua omvang, aard, handtekening, en datering niet in thuis, ook al
is het in een jazz-bewerking. Het arrangement telt 14 bladzijden:
•
1- 4-36 LH Orpheus in der Unterwelt
v, tp, tp2, trb, as/kl, as2/kl, ts, p, b, d
Voorts nog in deze map:
- Twee chorussen van “My dog loves your dog" (voor Tenor I en Bariton)
- Notatie voor bas, van Brabants volkslied. (comp.) K.L.Henri v.d.Putt;. Arr. Jan v.d.Wijngaard
- Notatie voor bas ‘Tilburg 1934’ (?)
- Geschreven (waarschijnlijk door Bertus van van der Vliet) ‘Bob Bee promotielied’: “We gaan naar Scala”
- 11) Gedrukte muziek, pianodeel: “Black Jazz” Eugene Gifford
Los aangetroffen (2), groot formaat arrangementen
vanwege de instrumentatie, en/of handtekening, nummering en datering alle thuishorend in de Bob Bee reeks:
• 5) 10- 3-33 BB Alexander Ragtime band Irving Berlin
tp, as, ts, trb, p, d
• 6) 11- 3-34 BB The sheik of Araby
tp, as, ts, trb, p, d
• 8) 25- 3-34 BB Some of thes days Shelton Brooks
tp, as, ts, trb, p, d
• 13) 5- 4-34 BB I can’t give you anything but love Dorothy Fields/Jimmy mcHugh tp, as, ts, trb, p, d
• az:14) (W.G.Gilbert *) Dinah (‘az’ = achterzijde)
tp, as, ts, trb, p, d
• 12) 27- 4-34 BB Dinah
Harry Akst
tp, as, ts, trb, p, d
• 15) 30- 5-34 BB Tiger rag
D.J.La Rocca
tp, as, ts, trb, p, d
• (6c) 26-10-34 BB Little man you’ve had a busy day Mabel Wayne
tp, as, ts, trb, p, d
•
3- 9-34 BB Als je pas getrouwd bent
tp, tp2, trb, as, as2, ts/kl, p, b, g, d
Opm.: op een los kaft zijn alle 18 nummers op een rijtje gezet; de hierboven ontbrekende zijn: 2) Rose
Room, 9) Onze Mop, 14) Dinah. 6+, 6c en de niet-genummerde arrangementen komen niet in het rijtje
voor.
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* W.G.Gilbert is het synoniem voor Henry Steensel van der Aa; deze zal het arrangement gemaakt
hebben, hoewel het duidelijk het schrift van Leo is. Waarschijnlijk heeft Leo het overgenomen. W.G.G.
komt ook enkele malen voor als recensent van bandoptredens. In de oorlog heeft HSvdA een rol gespeeld;
zie ook deel 1, bij ‘ongewenste muziek’.
Los aangetroffen (3), groot formaat arrangement, vanwege plaatsaanduiding mogelijk behorend bij:
Cotton Band
•
19- 6-35 LH
She wore a little jacket of blue
Fred Fisher-George McConnel
tp, tp2, trb, as, as3, ts/as2, p, b, g, d Valkenburg
Los aangetroffen (4), groot formaat arrangementen, niet precies thuis te brengen:
•
13- 7-35 LH
Dag schatteboutje Bulterman
tp, tp2, trb, as, as2, ts/kl, p, b, g, d Rotterdam
•
3- 8-35 LH
Old Testament (andere versie: Tea for two/Blue skies-Irving Berlin/ Souvenir/
Lonesome and sorry/I ain’t got nobody)
tp, tp2, trb, as/kl, as2/kl, ts/kl, p, b, d Rotterdam
•
5-10-35 LH
I’ll never say “Never again” again Harry Woods
tp, tp2, trb, as, as2, ts/kl, p, b, d
•
LH
Who!
Jerome Kern
tp, tp2, trb, as, as3, ts/as2, p, d
Map ‘partituren Bob Bee(5)’ {deze “5” hoort bij de titel op de map)
•
I never slept a wink last night
tp, as, ts
• 81 16- 1-35
Happy feet
tp, as, as2, ts, p
• 526
Midnight music (klad, potlood)
• 573
Corine Corrina
• 617
Radio-cocktail
tp, as, ts; aparte piano partij
• 598
Little man, you’ve had a busy day tp, as, trb, d

Map Rhythm Melodians
De volgende zeven arrangementen staan elk op één blad, m.u.v. Tiger Rag op twee bladen. Op elk blad
staat bijgeschreven “Rhythm Melodians”.
De muziek is steeds op vier notenbalken genoteerd. Uit enkele aanteningen lijken de intrumenten te zijn:
tp, cl/as, cl/ts, d. p staat er niet bij. Waarschijnlijk speelde Leo de pianobegeleiding uit zijn hoofd (het zijn
bekende nummers) of had hij een eigen boekje of eigen bladen.
•
27- 5-35 BH
La Cucaracha
Juan Y D’Lorah
•
29- 5-35 BH
The Continental
•
31- 5-35 BH
Meisje met het blauwe hoedje
Amsterdam
•
3- 6-35 BB
She wore a little jacket of blue ,
Fred Fisher/George McConnel
•
2- 6-35 BH
Tiger Rag
D.J. LaRocca
•
5- 6-35 BB
All I do is dream of you
•
9- 6-35 BB
Do-re-mi
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Map Cocktail-band
Instrumentatie: tp, as, ts, trb, p, dr
De bewaarde arrangementen lijken, vanwege het ‘kladuiterlijk’, beginversies te zijn van waaruit Leo de
definitieve partijen heeft uitgeschreven. Veel nummers zijn in potlood.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BH
BH
H
H
LH
H
H
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH
BH

The St. Louis Blues (niet af)
13- 5-35
I can’t dance
2- 4-35
Moon-glow (potlood, klad)
4- 4-35
Meisje met de blauwe hoed (potlood, klad)
10- 3-35
All I do is dream of you (potlood, klad)
14- 3-35
My kid / a crooner (potlood, klad)
A thousand goodnight (potlood, klad)
The spring don’t mean a thing to me
Lane Leihgton
7- 5-35
Smoke gets in your eyes
10- 5-35
Stray as sweet as you are
11- 5-35
Corrine, Corrino
3- 5-35
The Continental
5- 5-35
Dag Schatteboutje
Bulterman
10- 5-35
I saw stars
11- 4-35
Old Testament (op O Mo’nah en Sweet Sue na, dezelfde serie songs
als eerder genoemd
BH Mood Indigo
Dat moet je niet doen, Amalia
13- 3-36 BH Happy feet
16- 5-35 BH Vienna in springtime
Harry Leon/Demic Pelos
H Hot Sax 3 sax
24- 5-35 BH The man from harlem
Will Hudson

Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Map The HotMixers (1 )
Instrumentatie vermoedelijk: tp, as, ts, trb, p, d
Ondertekening overal “Leo Horneman”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8- 5-35
-5-36
16- 5-36
23- 5-36
25- 9-36
30- 9-36
7-10-36
30-10-36
-11-36
13-11-36
14- 3-37

Alexander Ragtime band
Sing your sinners
E.I.V.P. (=?)
Georgia
Shoe shine boy
Miss Anabellee
I like bananas
Georgia
Hot mixiade
Knock knock Who’s there
Tea for two
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Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

In de map zitten ook een aantal bladen zonder aantekening over welke band het betreft en meest ook
zonder datering. De aangegeven instrumentatie is grotendeels aangenomen, op grond van de notenbalken:
• 31- 7-33
Was that the human thing to do m/w Sammy Fein/Jou Joung
tp, as, ts/kl, p, g/bj+ zang, d
Dit arrangement hoort qua uiterlijk en datum duidelijk bij map The Moochers
•
Ne dis pas toujours
tp, tp2, trb, as, as2, ts, p, d b
Utrecht
•
Alexander ragtime band
tp, ts, kl, p
Utrecht
•
13-12-36
Alexander ragtime band
tp, tp2, trb, as, as2, ts, p
Utrecht
•
6- 4-37
Tea for two
tp, as, ts, trb, p, d aantekening Nab Ploeg Rotterdam
•
7- 4-38
Alexander ragtime band
tp, trb, as, as2, ts, p, d
Amsterdam
•
19- 7-38
zonder titel
tp, as, ts, trb, p, d
Den Haag
•
Wabash blues
tp, as, as2, ts, p
Den Haag
•
Wabash blues
tp, tp2, as, ts, trb, p, d
Amsterdam
•
Stardust
tp, as, as2, ts, p
•
Solitude
tp, tp2, ts, as, as2, trb d aantekening J. de Waal
•
2 bladen met muziek, zonder titel, mogelijk klassiek, met o.a. 3 violen en
cello, piano, bladzijdenummers 3,4 en 9, maatsoort van 2/4 tot 5/4
•
Leeg dubbel vel
Map Nico de Vries
De arrangementen hebben de aantekening “Nico de Vries”. Instrumentatie is niet aangegeven,; er zijn vier
notenbalken ingevuld. Waarschijnlijk voor tp, as, ts, p, met wisselingen naar klarinet of viool.
Ondertekening overal “Leo Horneman”
In een aantal gevallen is voor het noteren de achterzijde gebruikt van arrangementen uit eerdere perioden
met andere bands. Deze zijn samengenomen onder ‘az’.
•
30- 5-37 Chapel in the moonlight
Utrecht
• blz 2 5- 6-37 Love and learn
Nijmegen
• blz 3 9- 6-37 Vriesinicade
Nijmegen
•
25- 6-37 Sing your sinners
(az zie 1. hierna)
Bergen
•
24- 5-37 Harlem
Utrecht
• blz 2 26- 5-37 Buggle call rag
Nijmegen
• blz 4 27- 5-37 Confession
Utrecht
•
29- 5-37 A fine romance
(az zie 2. hierna)
Utrecht
•
13- 7-37 Ain’t misbehaving
(az zie 3. hierna)
Bergen
•
19- 6-37 I like bananas
(az zie 4. hierna)
Bergen
•
23- 6-37 Was that the human thing to do
(az zie 5. hierna)
Bergen
•
20- 7-37 Classic pot: potpourri van Lonesome and sorry/Excus me lady/
Souvenir/My blue heaven)
Bergen
•
2- 8-37 Tea for two
Bergen
•az:
Wabash blues
Bergen
•
11- 8-37 Poor Robinson Crusoe
Bergen
•blz 2 11- 8-37 Slap that bass
Bergen
•blz 3
When I take my sugar to tea
Bergen
•
27- 9-37 Onze mop (toen onze mop een mopje was) (az zie 6. hierna)
Utrecht
•
Onze mop , ander arrangement•
Onze mop: pianoaccoorden en tekst
(az zie 7. hierna)
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•

28- 5-37

•

18- 8-38

klein vel: Omdat ik zoveel van je hou + ….
klein vel: Roses of Piccardy, After the storm + ….
My blue heaven (bij vermeld: zie Majo Marco No 89)

Met aantekening Johny de Vries:
•
24-11-36 LH
Happy feet

Den Haag

Utrecht

Achterzijden:
met aantekening Rhythm melodians:
•1. 2- 6-35 BH
Goodnight lady
•3. 10- 6-35 BB
Moon glow Will Hudson-Eddie de Lange-Irving Mills
•5. 27- 5-35 H
I saw stars
•6. 6- 6-35 BB
Dancing with my shadow Harry Woods
•7. 5- 6-35 BB
I’m gonna wash my hand of you Eddy Polak-Franz Vienna

Utrecht
Utrecht
Amsterdam
Utrecht
Utrecht

met aantekening The swingers:
•2. 24-10-36
There is a new world

Utrecht

vanwege de nummering behorend in map partituren Bob Bee(5):
•4. 615
Nasty man
Map Majo Marco
Vrijwel alle arrangementen in deze map hebben de aantekening “Majo Marco”; Ze zijn getekend met Leo
Horneman. Vanaf december 1937 zijn ze genummerd, beginnend met 71. Het beginnen met 71 zal de
bedoeling gehad hebben om eerdere arrangementen nog in de nummering op te nemen.
In de map zitten ook vele ongenummerde arrangementen, met wel de Majo Marco aantekening.
De instrumentatie is niet aangegeven, doch gezien het aantal notenbalken zal deze veelal zijn als in veel
voorgaand arrangementen: tp, tp2, trb, ts, p, dr. Zoals bij veel andere nummers zullen ook hier afwisselingen
hebben plaatsgehad met viool, klarinet, alssax, terwijl de bas blijkens foto’s ook aanwezig was.
De gevonden arrangementen zijn waarschijnlijk het eerste ontwerp, van waaruit Leo de afzonderlijke
instrumentpartijen geschreven zal hebben.
az: = muziek op achterzijde van voorgaande nummer.
1. Arrangementen van 7 december 1937 tot 10 mei 1940
1.a Niet-genummerde Majo Marco arrangementen (meerendeels tango’s):
•
az:
•
az:
•
az:
•
az:
•
az:

19- 6-38
8- 6-38
8- 6-38
19- 8-38
25- 9-38
27- 9-38
20-10-38

Tango Fatal
Oscar Roma
Den Haag
Don Viejeta
Den Haag
Mi Dolor
Carlos Marcucci
Den Haag
Yira Yira
E.S.Discepolo
Den Haag
Caminita
Den Haag (voor Amsterdam)
chorus: So you left me for the leader of that swing’band
Mi Nistolga
Sertis
Amsterdam
Joan Rezzan
Amsterdam
Swing out
Utrecht
On the good ship, lollipop; beginnoten
Utrecht
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•

26-10-38

az: 30-10-38
•

21-12-38
22-11-38
az: 16- 1-39
•
26- 4-39
az:
•
az:
•
21-11-39
az:
3-12-39
•
•

E.W.S. (=engelse wals selection) No I
Lovely lady/Blowing bubbles/Would you/So blue
E.W.S. No II Toujours l’amour/Carolina (moon)/
Parlez moi d’amour/Ne dis pas toujours
Demi Flor
Julia Falcon
Ghitara Romana
El do di Lazarra
Mais … si tu pars
Tex Grouyo
Ne dis pas toujours
Jean Lenoir
Masaki
Zambra gitana
Hi (Hyde ?) Park Paved
De twinkelende pinkelende sterren P.J. Dorrenb….
Het regiment gaat voorbij
Vidita ma
Having myself a time + notitie 4 x 3 titels engelse walsen
Mary Lou

Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Utrecht
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam

1.b Arrangementen met, en op volgorde van, de door Leo gegeven nummering; de datum loopt ongeveer
mee.
Opmerking: Leo gebruikt om een volgend blad aan te aan te duiden vaak het eerdere nummer met een
toegevoegde a. Het waarom van deze nummer-lettermethode is niet duidelijk geworden.
71 14- 1-38
az 10-11-37
71a 9- 1-38
az: 7 7
73 8-12-37
az: 73a 10-12-37
74 7-12-37
74a 21-12-37

You can’t stop me for dreaming
Old favourites no I, voor orkest Nap Ploeg
Old favourites no I,
19- 1-38 Strangers in the dark
I’m feeling like a million
Afraid to dream
Selectie Shall we dance
The organ, the monkey and me
Rumba Fe loulé
az: 76 30-12-37 All you want to do is dance Amsterdam
77a 23- 1-38
Remember me
78a 3- 2-38
Bei mir bist du schön
79 17- 2-38
Marie
az: 78
Roses in December
79a
Swing out
80 5- 2-38
The loviness of you
w/m Mack Gordon-Harry Revel
az: 7- 3-38
Porque no me Miras
80a 17- 3-38
Sweetheart time
w/m Sam Coslow/Frederick Hollander
az: 28- 2-38
Say “Si-Si”
w/m Erneste Lucioni/Stilman-Luban
•
Drummer goes to town
chorus Bob White, en Mami
82 1- 4-38
Nice work if you can get it George Gershwin
82a 29- 3-38
Mama, that moon is here again w/m Leo Robin-Ralph Reingen
az:
chorus I’m like a fish out of water
83 7- 4-38
Thanks for the memory
az:
chorus Let that be a lesson for you
IV Bandarrangementen 7

Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

83a
84

az:
84a

az:
85
86
86a
87
87a
88
89
89a

16- 4-38
20- 4-38

3- 5-38

28162124512194-

4-38
8-38
5-38
5-39
6-38
8-37
6-38
7-38

90

26- 6-38

90a
az:
91
91a
93
93a
98
98a
99
99a
100
az:
100a
101
101a
102
102a
103
103a
104
104a
105
105a

28- 6-38

106
106a

15222327-

7-38
8-38
8-38
8-38

29- 88- 9-38
2- 9-38
12- 9-38
11- 9-38
15- 9-38
22- 9-38
1-10-38
4-10-38
6-10-38
29- 9-38
11-10-38
20-10-38
21-10-38
8-11-38
10-11-38

9-12-38
15-12-38

Broadway Jamboree
w/m Harold Anderson/Jimmy McHugh¨
Majo Marco’s selection No I: Don’t ever change w/m Walter Hirsch/
Lou Hardmer – Let’s give love another chance w/m Harold Adamson/
Jummy Hugh – He’s gone w/m Joe Irwin/Edward O. Berkman
He’s gone
Majo Marco’s selection No II: The confession w-m Sam Coslow-Fredrick
Hollander – So many memories w/m Harry Woods – Little Heaven
of the seven seas
w/m Jack Schobl/M.K.Jerome
The gipsy in my soul (alleen de titel)
Heigh-ho
w/m Larry Morey/Frank Churchill
The gipsy in my soul
w/m Moe Jaffe/Clay Boland
I double dare you
w/m Terry Shand-Jimmy Edson
Once in a while
w/m Bud Green/Michael Edwards
Lambeth Walk
w/m Noal Gay-Douglas Furber
Tears in my heart w/m leonard Whitcub-Teddy Powell
My blue heaven
w/m Donaldson
Old favourites No 2: Blues in my heart w/m Carter-Mills Emaline w/m Parish-Perkins – After the storm w/m Jack Nelson
I’m getting sentimental over you w/m Ned Washington/Geo Basman
Bijgeschreven: zie Cry Baby Cry (=>vervolg op volgend nummer)
Cry Baby Cry
Jimmy Eaton-Terry Shaw
vervolg en slot van I’m getting sentimental over you
You’r a sweetheart
Jimmy Mc Hug’n
How ‘dja like to love me
Burton Lane
Doll Dance
Nacio Herb Brown
Little lady make believe
So little time
Oh-Ma Ma
Rudy Vallee-Paolo Citorello
The flat foot floogee
Gaillard-Stewart-Green
Please be kind
Love walked in
Gershwin
Horsey (‘Jantje heeft een hobbelpaard’) Box Cox-Butler-Roberts
A tisket a tasket
Fitzgerald-Feldman
Says my heart
Burton Lane
You couldn’t be cuter
Jerome Kern
You go to my head
Fred Corts
I let a song go out of my herart Ellington
Save your sermon
Sylva-Sherman
Music, maestro please
Alic Wrubel
I’m gonna lock my heart
Jimmy Eaton-Terry Shand
Sweet as a song
Mack Gordon-Harry Revel
Happy feet
Ager
Majo Marco’s selection No III The red maple leaves Jimmy Kennedy,
The highland swing Will Gosz,
It’s a lonely way to your heart Eddy Pola-Eddy Brandt
Now it can be told
Irving Berlin
College Swing
Hoagy Carmichael
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Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Den Haag
Utrecht
Utrecht

107
107a
108
az:108a
109
109a
110
110a
111
111a
113
113a
114
114a
115
115a
az:
117
117a
118
118a
119
119a
120
121

27-11-38
16-11-38
14-12-38
14-12-38
20-12-38
22-12-38
29-12-38
3- 1-39
12- 1-39
14- 1-39
7- 2-39
23- 1-39
11- 3-39
10- 3-39
28- 2-39
28- 2-39
14283917301926-

2-39
3-39
4-39
4-39
4-39
5-39
5-39
5-39

122
4- 6-39
122a
6- 6-39
123
15- 6-39
123a
9- 6-39
124
31- 6-39
124a
12- 7-39
125
20- 7-39
125a
26- 7-39
126
1- 8-39
126a
13- 9-39
127
8- 8-39
127a
9- 8-39
128
16- 9-39
128a
14- 9-39
1
129*
10- 9-39
az:
129a*2 1- 9-39
130*3
24- 9-39
130a
28- 9-39
131
6-10-39
131a
16-10-39

My walking stick
Irving Berlin
Den Haag
I’m looking for the sheik of Araby Art Noel-Don Hart-Lewis Ilda
Den Haag
Penny Serenade opm.: Leo noteert Melle Weersma als medearrangeur
Utrecht
Het is altijd hetzelfde liedje
Jaap de Bie
Utrecht
Rhythm in the alphabet
Eddy Lisbone-Vic Stollar
Utrecht
I got a guy
Marion Sunshine
Utrecht
Sixty seconds got together
Jerry Livingstone
Utrecht
My heart is taking lessons
James v. Monaco
Utrecht
Jeanine (I dream of lilactime
Nathaniel Shilkvet
Utrecht
On the sentimental side
James v. Monaco
Utrecht
Shu-shu
Adolf King
Den Haag
Hi-Yo-Siver
Vaughn de Leath-Jack Erisan
Utrecht
Tears on my pillow
Max, Harry Nesbit
Utrecht
Nice people
Nat Mills-Fred Malcolm
Utrecht
Two sleepy people
Hoagy Carmichael
Den Haag
Alexander got a swing band now
Peter Reynders
Den Haag
The chestnut tree
Blue skies are round the corner
Russ Parker-Hughie Charles
Den Haag
Georgie’s gotta moon
Max, Harry Nesbit
Utrecht
Deep in a dream
Jimmy van Heusen
Rotterdam
Jeepers Creepers
Harry Warren
Rotterdam
You’re a sweet little headacheLee Robin-Ralph Reinger
Rotterdam
Let’s stop the clock
J.Fred Cootz
Groningen
Stop beatin round the Mulbery bush
Groningen
M.M.S. No IV For the first time Jimmy McHugh, They say Paul
Mann-Stephan Weiss, Just a kid named you Jerry Levingston
Groningen
Shut-eye
Den Haag
Don’t worry ‘bout me
Ruby Bloom
Den Haag
Blame it on my last affair
Henry Nemo-Irving Mills
Den Haag
It never rains, but what it pours
Mack Gordon-Harry Revel
Den Haag
Jitterbug Jamboree
Rube Bloom
Den Haag
Deep Purple
Utrecht
Deep Purple
Utrecht
B..gle …. Rag
Jack Pettis-Irving Mills-Elmer Schoebel Utrecht
The Masquerade is over
Allic Wrubel
Utrecht
Three little fishies
Saxie Dowell
Utrecht
And the angels sing
Ziggie Elman
Utrecht
Wishing
B.G. de Silva
Utrecht
Chop sticks
Jack Lawrence-Elliot Daniels
Utrecht
Got no time
Rube Bloom
Utrecht
Drifting and dreaming Egbert van Alstyne-Erwin R.Schmidt-Loyal Curtis
Coda Bugle Call
Boomps-a-daisy
Annette Mills
Utrecht
Body and Soul
John Green
Utrecht
Hart van goud
Louis Noiret
Utrecht
I’m happy about the whole thing
Harry Warren
Rotterdam
Hooray for spinach
Harry Warren
Rotterdam
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133*4
133a
134
134a
135
az:
135a
136
136a
137
137a
-----

23-10-39
4-10-39
12-11-39
21-11-39
29-11-39

146

9- 5-40 Over the rainbow
m/w Harold Arlon/E.Y.Harburg
Deze eerst aangegeven datum en plaats zijn doorgestreept en vervangen door

We’ll, all right
Frances Faye-Don Ray-Dan Howell
Rotterdam
My heart belongs to daddy
Cole Porter
Rotterdam
Sunrise serenade
m/w Franky Carle(?)/Jack Lawrence
Rotterdam
Hurry home Joseph Meyer-Buddy Bernier-Bob Emmerich w:Louis Poterat Rotterdam
Honey suckle rose
Thomas Waller
Rotterdam
(vervolg van?) Boomps-a-daisy
6-12-39 st. Louis Blues
Handy
Rotterdam
31-12-39 Undecided
m/w Charles Shavers/Sid Robin
Rotterdam
31-12-39 Het regiment marcheert niet meer m/w Joop de Leur/Johnny en Jones
Rotterdam
31-12-39 What do you know about love m/w Jerry Livingstone/Mack David
Rotterdam
31-12-39 You don’t know how much you can suffer Cliff Friend-Dave Franklin
Rotterdam
17- 1-40 Majo Marco’s show: Lady be good-Dear old southlandWhen you’r smiling-China boy
Amsterdam
138
3- 2-40 Concert in the park
Cliff Friend-Dave Franklin
Den Haag
138a
10- 2-40 Corn Pickin
m/w Harry Warren/Johny Mercer
Den Haag
139
17- 2-40 Sweet as love
Leo Horneman(!)-Ary v. Leeuwen
Den Haag
139a
3- 2-40 Meisje
Majo Marco
Den Haag
140
24- 2-40 F.D.R.Jones
Harold J. Rome
Den Haag
140a
28- 2-40 Meisje
Majo Marco
Den Haag
141
Good Morning
m/w Necio Herb Bronn/Arthur Freed
Den Haag
141a
26- 3-40 Wrappen it up
Fletcher Henderson
Den Haag
142
4- 4-40 Give me my ranch
Bartley Costello-Emilio D. Uranga
Eindhoven
142a
4- 5-40 An apple for the teacher
m/w James v. Monaco/Johny Burke
Eindhoven
143
30- 3-40 Play-mates
Saxie Dowell
Den Haag
143a
6- 4-40 Bella bambino
Art Straus-Bob Dals-Sonny Miller
Den Haag
144
10- 4-40 Faithful Forever
Leo Robin-Ralph Rainger
Den Haag
144a
13- 4-40 Stop it’s wonderful
Bickley Reichner-Clay Boland
Den Haag
145
19- 4-40 It’s a hap-hap-happy day
m/w Sammy Timberg-Winston Sharples/
A.J.Neuberg
Den Haag
145a
1- 5-40 Blue birds in the moonlight
m/w Sammy Timberg-Winston Sharples/Eindhoven
(Met hetzelfde nummer 145a bevindt zich ook een half vel met alleen de melodie van het nummer in de map)
az:
Espanie
•
7- 5-40 Bes bas blues
Eindhoven
Op dit arrangement staat niet Majo Marco aangetekend maar Joop of Jaap Zijde…, mogelijk de leider van de
band in Eindhoven
az:
Titine (enkele maten)
Eindhoven
Amsterdam

Duidelijk is dat door de inval van de Duitsers op 10 mei 1940 Leo zijn arrangeerwerk – waarschijnlijk gelijk
met een niet geplande beeindiging van zijn engagement aldaar, bij lunchroom Verheugen – heeft onderbroken,
en het arrangement heeft afgemaakt op 19 juni van dat jaar, in Amsterdam. Leo is hierna gestopt met zijn
bestaande nummering, alhoewel hij vanaf juni wel nog arrangementen voor Majo Marco heeft geschreven. Deze
andere arrangementen volgen hierna, in tijdsvorlgorde; er staan soms nieuwe volgnummers op, deze zijn
aangegeven.
*1 met stempel: “geregistreerd op 26 september 1940 onder No 1765 BUMA”
*2 idem 1769
*3 idem 1770 *4 idem 1767
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2. Arrangementen vanaf 10 mei 1940, tot 24 juli 1940, grotendeels nog voor Majo Marco geschreven.
(Leo houdt ook hier weer vaak aan om een volgend arrangement hetzelfde volgnummer te
geven met a toegevoegd). x = geen Majo Marco aanduiding op de muziek.
•
•
•
•
I
IV x
az:
IVa
V
Va x
•
135
IIXa
az: 8
6a x
7a

1- 6-40 We’ll have a big moving party - Dat wordt een hele verhuizing
Han Dunk-van Beeck
Den Haag
1- 6-40 Regionella campagnola
m/w Eidi Lazarro/C.Bruno
Den Haag/Amsterdam
11- 6-40 Gebundene Hände
m/w Ralph Bonatsky/Hans Weifel Amsterdam/Den Haag
11- 6-40 Bel ami
m/w Taco Mackeban/Hans Fritz Beckman Amsterdam
25- 6-40 Undecided
m/w Charles Savers/Sid Robin
Amsterdam
27- 6-40 Over the rainbow
m/w Harold Arlon/E.Y.Harburg
Amsterdam
begin van China boy, doorgestreept
28- 6-40 Doll dance
Nacio Herb Brown
Amsterdam
31(..)-6-40 Bel ami
m/w Taco Mackeban/Hans Fritz Beckman Amsterdam
31(..)-6-40 Wrappen it up
Fletcher Henderson
Amsterdam
9- 7-40 Opus V
Nap Ploeg
Amsterdam
17- 7-40 In the mood
Andy-Joe Garland
Amsterdam
19- 7-70(..) When Bhudda smiles
Herb Brown
Amsterdam
19- 7-40 Sing your sinners
Harling
Amsterdam
23- 7-40 Drawing room
m/w Raymond Scott/Jack Lawrence
Amsterdam
24- 7-40 Wabash blues
Amsterdam

3. Diversen in de map Majo Marco
Op een enkele uitzondering na ontbreken nummering en datering
•
23- 7-37 Big boy blue met aantekening Nico de Vries
Bergen
az: 71
You can’t stop me for dream(ing) III (kennelijk een aanvulling op de eerdere 71, jc)
•
Rose Room 10 bladen met piano-aandeel en –solo, + apart klein blad met
pianoinleiding en de accoorden van dit nummer
•
Dinah: altsaxofoon/klarinet partij
•
‘Kattebelletje’ als kennelijk geheugensteuntje met de beginnoten van
Lady of Spain/Elle a trait de tout petit petons/ Had je me maar/Wij zijn niet bang
•
les Soldados de Maderos
az:
Saraza
•
chorus Marie
•
You must have been a beautiful lady
•
chorus Change partners
•
Marco’s tune Baby No 2
Utrecht
•
When Buddha smiles
•
Klein vel: Plegaria
•
Half vel accoorden; titel alleen de laatste letters: …..e you arr. Greenu?
•
Los half vel, onbekend
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4. “Utrecht serie” 25 juni 1940 – 1 juli 1941
Arrangementen vanaf juni 1940, voorzien van (soms tweede), donker omcirkeld, nummer, de cirkel in dit
overzicht aangeduid met (..). Soms daarbij een tweede datering. De arrangementen werden (na de Majo
Marco periode) waarschijnlijk in Utrecht gebruikt; dit afgeleid uit de aanwezigheid van instrumentpartijen van
de arrangementen bij Bertus van der Vliet en de vaste plaatsaanduiding Utrecht in de latere arrangementen.
m = aantekening Majo Marco; na 16-7-40, elders nog 24-7-40, houdt die op.
Ia

25- 6-40

You don’t know how much you can suffer Cliff Friend-Dave Franklin
(5a), 6-10-40
II m 25- 6-40
Play mates
Saxie Dowell
(2a)
az: IIa 25- 6-40
Regionella campagnola
m/w E. di Lazzaro/C.Brum
(2)
IIIa m 27- 6-40
It’s a hap-hap-happy day
m/w Sammy Fimberg-Winston Sharples/
(11a), 19-10-40
A.J.Neuberg
az: III m 28- 6-40 Faithful Forever
Leo Robin-Ralph Rainger
(11), 19-10-40
VII m 16- 7-40
Give me my ranch
Bartley Costello-Emilio D. Uranga
(4a)
az:
11- 8-40
Drawing room
m/w Raymond Scott/Jack Lawrence
(1a)
•
14- 8-40
Czardas fürstin
(22)
•
6- 9-40
Kan dann liebe Sünde sein
m/w Lothar Brühne/Bruno Balz
•
17- 9-40
I hear a dream
Leo Robin-Ralph Rainger
(7), 12-10-40
•
21- 9-40
De liefde spreekt haar eigen taal m/w Louis Davids-Margie Morris/
(8a), 16-10-40
Jac.van Tol
az:
22- 9-40
Vienna in swingtime: Hab’ ein blaues himmelbett/Wiener Blut/
(8), 15-10-40
Lieber himmelwarte- Sei nicht böse/
Wien, die Stadt meiner Traüme

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

Utrecht

Utrecht

Hierna hebben de arrangementen alleen nog de “Utrechtse nummering”
(3)
az: (3)
(13)

3-10-40
3-10-40
3-10-40

(4)
4-10-40
(7a)
13-10-40
(9)
16-10-40
az: (9a)16-10-40
(10)
16-10-40
az:(10a)16-10-40
(12)
20-10-40
az:(12a)20-10-40
(14)
25-10-40
az:

Film pas (The cosy fox (doorgestreept))
Blauwbaard
W. Hensbergen
Ie walsselectie: Hup/Kornblumen blau-Gehrard Joesonhjoven/
Hadsjes-Jan v.Laar/Gib acht auf die Jahrgang/Oude piano/Het huisje bij
de toren-J.v.Laar/Du konst van mir alles haben-Hans Otten
Flying home
de Lange –Goodman (N.v.Ploeg)
Liza likes nobody
Jack Bulterman
Some of thes days
Brooks
Nobody’s sweetheart
Kahn
Masabi
Selectie No III: La Cucaracha/Mammy bong/mama Inez
Selectie No IV: I poured my head into a song/Wishing/Old fashioned tune
Wabash blues
Fred Meinker
Boomps a daisy – U(14a) Horsey/The park glide
The park parade
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Utrecht
Utrecht

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

(16)

2-11-40 Selectie No IV eng. wals: The sweetest song in the world-Harry ParrDavis/Cinderella-Jimmy Kennedy-Michael Carr/Sweetheart-Ronbony
az: (16a) 2-11-40 Selectie No V: Russian lullaby/What’ll I do/Always-alle Irving Berlin
(17)
3-11-40 Dag schatteboutje
Jack Bulterman
(21a)
11- 1-41 Put that down in writing
m/w Harry Warren/Al Dubin
(21)
16- 1-41 Hart van goud
Louis Noiret
(18)
28- 1-41 Sulla Carrozella m/w Gino Filippino/Riccardo Morbelli Holl:Louis Noiret
(28)
28- 1-41 My prayer
Boulanger
az:(28a) 28- 1-41 Meisje ben jij zoo op kussen verzot m/w Edgar Allen/Ferry
(19)
13- 6-41 Selectie‘Trenettaria’: J’ai ta main/Il pleut dans mon chambre/Boum
(23)
28- 6-41 Ek sal jou krij
az:(28a) 28- 6-41 Tune (herkenningsmelodie)
Flip Neeten
(30)
1- 7-41 An der schönen blauen Donau

Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht

5. Vier complete sets (arrangementen trompet, altsax, klarinet, piano) uit de Utrecht serie:
(4)
(4a)
(12)
(12a)

Flying home: trompet, altsax, klarinet, piano
Give me my ranch
Selectie No IV
Wabash blues

Map Arr. HotMixers, van Rossum etc.
De volgende zeven arrangementen hebben de aantekening Hot Mixers of H.M.
•
8- 1-41 H Happy foot (feet)
Ager
Utrecht
• H.M.
5- 2-41 LH Sulla Carro zella m/w Gino Fillipino/Riccardo Morbelli/Louis Noiret (wnl)Utrecht
•
14- 2-41 LH Omdat ik zoveel van je hou
Utrecht
•
LH Concert in the park
Cliff Friend-Dave Franklin
Utrecht
•
LH Reginella campagnola
m/w E. di Lazarro/.C. Bruno
Utrecht
•
11-10-36 LH Sinterklaarpotpourri
Utrecht
•H.M. 26- 2-41 LH Boum
Charles Trenet
Utrecht
Verder zitten in deze map vele niet met HotMixers of H.M. gemerkte arrangementen en andere
muziekstukken. Zij worden hieronder vermeld. De eventuele andere bestemmingsaantekening staat als
eerste vermeld, afgesloten met ].
•

•
•
•
•
•
•

11-12-39 LH Carline Dessi] Foxtrotpotpourri (maar blijkbaar afgewisseld met andere
dansjes en een stukje kruispolka als mars): Who?-Tea for two –When day is doneBoomp a daisy-Blue skies-Save your souvenirs-Deep in a dream-KruispolkaLambeth walk-That old feeling-Happy feet
Rotterdam
LH Mood Indigo
Ellington
Den Haag
Rose Room (qua uiterlijk dateert het arrangement uit de vroegere jaren, 1936?)
11- 7-40 LH Leo de Haas] Ständchen
Schubert
Amsterdam
6- 3-40 LH Baby Prins]
Posthorn galop H Koenig
Den Haag
19-10-39 LH Theo Moens] en Majo Marco] Het is en blijft “Je Maintiendrai”
Louis Noiret (ten onrechte?)-Dorrenboom versie voor kleine band
Rotterdam
Nov.39 LH Het is en blijft “Je Maintiendrai” P.J.Dorrenboom Arr. v. grotere band Rotterdam
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•U(5)]
•U(6)

17-11-41
22-10-39
29- 1-41
19-11-40

LH
LH
LH
LH

16-11-41 LH
24-12-41 LH
6-10-40 LH
9-10-40

LH

•
az:
•
•
•
10-11-41 LH
•
•
• U(1)?
•
•
•
21- 1-41 LH
•
•
•

23-12-40 LH
26- 6-42 LH

•
•
•

21-11-42 LH

•
•571
•135
•143
•
az
•
•

LH
LH

Het is en blijft “Je Maintiendrai” P.J.Dorrenboom Piano+zangversie, 2 stuks
van Rossem] Je chante
Charles Trenet Paul Mioraki
Utrecht
Madelon
C.Robert
Rotterdam
Dag schatteboutje
Jack Bulterman
Utrecht
Bella Bambina
Art Straus-Bob Dale-Sonny Miller
Utrecht
internationale zangselectie (onduidelijk welke liedjes het zijn (één lijkt de melodie te
hebben van “O kleine schildersjongen” , een spotliedje op Hitler, en een ander van
“Weet je nog wel, oudje”)
v. Rossem] Liebesleid
Fritz Kreisler
Utrecht
Spezialotti] Hei Hei
Joop de Leur
Utrecht
Spezialotti] Schenk mir dein Lächeln, Maria ….Doncke- …Schwonn Schaeffers
Selectie No I Alexander Ragtimeband,Berlin/ Blue skies,Berlin/ weet Sue,
Harris Young/In the shade of the old apple tree, William-Alstyne
Utrecht
Selectie No II eng. wals Lovely lady-Jimmy McHugh/ Blowing bubblesKen Bravin-Kelette/Would you-Nacio Herb Brown/So blue
Utrecht
Sag beim Abschied
v, v2, as, cello, b, p.
In potlood, geen titel, misschien variaties op voorzijde
Rondo capricio
Mendelsohnklassieke instrumentatie w.o. fluit, hobo, fagot
Nonnenchor aus Casanova Joh. Strausz klassieke instrumentatie
Rossem]Daisy bell
Harry Daeve (?)
Utrecht
Für eine Nacht voller Seligkeit
Somor und Sonorita
“sikkies spelen” (! j.c.)
Nancy Byne]
Ob du mich liebst
Boedje Plooma Looma (?…muzikantentitel? j.c.)
Amapola
H.G. van Rossem] De liefde spreekt haar eigen taal
m/w Louis Davids-Margie Morris
Utrecht
Majo Marco] At the jazzband ball
Ans Heidendaal] Reize kleine reitom(?)
Utrecht
Danse rituelle du feu Manuel de Falla tp, tp2, trb, kl, kl3, ts/kl, p, b, d Utrecht
In potlood geschreven, zeer compact. Bladzijdenummers I,II,III,IV
Zonder titel, in potlood, bladnrs V,VI,VII; misschien een eigen variatie?
Danse rituelle du feu Manuel de Falla tp, tp2, tp3, kl, kl1, kl2, kl3, p, b, d
met instrumentpartijen. In het net uitgeschreven
5 Dec. hutspot: zie ginds komt de stoomboot-Sinterklaas die goede heerSinterklaas kapoentje-Sinterklaas goedheilig man-Sinterklaasje kom maar
binnen met je knecht-Daar wordt aan de deur geklopt-Zie de maan schijnt
door de bomen-O kom er eens kijken-Hoor de wind waait door de bomen Utrecht
5 dec. hutspot Arr. Nic. v. Oostrum, overgeschreven door Leo, inhoud als
hiervoor. Met instrumentpartijen voor ‘conducteur’, tp, tp2, trb, as, as3, ts, kl, p, b, d
Vienna in swingtime, drie vioolpartijen (Ie, IIe, IIIe viool)
Honeysuckle rose, baspartij
Playmates Saxie Dowell, melodie en accoorden
Ob du mich liebst, vioolpartij, doorgestreept /. Bertus] we’ll hellow you
Zonder titel, foxtrot, pianoarrangement
(half blad; schrift is niet van Leo) Menil Montant Ch. Trenet-Dolf v.d. Linden,
drumpartij
Sherlockinette, pianostukje
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Los aangetroffen (5) klein formaat vellen
•
•
•
•

7-10-40

Flying home
Give me my ranch
Bartley Costello, Emilio D. Uranga
20-10-40 Wabash Blues
Fred Meinker
20-10-40 Selectie no IV
(I put my heart into a song/ Wishing/ Oldfashioned tune)

p, tp, kl, as
p, tp, kl, as
p, tp, as, d
p, tp, as, d

Hierbij zitten ook enkele arrangementen van Bertus van der Vliet: Begin the Beguine, My blue Heaven,
Was that the human thing, Der schöne Terz (“eng. Walsen potpourri voor 2 trompetten,
een pijpje drop (klarinet?) en aan ’t slot een Duitse pijp (saxofoon?)”) en My dog loves your dog,
voor zangtrio: Tenor 1, 2 , bariton.

Map ‘Leo Horneman’
•
•

Gedrukt: Populaire Feestmarsch (Overal, overal, waar de meisjes zijn ), enz. arr. Willem
Ciere, voor vele instrumenten, van trompet tot cello
Door Leo geschreven feestmars, 31 titels, van Turf in je ransel tot Schöne Frauen beim Wein;
piano-, viool- , altsaxpartij

Map van Bertus van der Vliet met door Leo geschreven altsax/klarinetpartijen van de “Utrecht serie”:
Deze map hoort indirect bij de mappen van Leo Horneman, maar zal al bij Bertus van der Vliet in huis
geweest zijn en niet door Leo met al zijn andere materiaal daar in bewaring zijn gegeven.
2 Regionella campagnola / 2aPlay-mates / 3 Filmpas / 3a Blauwbaard / 6 Selectie No II
6a I paid for the lie 7 I hear a dream / 7a Liza likes nobody / 9 Some of these days / 9a Nobody’s
sweetheart / 11 Faithful forever / 11a It’s a hap-hap-happy day / 13 Ie walsselectie / 14 Boomps-a-daisy
+tekst / 14a The Palace glide / 15 Polonaise / 16 Eng. wals selectie No IV / 16a Eng. wals selectie No V
/ 17 Dag Schatteboutje + tekst / 18 Snoezepoes / 18a Sulla Carozella / 19 Trenettaria / 19a Lieder in
drei viertel Takt / 21 Hart van goud + (populaire?) tekst / 21a Put that down in writing / 22 Czardas
Fürstin / 23 Ek sal jou krij / 23a Tune / 24 geen titel / 28 My prayer / 28a Meisje ben jij zo op kussen
verzot, tekst op apart velletje / 30 An der s.b.D / …Palace stroll /… Ho-yo-ho
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Overige, gedrukte, muziek, van anderen:
Map “Marsch – San Lorenzo Marsch – Silva” (titel komt niet overeen met de inhoud)
Walsfavorieten
Arr. Willem Ciere
Say it with music
Irving Berlin
Dolorosa
Paul Lindeman
Der Polkakavalier
Oscar Straus
Wiener Bonbons
Johann Strauß
Wein,Weib und Gesang
Johann Strauss
The old trombone player
Andrini Gerreebos
Small Town
Max & Harry Nesbitt & Morton Fraser
My jumping doll
Gerhard Mohr
It happened in Monterey
w/m William Rose / Mabel Wayne
Lisetta
w/m Eernst Neubach / Hans und Karl May, arr. Mac Ayn
Map Marsch – King’ Cotton – Sousa
King Cotton

J.P. Sousa, arr. L. Weninger

Map “Potpourris – Nico Dostal” (titel komt niet overeen met de inhoud)
Linda Senorita
Tango Album Band 2 (12 tango’s, pianopartij)
Linda Senorita
Tango Album Band 2 (12 tango’s, vioolpartij)
Map: “Dostal Potpourri’s - Rhythm Melodians – Bob Bee” twee verzamelingen zijn niet van Nico Dostal
Wunsch-programm 1931
Wir wandern um die Welt
Bitte Dacapo
Sie hören jetzt
Und jetzt das Neueste
Hört und staunt
Achtung! Achtung!
Wir senden Tanzmuzik
Radio-Cocktail

12 schlagers van Gerhard Mohr voor piano
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, partijen voor p, v, as, ts, tp, d
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, partijen voor p, v, as, ts, tp, d
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, partijen voor v, kl, as, ts, tp, d, b, bj,
eingestellt, w/m Frfiedrich Hollaender)
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, partijen voor p. v, tp, as door Leo zelf
geschreven
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij

Das Schlager-Potpourri 1929/30 Nico Dostal p-partij
Schlagerpotpourri van Willem Ciere en Joop de Leur
partijen voor p, tp, v, as, as2, d (o.a. Tante To heeft radio, Sarie Marais)
Für Alle
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Bravo! Bravo!
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Das Beste vom Besten
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Einfach fabelhaft
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Gemischtes Kompotpourri 1931 Nico Dostal, p-partij
Wir kurbeln an!
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
“Fahrt ins Blaue”
Eine Schlagerreise durch Tonfilm und Operette van Nico Dostal
Laszt Schlager sprechten!
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Horch, Horch!
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Sie hören jetzt
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, p-partij
Was spielt die Welt?
Schlagerpotpourri van Nico Dostal, partijen voor p, tp, v, as, d
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Ter illustratie een titelpagina van de gedrukte muziek:
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V Piano en accordeon

Leo heeft zijn arrangementen voor piano en accordeon in een aantal mappen verzameld
en in die mappen bij de familie Van der Vliet afgegeven. Vele van de arrangementen
dienden voor zijn lessen, andere zijn uitgewerkte solo’s.
In het volgende wordt een overzicht gegeven.
Aan het eind zijn enkele stukken afgedrukt.

1. Piano
De lessen en lesarrangementen zijn ingedeeld in vier groepen. De indeling is vermoedelijk naar
moeilijkheidsgraad. In één van de mappen ( de ‘vierde’ map) is het volgende overzicht gevonden:
I

Try to take it swing
IIa
All I do is dream of you
I want to be happy
I’ve got a feeling you’r fooling
Bye bye blues 2 x
Alone
Isle of Capri
Pagan love song
IIb
Goodbye Hawaiï

St. Louis blues
III
After you’ve gone
That’s my home
I’m in the mood for love
Let yourself go
Ramona

I saw stars
Aloha beloved
Get yourself a new broom
Wabash blues
Shoe shine boy
Stormy weather

Welcome stranger
IV
You were meant for me
Some of these days
Love is the sweetest thing
Deep night

Believe it, beloved
You turned the tables on me
Copper coloured gal
But Definitively
Head over heels
Georgia
Basin street blues,

maar in de mappen zijn ook andere titels gevonden met een lesnummeraanduiding zoals hierboven en
éénmaal eenzelfde titel met een ander lesnummer. De onderverdeling van groep II in a en b is in de
lessen zelf niet terug te vinden.
Alle arrangementen zijn getekend met “Leo Horneman”. Ze staan voor het overgrote deel op één vel,
enkele staan op een dubbelvel of op een half vel; het zijn dus korte of zeer korte arrangementen /
oefeningen.
Zoals in het voorwoord is gemeld benutte Bertus van der Vliet bepaalde lesarrangementen van Leo
voor leerlingen die geinteresseerd waren in de lichte muziek (zoals ik er zelf een was, en waardoor ik
enkele van Leo’s arrangementen in bezit had, en die de aanleiding voor dit gedenkschrift zijn geweest
j.c.). Waarschijnlijk om ze niet kwijt teraken hebben enkele lessen een plakkertje met naam en adres
van Bertus (hierna aangegeven met (b).
Het is waarschijnlijk dat door dit gebruik de inhoud van de mappen slechts ten dele overeenkomt met
de aanduidingen op de mappen en met bovengenoemde indeling. Ook valt niet uit te sluiten dat bij het
leegruimen van de koffer en opruimen van Bertus’ kantoor enkele stukken verkeerd terecht zijn
gekomen.

Map Piano Les I
Op de eerste bladzijde is een uiteenzetting over de “Groote drieklank (Majeur of Dur accoord)”
ingeplakt. O.a. gaat het over de verschillende mogelijkheden om – vooral met de met de linkerhand de drieklank te spelen en de ligging daarbij van de vingers over de toetsen. Aan het slot vinden we nog
een bevestiging van wat Bertus van der Vliet zei over zijn manier van spelen; na de zin: ‘De driekl.
wordt als regel op de 1e tel gespeeld’ schrijft Leo er later bij: “style Charlie Kunz”.
De uiteenzetting staat ook nog tweemaal op een los vel.
V Piano en accordeon 1

De in de map gevonden arrangementen met de aanduiding les I zijn:
Alone
Somebody’s wrong
Beard melody (3x)
Novelty shuffle
Het hobbelpaard (in 3 speelwijzen van de linkerhand) (2x)
Chimney-sweeper swing, dubbelblad; één blad met ‘normale schrijfwijze’, het andere blad met
‘schrijfwijze bij gebr.(oken) L(inker) H(and)’ (3x)
Met aanduiding les II: Welcome stranger
That’s my home

You were meant for me (b)

Met aanduiding les III: I want to be happy

Novelty shuffle

Met aanduiding les IV: Believe it, beloved (2x)(1x(b)

But Definitively

Ramona

In de map bevinden zich bovendien een aantal arrangementen zonder lesnummer; deze horen ook qua
uiterlijk zeker niet tot het lessenpakket. Een aantal arrangementen bevat ook improvisaties.
Ttitels:
Georgia on my mind (Carmichael)
Moonglow
I’m getting sentimental over you
Always (Irving Berlin
Body and Soul
St Louis Blues
Georgia (on my mind)
Schenk mir dein Lächeln, Maria (Erich Doncke)
Honkey tonk train blues (Mead Lux Lewis, met aantekening: Parlophone R 2187) 2 dubbelbladen met
veel improvisaties. Datering 10-7-39
Pianomedley, zonder eigen titel.. De arrangementitels zijn: I’m in the mood for love – Sweet and
lovely – If I had you. Veel improvisaties. Geen datering, maar gezien het uiterlijk mogelijk eveneens
in of rond 1939. Copie achterin deze rubriek.
My blue heaven; datering mogelijk rond 1939.
Lady be good; datering 22-6-40
De “mogelijke dateringen” zijn gebaseerd op het feit dat Leo in deze periode veelal met groene inkt
werkte. Dit is ook terug te vinden in de bandarrangementen uit deze periode.
Il Bacio (Luigi Arditi) (E) Gedateerd 14-1-42
Achterzijde:
Ghitarra Romana (E. di
Lazzaro) (D), gedateerd 3-2-42
AccVI My Bonnie
Opm: Vanwege de volgletters (E en D) behoren de bijbehorende arrangementen tot map Accordeon III
In de map is ook verzeild geraakt de ‘Toelichting aangifte inkomstenbelasting 1953” (8 blaadjes A5).
Map Piano II
Op de eerste bladzijde is een uiteenzetting over “De Groote drieklank met zijn afterbeat” ingeplakt.
Dezelfde bedoeling als hiervoor en ook hier twee op een los vel geschreven zelfde uiteenzettingen.
De in de map gevonden arrangementen hebben alle de aanduiding les II en zijn:
Play it easy (3x)(Gedeelte van) Lullaby of Broadway (3x)
The Corney player (3x)
How many mistakes (3x)
Accoorden- en toonaard-oefeningen (zonder titel) (3x)
Map Piano III
Op de eerste bladzijde is een uiteenzetting over het “Dominant septiem accoord” ingeplakt. Dezelfde
bedoeling als hiervoor. Op één van de twee op een los vel geschreven uituiteenzettingen staat een
datering: 7-1-’42.
De in de map gevonden arrangementen met aanduiding les III zijn:
Try to take it swing (3x)
Novelty shuffle (2x)
Bye bye blues
Met aanduiding les I:

Goodbye Hawaiï (3x)
Somebody’s wrong

Met aanduiding les II:

Bye bye blues
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All I do is dream of you

Er is geen map ‘Piano (Les) IV’ gevonden. Wel een andere, dus een vierde, map met een groot
aantal pianolessen van alle categorieën en enkele pianoarrangementen die niet als ‘les’ zijn
aangeduid. Drie lessen hebben een plakkertje met naam en adres van Bertus van der Vliet (b).
Overzicht van de lessen in deze vierde map:
Met aanduiding les I:

Blues in G

Bye bye blues

All I do is dream of you

Met aanduiding les II:

St. Louis blues (2x)
After you’ve gone
That’s my home
I’m in the mood for love Let yourself go (2x)
Welcome stranger (b)
Some of these days (2x) Love is the sweetest thing (2x)
Deep night
Pagan love song

Met aanduiding les III:

I saw stars
Aloha beloved (2x)(1x (b))
Get yourself a new broom (afwijkend formaat)
Wabash blues (2x)
Deep night (gelijk aan de voorgaande, die echter met les II is aangeduid)(b)
I’m in the market for you

Met aanduiding les IV:

You turned the tables on me (2x)
Georgia (2x)

Head over heels
Stormy Weather

Voorts:
Voor piano, zonder ‘niveau-aanduiding’:
Sentimental over you
Shoe shine boy
Valse des amours passés (Charles Trenet)
Let ‘m jump
Stuk zonder titel (lijkt een improvisatie)
Potpourri van weense walsen: Im Prater blühn wieder die Baüme-Wien die Stadt meiner
Traüme-Ich musz wieder einmal im Grinzing sein; datering: 2-6-42
Niet in het handschrift van Leo, wel zijn stijl (overgeschreven?):
Basin street blues
You were meant for me; achterzijde: All I do is dream of you (ander arrangement als van “les I”)
I’ll remember April (half blad, in potlood; schrift is niet van Leo)
Op het dubbelblad met Basin street blues staan ook:
El Dampo en, in potlood, We three-Je cherche partout-Frederika
Voor accordeon:
Moonglow; datering 20-5-42
Instrument partijen:
Simple melody, voor alt-sax , idem voor trompet
afwijkend handschrift)

China boy, voor ten-sax II (beide in

Overig:
Twee kladblaadjes met muziek
Getypte tekst van Montevideo en van It’s (a) pitty to say “Good-Night”
Gedrukte muziek van “Cavalerie Légère” voor hobo

Een ‘vijfde’ map bevat enkele arrangementen en stukken.
Voor accordeon:
Blou Lou arr. Jack Louis Swingyama m: Magnanto-Jack Louis

Nola arr. Jack Louis

Opmerking: de arrangementen van Jack Louis zijn in Leo’s handschrift. Jack Louis had in de 30-er
jaren een tangoband (zie H.Openneer in deel 3) Leo zal enkele van diens arrangementen hebben mogen
gebruiken en ze daartoe hebben overgeschreven.
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Voorts:
Begeleidingspartij voor piano van een “Old Testament” (verzameling songs) (verder ongetiteld)
Een instructie over het mineur-accoord
Een instrumentpartij voor, waarschijnlijk, trompet, geen titel
Twee programma’s van de Alice Dorell avond op Servaas Bolwerk 10 (Utrecht, zie afdruk op een
van de laatste bladzijden van “Bands”). Bij het laatste onderdeel ,“oude en nieuwe liedjes’ is
bijgeschreven:
Mona Lisa (een nederlandstalig liedje uit de oorlog, j.c.).
Het programma van twee cabaretvoorstellingen ter gelegenheid van Purim (=Joods Lotenfeest), op
zondag 16 maart (waarschijnlijk 1941, volgens een ‘eeuwigdurende kalender’). Leo Horneman staat er
niet in vernoemd, wel Alice Dorell, en waarschijnlijk begeleidde hij deze zangeres. Het cabaret vond
plaats in het Beth-Am, Kortestraat 4 (Utrecht?; de straatnaam is niet terug te vinden in de huidige
plattegronden van Utrecht, Den Haag, Amsterdam of Rotterdam).
Mogelijk dat in deze map de arrangementen verzameld zijn die - naast de begeleiding - gebruikt
werden voor de liederenavond van Alice Dorell.
Weergave cabaretprogramma:
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2. Accordeon
Ook hier heeft Leo een indeling gemaakt, hier duidelijk naar moeilijkheidsgraad.
Map Accordeon Les I

Ondertitel: Drieklanken

Op de eerste binnenbladzijde van de map, ingeplakt, oefeningen voor de baszijde. De map bevat twee
stel van twee dubbelbladen, met oefenstukjes. Het eerste blad is gemerkt met Acc I, en met de
handtekening van Leo.
De stukjes zijn getiteld:
De eerste wankele schrede op het glibberige accordeonpad
Dans van Neptunis
Die beroerde moeilijke gebroken drieklanken
De eeuwige koekoek
De gebroken schommel
Marsch van de booze wolf
Postkoetsgalop
De twee wezen
Naar de accordeonles (bijschrift: opgewekt)
Weer naar huis (bijschrift: nog opgewekter) Op de hinkelbaan
Zondagmorgen
Feest
Finale

Map Accordeon II

Ondertitel: Grondnoot met drieklanken

Op de binnenbladzijden van de map, ingeplakt, oefeningen voor de baszijde. In de map vele bladen
met liedjes. Elk blad gemerkt met Acc II en een volgletter, en getekend met Leo Horneman. De
oefeningen corresponderen middels de volgletters met de arrangementen in de map.
(A) Volksliedje (Daar was laatst een meisje loos) 3x
(B) Kinderliedje (Hansje kleen, gaat alleen, door de wijde wereld heen) 3x
(C) Het hobbelpaard 3x
(D) Das Dreimädlerhaus (Schubert) 3x
(E) Der Kalif von Bagdad (Boieldieu)
(F) Estudiantina (Waldteufel)
3x
(F’) A media Luz (Donato) 3x
(G) Orpheus in der Unterwelt (Offenbach) 3x
(H) Espana (Waldteufel) 3x
(I) Radetzky-marsch (Joh.Strausz (Vater)) 2x
(J2) Polly Wolly Doodle 3x
(K) La Dame blanche (A.Boieldieu) 3x
(L) La Paloma (Yradier) 2x

Map Accordeon III

Ondertitel: Dom. sept. acc.

Op de eerste binnenbladzijde van de map oefeningen voor de baszijde Verdere tekst als bij les II. Hier
en daar een datering.
(A) Figaro’s Hochzeit (Mozart), 3x; het derde blad is gedateerd met Nov-41. Aan de achterzijde van
één blad een regel (noten-)schrijfoefeningen
B) Estudiantina (Emil Waldteufel), 3x; het derde blad gedateerd 17-11-41. (De muziek is geheel
anders dan dezelfde titel in map II). Op één blad op de achterzijde Tiritomba, als hierna,
gedateerd 15-1-42.
(C) Tiritomba 3x; derde bladzijde in potlood gedateerd 15-1-42
(D) Ghitarra Romana (E. di Lazarro) 3x; op de achterzijde van één blad is een bekend menuet van
Beethoven geschreven, doch, misschien vanwege enige onvolkomenheden, doorgehaald. Eénmnaal
datering in potlood: 3-2-42
(E) Il Bacio (Luigi Arditi), 3x. Eénmaal datering in potlood 14-1-42
(F) Oostenrijkse boerendans, 2x Eén exemplaar gedateerd 16-1-42.
Niet bij de serie met volgletters horend: Zigeuner Tanz, alleen de melodie.
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Map Accordeon IV
de index 7)

Ondertitel I-V7 / met wisselbassen (onbekend wat bedoeld wordt met I-V en met

Op de binnen-bladzijden van de map, ingeplakt, oefeningen voor de baszijde, met volgletters gekoppeld
aan de arrangementen in de map. Inhoud van de map:
Blad met twee oefenstukjes: Boereendwater en The lefthand waltz (3x), en arrangementen:
(A) Tanzende Finger (Heinz Gerlach), in D , 2x
(B) Sous les pont des soupirs (Dragoni-Charlys) 2x
(C) Un violon dans la nuit 3x
(D) A deux (Jules Demaele)
(E) Tanzende Finger (Heinz Gerlach), in A, 1x
(F) Espãna (Waldteufel) 3x
(G) Ländler (Albert Kranz) voor 2 Acc(ordeons) 2x, resp. op een dubbelblad en op twee enkele bladen
(H) Yira-yira (Discopolo) 1x (het blad had als kenmerk IV, maar de I is weggekrabt; het hoort dus
eigenlijk thuis in map V. Het is qua notenbeeld geheel gelijk aan de onder map Accordeon V genoemde
Yira-yira.
In de map bevindt zich ook nog een derde stel van twee dubbelbladen met oefenstukjes (De eerste
wankele schreden enz.), gemerkt met I en dus eigenlijk thuishorende in map Accordeon les I
Opmerking: De arrangementen (B), (C), (D) en (E) zijn qua notenbeeld geheel gelijk aan die in deel 1 van
het gedenkschrift zijn weergegeven onder ‘Pianoarrangementen 1941-1942’; de daar aangegeven data
ontbreken echter.

Map Accordeon V

Ondertitel I-IV-V7 / met wisselbassen; opmerking als bij IV

Op de binnen-bladzijden van de map, ingeplakt, oefeningen voor de baszijde, met volgletters.
Arrangementen;
(A) I want to be happy (Youmans) 2x
(B) Tausend und eine Nacht (Joh Strausz) 3x
(C) Tango des roses (Schreien-Bottero) 3x
(D) Baby’s Geburtstag (Hans Busch) 3x
(E) Scatter-Brain 2x
(F) Komm mia Bella - Tarantella de Gasparone (Carl
Millöcker) 3x
(G) Granada (Walter Porschman) 1x
(H) Yira yira (Discopolo) 2x
In de map ook een 3e exemplaar van (G) Ländler (Albert Kranz), gemerkt met IV, eigenlijk thuishorend
in map Accordeon IV.
In de map zit ook een muziekschrift waarin alle oefeningen en arrangementen precies als in
bovengenoemde oefeningen en arrangementen zijn genoteerd. De voorzijde heeft, op een etiket, dezelfde
titel en ondertitel als hierboven en de datering 28-12-41; op het eerste binnenblad staat een
inhoudsoverzicht met aanduiding van de soorten muziek (foxtrot, wals, tango, intermezzo, foxtrot, lied,
paso-doble en tango).
De arrangementen in het schrift zijn gedateerd: (A) 28-12-41 (B) 6-1-42
(C) 28-12-41 (D) 22-442 (E) 15-2-42 (F) 10-5-42
(G) 24-4-42
(H) 4-2-42.

Map Accordeon VI

Ondertitel: I-II7-V7

Op de binnen-bladzijden van de map, ingeplakt, oefeningen voor de baszijde, met volgletters en
vermelding van de soorten muziek (wals, foxtr., wals (C,F), tango, marsch)
Arrangementen:
(A) My Bonnie (is over the ocean) 2x
(B) All I do is dream of you 2x
(C) Schatzwalzer (Johann Strausz) “Der Zigeunerbaron” (Doch mehr als Geld und Gold) 2x
(D) Zaraza (B.Tagla-Lava 2x
(E) Wien bleibt Wien (Schrammel) 3x
(F) Nénène (Ch. Demaëlle) 3x
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In de map zit ook een muziekschrift met - hier voor een deel - dezelfde oefeningen en arrangenten
als bovengenoemd. De bladen zijn los geraakt of – gemaakt. In de oefeningen ontbreken (A) en (B),
in de arrangementen ontbreekt (F). Op één blad is door iemand anders met potlood wat andere
muziek geschreven. Vier arrangementen in het schrift zijn gedateerd: (A) Utr. 2-4-42 (B) Utr. 283-42 (C) Utr. 15-5-42 (D) Utr. 26-4-42

Map Accordeon VII

Ondertitel: Gr. Drieklank met dom. sept.acc. / wisselbassen en loopjes

Arrangementen (hier geen volgletters):
When mother nature sings her lullaby 3x; één blad met potlood gedateerd: 29-5-42
Undecided 3x; één blad met potlood gedateerd: Utr. 21-5-42
Don Juan (Panzio) 3x; één blad met potlood gedateerd: Utr. 21-5-42 Im Blitzzug / Bravour solo
(Walter Pörschmann) 3x; één blad met potlood gedateerd: 20-6-42. Dit is de laatste datum die op
Leo Horneman’s arrangementen voorkomt. Deze potlooddateringen lijken overigens later (door
Leo) toegevoegd.

Map Accordeon VIII
Arrangementen (geen volgletters):
Tango des Roses (Schreion-Botters) 3x Granada (Walter Pörschmann) 2x
Pashalei (N.R.Bakalejnikov) 3x
In de map bevindt zich ook een gedrukt stuk voor piano, accordeon en saxofoon: Fifi Java, Java
acrobatique (Oscardy & Cordier); op de omslag staat een komische uitvoering afgebeeld, met
speelgoedinstrumenten.

Map accordeonsolo’s
De map bevat eigen arrangementen en gedrukte arrangementen van anderen.
Eigen arrangementen (meeste op twee of meer bladzijden):
Liebesfreud (Fritz Kreisler-Curt Mahr)
Simple Aveu (Francis Thomè); datering Utrecht 15-11-41; met forse ondertekening Leo Horneman
Opera potpourri: Aïda triomph marsch Verdi - Traviata drinklied Verdi – Rigoletto Verdi –
Freischutz-Weber – Carmen Bizet - Margarita Grounod – Martha Flohon (?)
Opera fantasie(aanzet tot in het net schrijven van de voorgaande potpourri, niet voltooid): Aïda
triomph marsch Verdi - Traviata drinklied Verdi - – Rigoletto Verdi – (Freischutz-Weber)
St. Louis blues (Handy); datering Utrecht 26-11-41
Liebesleid (Fritz Kreisler); datering Utr. 18-1-42
Prelude (Rachmaninoff); datering Utr. 17-11-41 (Tussengevoegd is een variant-tweede deel van dit
stuk, dat verderop in de map zat, j.c.)
Olé Guapa (A.Malando)
It’s a sin to tell a lie (Billy Mayhew); datering Utrecht 26-11-41
Will you remember “Sweetheart” (Romberg) 2x
Berung kaka tua (met tekst) en op dezelfde bladzijde het komische lied De pastoor zijn koe.
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Marspotpourri: Alte Kameraden – Groot Rotterdam – Husaren Attacke – Blaze away – Granada
Een verzameling diversen: Crépusculo - Doll Dance – Serenata (Toselli) – Plegaria; walsvoorspel – walstusschenspelen- toonladders
Yira-yira (Discepelo)
Souvenir de cirque Renz (Gustav Peton)
Poshalei (N.R.Bakalejnikov) Notenbeeld om onbekende reden doorgehaald.

Gedrukte muziek:
Sourire d’Avril (Jules Demaële) 2x
Reine de musette (Jean Peyronnin)
L’accordeon virtuose (Jac.
Grit)
Scandalli (!, j.c.) Polka (H.Langerak)
Valse Marguerite (A.Malando)
A deux (trio) (Jules Demaële)
A deux (accordeon-piano) (Jules Demaële)
La rumba de bonheur (Marcy-Well-Henet) 2x
Les Papillons (De vlinders)(klein orkest)(, Raoul Mimiche)
Fifi Java (klein orkest)(Oscardy-Cordier) (ook aangetroffen bij accordeonlessen VIII)
Cartagena (trio) (S.Dicker)
L’grand jojo (Max Binck)
La valse a Malou (Ch. Demaële fils)
Nénène (Ch. Demaële fils)
Doigts Rapides (Jac. Grit)
Petite Nanette (Jean Steurs)
Vier nummers van het blad “La Revue des Orchestres” , onder directie van Emile van Herck. In deze
nummers composities en orkestraties van deze persoon zelf: 1933: Bille de Billard
1934 Souvenir de Vienne
1935 Java du Tyrol
1935 La Valse à Claudette.
Tot zover het overzicht van piano- en accordeonlessen, en andere stukken, zoals de pianomedley en
accordeonsolo’s.
Het valt op dat veel van de lessen en lesarrangementen geschreven zijn in de periode dat werken in het
openbaar voor joden vrijwel onmogelijk was. Het zo systematisch opzetten van een lessysteem, elke
lesarrangement in drievoud en soms in viervoud noteren, alles even zorgvuldig, het zijn zaken waar een druk
bezet muzikant niet aan toe zou komen.
Hierna volgen:

Eerste accordeonlesjes
Accordeonoefeningen: Figaro’s Hochzeit, Im Blitzzug
Accordeonsolo: Liebesleid
Pianomedley: I’m in the mood for love - Sweet and lovely - If I had you
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lesjes accordeon I, eerste blad
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“Figaro’s Hochzeit” oefening accordeon III
V Piano en accordeon 10

“Im Blitzzug” solo Accordeon VII blad 1
V Piano en accordeon 11

“Im Blitzzug” blad 2
V Piano en accordeon 12

“Liebesleid” solo Accordeon VII blad 1
V Piano en accordeon 13

Liebesleid blad 2
V Piano en accordeon 14

Liebesleid blad 3
V Piano en accordeon 15

Liebesleid blad 4
V Piano en accordeon 16

Pianomedley blad 1
V Piano en accordeon 17

Pianomedley blad 2
V Piano en accordeon 18

Pianomedley blad 3
V Piano en accordeon 19

Pianomedley blad 4
V Piano en accordeon 20

Enkele nagekomen stukken
1.

-

-

2.

Een muziekschrift met titel “piano III, dom. sept.acc.” , ondertekening Leo Horneman en datum
6-1-42. De titel komt niet overeen met de inhoud. De in het schrift zelf genoteerde muziek is van
Bertus van der Vliet, diverse liedjes. Het schrift bevat verder losse stukken van Leo:
Twaalf instrumentpartijen van een groot arrangement van “Vienna in Swingtime” ; de partijen zijn
door Leo alle in het net uitgeschreven voor de instrumenten: p, v, v2, v3, tr, tr2, as, as3, ts, kl, b, dr.
Vanwege de op negen van de twaalf partijen ”weggeradeerde” en met Bertus’ naam en adres
overgeplakte handtekening van Leo lijkt het de bedoeling geweest te zijn om het arrangement nog
onder de Duitse bezetting te gebruiken. Of dat er van gekomen is is de vraag, de partijen zien er
alle nog smetteloos uit. Qua verwerkte liederen en toonzetting komt het arrangement overeen met
het in de “Utrecht serie” genoemde arrangement met dezelfde titel, gedateerd 22-9-40 en 15-10-40
Concert in the park, pianobegeleiding, Cliff Friend-Dave Franklin zie ook Map Arr. Hotmixers,
van Rossum etc.,
“Komm Mia Bella” Acc.V-F; ook voorkomend bij rubriek V/2 Accordeonlessen.
“Oostenrijkse boerendans”-F , ook voorkomend bij rubriek V/2 Accordeonlessen.
Leo heeft een dag na bovengenoemde datum, op 7-1-42, de lessen gemaakt voor “piano III, dom.
sept.acc.” en een map “piano III” aangemaakt; zie bij rubriek V, piano- en accordeonlessen.
Muziekboekje (‘Mahler’), notaties voor melodie en accoorden. Door een jaartal en de wijze van
schrijven valt te veronderstellen dat het boekje al in de jeugd van Leo (16 jaar) is volgeschreven
Titels:
Le mensonge est un peche (It’s a sin to tell a lie)
The way you look tonight
Marsch Populair (Bossche mars (Hop Marianneke)
Zoek de zon op (marsch)
Marinella (rumba/ tango)
Marie Marie
Zigeuner Weise
Prenez mes Roses m: Bario Reo
Tiri Tomba
Die Liebe ist Schuld daran (wals)
Heidewitzka Herr Kapitän
So blue (engelse wals; onderaan staat het jaartal 1927) (marsch)
Chapel in the moonlight
Neptunes (foxtrot)
Cuban Pete (rumba)
Gitarren spielt auf (tango)
When day is done
Tchi-tchi m: Tini Rossi
Head over heels in love
But definitely
Oh, my goodness (+ Duitse tekst)
Poor Butterfly
Sag beim Abschied leise “Servus”
Kleine Hotel
Viljalied
Im Prater blühen wieder die Baume (alleen de titel)
September in the rain

3.

Muziekboekje (‘Kamiki’) met melodieën + improvisaties voor Alt.sax
Titels:
1) Honeysuckle rose
2) I want to be happy
3) Lady be good
4) Sing your sinners
5) My blue heaven
6) Blue skies

4.

Muziekboekje (‘Kamiki’) met melodie + improvisaties voor Ten.sax
Zelfde titels als bij 3.
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5.

Schrift met losse muziek:

-

Blues in G piano I. Getekend: Leo Horneman (zelfde stuk ook aangetroffen in de “vierde map”).
Overzichtje van wat een hele noot (4 tellen) is, een halve noot enz. Aan de achterkant is de
‘kwintencirkel’ getekend en in potlood een onbekend stukje muziek.
Swing out, met tekst. Achterzijde bevat diverse potloodnotaties.
Lady be good, improvisatie Getekend Leo Horneman Datum: A’dam 22-6-40. Groene inkt.
Moeilijk leesbaar.
Dubbelblad met titel ‘It’s easy to remember’, maar deze song is er niet op genoteerd. Op drie
bladzijden staan wel delen van andere onbekende muziek, mogelijk improvisaties.
Driedubbelblad met zeer net uitgeschreven song (?) ‘Inspiration’ componist (?) M.E. Poulos;
niet in het handschrift van Leo en ook niet van Bertus van der Vliet. Achterzijde: waarschijnlijk
wel van Bertus van der Vliet: liedje “Louise aan Loise”
Dubbelblad met notaties in potlood, . Eén titel: Don Carlos, verder onbekend.
Enkelblad, notaties in potlood waarschijnlijk van Bertus van der Vliet. Voorzijde ‘Star Spangled
Banner” (Samuel Arnolds); mogelijk direct na de oorlog geschreven toen Bertus veel werk had
bij de nog in Nederland gelegerde geallieerde militairen. Achterzijde ‘You are my sunshine’ en
onbekend.
Half vel muziekpapier met, onbekende (klassieke) muziek, in potlood genoteerd
Kwart velletje muziekpapier, enkele maten muziek

-

-

-

6. Half blad met ‘partij voor tenorsaxofoon voor ‘Tune’ en ‘Sortie’ - Dit moet onderdeel zijn
geweest van de herkenningsmelodie en de slotmelodie van een band. Handschrift is van Bertus
van der Vliet. De eigenlijke melodie is niet te achterhalen; zou ‘Lonesome and sorry’ kunnen
zijn. Dit nummer komt enkele malen voor bij de bandarrangementen van Leo, in potpourri’s
(‘Old Testament’).
7. ‘Schriftboek’ met teksten van zeer vele songs en enkele schlagers. De teksten zijn met de hand
geschreven, vrijwel alle door Leo Horneman; enkele staan in een onbekend handschrift en
enkele in potlood in het handschrift van Bertus van der Vliet.
Op het eerste blad staat de naam van Leo Horneman, doch niet in zijn handschrift (en ook niet
in dat van Bertus). Ook staat in een afwijkend handschrift in groene inkt een andere naam
geschreven: Mej. Voorzanger, Weesperzijde 42a en zeer vaag eronder Litrie 61 ??, mogelijk
eerdere eigenaar van het (nog blanco?)schrift.
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E-mails in verband met deel 2

E-mails i.v.m. deel 2

From: "Horneman"
To: "J Cornelissen" <control-research@hetnet.nl>
Subject: Stella Hartog
Date: Mon, 24 Jan 2005 11:17:17 +0100
X-Priority: 3
X-OriginalArrivalTime: 24 Jan 2005 10:17:06.0150 (UTC) FILETIME=[DAF0E060:01C501FD]
Geachte mijnheer Cornelissen,
Het is al weer een tijd geleden dat wij contact hadden. Nu pak ik de draad weer even op, hoewel ik denk dat U al
bekend bent met de volgende feiten.
Gisteren avond zag ik dat in het N.I.W. van 21 januari j.l. een groot stuk staat over Stella Hartog. Zij is indertijd naar
Amerika geëmigreerd. Stefan van der Poel is als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is vorig
jaar gepromoveerd en zijn uitg. is Van Gorcum. Hij is zeer met Stella betrokken.
Mocht U dit op prijs stellen dan wil ik U het stuk opsturen, maar ik heb Uw adres niet meer, alleen Uw e-mail, dus
evtl. graag een mailtje van U met adres.
Ben ook erg benieuwd of het boek over Leo Horneman inmiddels is uitgegeven.

Met vriendelijke groet,
Ro Horneman-Leverpoll.
Opm.: zie voor mevrouw Horneman ook pag. 2 van deel 1
__________________________________________________________________________________________
To: s.van.der.poel@let.rug.nl
From: "J.Cornelissen" <control-research@hetnet.nl>
Subject: iets over een Herman Hartog
Cc:
Bcc:
X-Attachments: :Macintosh HD:309135:Menu 1933 bij vertrek Hm Hartog:
Geachte heer van der Poel,
Na uw telefoontje, met als belangrijk onderwerp Herman Hartog, dacht ik aan nog een stuk uit het fotoalbum van Leo
Horneman. Ik stuur het hierbij op, als wellicht weer een stukje uit de legpuzzel. Ik weet verder niets over de Herman uit het
menu, maar misschien kunt u wel ergens een verband leggen. Ik zou denken dat het een broer van Stella is geweest; die naar de
VS vertrok? Verder blijkt uit de mede-aanwezigheid van Leo Horneman nog eens dat er toch wel een goede relatie bestaan
moet hebben tussen Stella en Leo. Die er blijkbaar ook nog in 1942 was.
Met vriendelijke groeten,
Joop Cornelissen
_____________________________________________________________________________________________________

Date: Sun, 06 Feb 2005 22:59:06 +0100
From: Jetty en Herman Hartog
Subject: leo horneman
To: control-research@hetnet.nl
X-Priority: 3
X-OriginalArrivalTime: 06 Feb 2005 22:01:05.0215 (UTC) FILETIME=[5AC174F0:01C50C97]
Geachte heer Cornelissen,
zoals tel. besproken:
Ik wist dat Stell Hartog goed accordeon speelde.
Ik wist dat er aan haar een accordeon was geschonken.
Ik wist dat die is gestolen uit de gang in de Mr Tripkade.
Ik stel voor dat wij nog nader contact hebben, want U heeft documentatie over mijn tante die mij hevig
interesseert (het een en ander in copie gezien bij Dr. v.d. Poel).
Hopelijk tot horen of tot ziens,

Hoogachtend,

Herman Hartog

=======================================================================================
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Woord van dank bij deel 2
Mijn dank gaat opnieuw uit naar:
Bertus en Rie van der Vliet. Zij hebben tijdens de oorlog op zich genomen om de vele
persoonlijke en muzikale documenten van Leo Horneman in hun huis te verbergen en
hebben die vele jaren bewaard,
Nationaal Monument Kamp Vught en daarin met name mevrouw Els van der Meer, voor
haar voortgezette medewerking,
en Leo Horneman zelf. Hij heeft veel over zijn jeugd en zijn muzikale leven vastgelegd.
Ik dank voorts mevrouw Jetty Hartog, echtgenote van Herman Leo Hartog, die het
manuscript doorgenomen heeft en nuttige verbeteringen heeft aangegeven.
Voor het gedeelte over Stella Hartog moet een keten van mensen bedankt worden:
1.

De heer Jacques Dekker, die de verzamelde gegevens in bewaring heeft genomen,
waarschijnlijk toen Stella voor de tweede keer naar de USA vertrok.

2.

De heer Boudewijn Chorus (thans o.a. redacteur van het blad van het humanistisch
verbond). Westerstraat 2 was een studentenhuis geworden en student Boudewijn
Chorus was één van de bewoners. Toen de sloop van het huis, wegens het Hoog
Catharijneproject, nabij was heeft hij zich ontfermd over de dozen met gegevens.
Daarna zijn ze steeds met hem meeverhuisd. De dozen waren in het huis blijven staan
na het overlijden van Jacques Dekker.

3.

Dr. Stefan van der Poel in Groningen, die, na zijn studie, proefschrift en lezing over de
“Joodse Stadjers”, aan de hand van de door de heer Chorus overhandigde gegevens het
artikel over Stella heeft geschreven. Het artikel had het gewenste effect: er meldden
zich nabestaanden uit de familie, waaronder de heer Herman Leo Hartog, neef van
Stella.

4.

Mevrouw Horneman uit Nijverdal (zie pagina 2 van de hoofdtekst van deel 1) die mij op het
artikel attent maakte en het mij toezond.

5.

De heer Herman Leo Hartog, die zich, nadat wij met elkaar in contact waren gekomen,
zeer heeft ingespannen om mij informatie over en rond Stella Hartog te verschaffen.

Joop Cornelissen

Woord van dank bij deel 2

Woord van dank bij deel 2

Naschrift
Als men de overzichten ziet van arrangementen, voor bands, voor piano en voor
accordeon, kan men niet anders dan onder de indruk komen van de geweldige werkkracht
en werklust die Leo Horneman gehad moet hebben. Behalve dat is hij ook begaafd
geweest, volgens Bertus van der Vliet en volgens de vele waarderende recensies. En als ik
probeer om, bijvoorbeeld, de pianomedley (genoemd en weergegeven in rubriek V) door
te spelen, hoor ik prachtige accoorden en harmonieën.
“Voor joden verboden” was in de oorlog een veel voorkomend bordje (verplicht aan te
brengen door eigenaren van restaurants en andere etablissementen). En geleidelijk aan
werden alle bepalingen strenger, meer omvattend, en met zwaardere straffen dreigend. En
werden de joden meer geïsoleerd – totdat ze uiteindelijk zonder veel gerucht konden
worden weggevoerd. Naar een verre, onbekende bestemming. Pas later werd de
bestemming duidelijk: de dood.
Zolang ik aan dit gedenkschrift werkte was het alsof ik over een levend persoon
schreef. Nu het vrijwel voltooid is komt opnieuw het besef dat het eind dat aan zijn
leven gemaakt is ons beroofd heeft van een uniek persoon en van een schat aan
muzikale ontwikkeling en prestaties die Leo Horneman ons nog gegeven zou
hebben.
En daarna volgt het besef dat dit in miljoenenvoud gebeurd is. De omvang van deze
misdaad is niet te bevatten.
Dat herdenkingscentra toch een poging doen om het ons duidelijk te maken is zeer
waardevol. Dat ik met dit gedenkschrift daaraan een bijdrage mag leveren stemt mij
dankbaar.
Ondanks de tragische grond voor dit gedenkschrift wil ik ook noemen dat Leo met
zijn foto’s en arrangementen ons een unieke kijk geeft op het muzikale amusement
in de dertiger en de eerste van de veertiger jaren van de twintigste eeuw.

Ik hoop met dit gedenkschrift Leo Horneman – en met hem de talloze slachtoffers
van de nazi-rassenwaan - geëerd te hebben.

Joop Cornelissen

Naschrift

Naschrift

