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NL-HtSA Archiefnummer 0817 Stichting Jazz in Duketown te ‘s-Hertogenbosch, 

(1974)1982-2012 

 

Aangepast 15 januari 2020 

 

Organisatie  

Vanaf 1962 organiseerde de VVV jaarlijks een dixielandfestival op de Markt onder de naam “Jazz in 

Duketown”. In 1969 werd op initiatief van de VVV de Evenementencommissie opgericht die tevens 

Jazz-concerten organiseerde, maar niet meer onder de naam Jazz in Duketown. In 1974 kwam de 

naam terug, nu voor een driedaags festival, eveneens georganiseerd door de 

Evenementencommissie en Jazzclub De Kakatoe. In de loop der jaren breidde het programma uit met 

een kerkdienst, een bal, een grotere verscheidenheid in jazz muziek. Er ontstond een werkgroep Jazz 

in Duketown. In het voorjaar van januari 1982 maakte deze werkgroep zich los van de 

Evenementencommissie en richtte de Stichting Jazz in Duketown op. In 1998 werd het festival voor de 

25e keer gehouden. 

 

Archiefstructuur 

Van het archief van het bestuur van de stichting zijn vooral uit de periode 2003 – 2006 verslagen 

aanwezig. Deze zijn in de jaardossiers opgenomen, omdat het besprokene daarop betrekking heeft. 

De verslagen van de Raad van Toezicht zijn wel apart bij elkaar gezet. Daar staan ook de receptie- of 

gastenboeken waarin diverse nu beroemde artiesten eens hun handtekening hebben gezet. 

Het festivalarchief van Jazz in Duketown was al door de administratie min of meer geordend op jaar, 

dat wil zeggen dat de stukken die een bepaald festivaljaar betreffen en bij elkaar gezet waren. Dat jaar 

kan volgens de normale kalender lopen vanaf de voorbereidingen in augustus/september tot en met 

het festival, de evaluatie en de financiële nasleep in het jaar daarop. De indeling op festivaljaar is in 

vrijwel alles doorgevoerd. Binnen elk jaar kan er een onderverdeling zijn, bijvoorbeeld artiestenintake, 

financiën, documentatie (programmaboekjes, drukwerk), notulen, correspondentie. Dit is afhankelijk 

van het aangetroffen materiaal. We vinden daarin ook de “intakeformulieren”. Die zijn geïntroduceerd 

in 1991. Bij deze formulieren, waarop tal van organisatorische vragen zijn opgenomen en ingevuld, 

zijn vaak gegevens en folders van de betreffende artiesten toegevoegd, maar ook vaak 

correspondentie met hen, en informatie over hen die soms enkele jaren oud is. In feite is een 

“intakeformulier” de naam voor een “dossier betreffende artiest x”. De naam “intakeformulier” is 

gehandhaafd. In aparte dossiers, maar wel bij het festivaljaar, zijn de foto’s (soms met negatieven) 

en/of cd’s en/of dvd’s geplaatst. Op de foto’s staan optredens, het publiek, vergaderende 

organisatoren, medewerkers en vrijwilligers, artiesten, sponsors, diners en prijsuitreikingen.  

Het archief bestrijkt na bewerking bijna 2 meter.  

 

Er is een aantal affiches opgenomen in de affichecollectie van het Stadsarchief. Deze zijn uit de jaren 

1982, 1991, 1995, 2000, 2001, 2005, 2008 en 2011.  

 

Let op  

Veel foto’s zijn expliciet auteursrechtelijk beschermd, vaak zelfs met naam en toenaam van de 

maker/rechthebbende. Vooral foto’s van artiesten kunnen niet zonder meer worden gepubliceerd. 

Daarop rusten bepalingen van de Auteurswet en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Dit houdt in dat de openbaarheid van een stuk beperkt kan zijn. Stukken die vanuit de 

Auteurswet beschermd zijn, zijn wel opvraagbaar in de studiezaal. Mocht u een stuk willen bekijken 

waarop de AVG van toepassing is, neemt u dan contact op met de gemeentearchivaris. 

 

Afgezonderd en vernietigd:  

-facturen 

-kopieën van rijbewijzen, id bewijzen, paspoorten vanwege privacy 

-kopieën van fiscale stukken als inkomstenverklaringen, VAR (Verklaring Arbeids Relatie) en IPV 

(Inhoudings Plichtigen Verklaring Artiesten) 
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-knipsels van lokale kranten zijn afgezonderd, want die staan in de krantenseries.  

-van alle documentatie, programmaboekjes etc etc is één exemplaar bewaard, zoals in alle  

 gevallen dubbelen zijn weggehaald 

-installatieprogramma’s op cd’s van allerlei nu verdwenen hard- en software 

-cd’s van jazzmuzikanten die als promotiemateriaal van henzelf kennelijk waren toegezonden aan 

Jazz in Duketown 

-lege cd-doosjes dan wel beschadigde of onafspeelbare cd’s en dvd’s. 
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1 Stukken van algemene aard 

 

1 Organisatieschema van het bestuur van de Stichting Jazz in Duketown en staafdiagram 

 van het aantal concerten 1979-1985, opgesplitst naar binnen- en buitenlandse acts, (1986). 

 Gedrukt                2 stukken 

 

2  Chronologische overzichten van de geschiedenis van het festival vanaf 1962, 1987 en 2003

                  2 stukken 

 

3  Lijst van taken van de voorzitter, z.d.       1 stuk 

  

4  Stukken betreffende de loskoppeling van de Werkgroep, later de Stichting Jazz in Duketown, 

 van de Evenementencommissie, met daarbij het financiële jaarverslag over 1982 wegens de  

 overdracht van de administratie, 1981-1983. Kopieën            1 omslag 

 

5 Besluitenlijsten van de Werkgroep, later Stichting Jazz in Duketown, 1982      1 omslag 

 

6  Dossier betreffende de problemen met accountant FSV en de fiscus, 1995-1997        1 omslag 

 

7  Stukken betreffende de bestuurscrisis, 1990             1 omslag 

 

8  Intern periodiek “Jazz Notes”, 1988-2011             1 omslag 

 

9 Verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht, 1996, 2003-2007         1 omslag 

  

10-11 Receptie- en gastenboeken, met vaak een boodschap, foto’s, schetsjes en handtekeningen  

 van de optredende artiesten, 1988-2003             2 delen 

 

 10 1988-1991 

  11 1997-2003 

 

131      Stukken betreffende het secretariaat, 2002       3 diskettes 

 

 NB: betreffen drie iomega zip 100mb cassettes die niet kunnen worden 

afgespeeld wegens ontbreken van de hard- en software daarvoor. Toch 

bewaard omdat in de toekomst dat wellicht wel kan en deze bestanden na 

selectie zijn over te zetten naar een leesbaar digitaal formaat 
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2 Stukken per festivaljaar 

 

 

1975 

12 Programmaboekje, 1975        1 deel 

 

1976 

13 Programmaboekje, 1976        1 deel 

 

1977 

14 Programmaboekje, 1977        1 deel 

 

1978 

15 Programmaboekje, 1978        1 deel 

 

1979 

16 Programmaboekje, met een afwijkende concepttekst, 1979            1 deel en 1 stuk 

 

1980 

17 Programmaboekje; persbericht over het festival vanuit de Evenementencommissie; orde van  

 dienst van de oecumenische Pinksterviering, 1980            1 omslag 

 

1981 

18 Programmaboekje; draaiboek kindermatinee; financieel verslag over 1981, kopie; brief door de 

 Evenementencommissie aan de Stadsschouwburg Casino met afspraken over de zalen en de  

             daar op tredende artiesten, 1981, kopie; orde van dienst van de oecumenische  

             Pinksterviering, 1981          1 omslag 

 

19 Film ‘jaz 81’        1 cassette 

                

1982 

20 Programmaboekje; orde van dienst van de oecumenische Pinksterviering, 1982  1 deel 

 

1983 

21 Programmaboekje, 1983        1 deel 

 

1984 

22 Programmaboekje; orde van dienst van de oecumenische Pinksterviering; planning publiciteit  

  en uitgegane persberichten, kopieën, 1984             1 omslag 

 

23         Foto’s, 1984        1 envelop  

 

1985 

24 Programmaboekje; brief door de VVV aan het bestuur over het succesvolle festival, kopie, 

 1985                 2 stukken 

 

1986 

25 Programmaboekje; programma kindermatinee; orde van dienst van de oecumenische  

 Pinksterviering, 1986               3 stukken 
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1987 

26 Programmaboekje; bedankbrief van artiest Bob Kerr’s whoopee band; bedankbrieven van  

 broodbakkerij J. Bruurmijn BV en Horeca Kerkstraat; financieel verslag over 1987, 1987  

                  4 stukken 

1988 (15 jaar) 

27 Programmaboekje; documentatie van The Smoking Band; financieel verslag over 1988;  

  publiciteitsplan; persbericht aan diverse landelijke radioprogramma’s; dankbrieven van Jazz  

 ON, ’t Stiefeltje, Cocoral BV, Walk Away Festivals BV, Irakli; Tad Newton’s Jazz Friends,  

 Stichting Bevordering van Oude Stijl Jazz-Festivals, 1988          1 omslag 

                                 

28         Foto’s, 1988         1 envelop 

 

1989 

29 Programmaboekje; financieel verslag, dankbrieven van Arthur Brown Jazz Band, Portena Jazz 

 Band, Paul Acket vanwege diens onderscheiding, persbericht, programmawijziging; folder 

 aankondiging van de oecumenische Pinksterviering, 1989           1 omslag 

 

30         Foto’s, 1989         1 envelop 

 

31        1 dia en diverse negatieven, 1989         1 envelop  

 

1990 

32 Programmaboekje; draaiboek per dagdeel; afspraken rond podium bij Central, 1990     2 delen 

 

33         Foto’s van de business-club, 1990         1 envelop 

 

34         Foto’s, 1990         1 envelop 

 

35         Foto’s Streetparade, (1990)         1 envelop 

 

1991 

36  Programmaboekje; intakeformulieren voor de deelnemers, 1991           1 omslag 

 

1992 

37 Programmaboekje; financieel verslag; intakeformulieren, brief van BUMA met een factuur 

 wegens muziekauteursrechten,1992              1 omslag 

 

1993 

38 Programmaboekje; financieel verslag; algemeen presentatiemateriaal, waaronder een 

 organigram voor een overheadprojector; informatiemateriaal over Benny Baily Quintet en  

 Harald Gundhus Quartet, 1993               1 omslag 

 

39         Foto’s, 1993         1 envelop 

 

1994 

40  Programmaboekje; jaarverslag 1994 en begroting 1995; stukken betreffende Luluk Purwanto 

 en The Helsdingen Trio, 1994               1 omslag     

  

1995 

41 Programmaboekje; ingekomen brieven van artiesten die zich melden voor het festival; 

 financieel verslag, 1995                1 omslag 

 

42         Foto’s en videoband Orangerie avond, 1995, 1998-1999                   1 envelop en 1 videoband 
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1996 

43 Programmaboekje; financieel verslag over 1995/1996; reglement deelnemende 

 horecaondernemingen, 1996                     3 stukken 

  

1997 

44 Programmaboekje, financieel verslag 1996 en begroting 1997; ingekomen folders van 

 artiesten die zich melden voor het festival; stukken betreffende het op verzoek van Jazz in 

 Duketown uitstellen van “Oeteldonk goes blues” van mei 1997 naar oktober 1997;  

 persberichten op diskette, 1997               1 omslag 

 

45 Foto’s, 1997                       1 envelop 

 

1998 (25 jaar) 

46 Programmaboekje; speciale 25 jaar Jazz in Duketown folder, jaarrekening 1997/1998; legenda  

 jazzpodia, draaiboeken van inrichting en opbouw podium per locatie, menukaart, 1998 

                   1 omslag 

 

47         Foto optreden en foto’s van een kunstwerk en de maakster?, 1998         1 envelop  

 

48         Foto’s, 1998         1 envelop 

 

49         25 jaar Jazz in Duketown “…bedankt, sponsors!”, 1998     1 videoband 

  

1999 

50 Programmaboekje; jaarrekening 1998/1999; folders van deelnemende artiesten; foto door Jan 

 Verhoeff voor het Brabants Dagblad van de uitreiking van de Jeroen Boschpenning door  

 burgemeester Rombouts aan de Jazz in Duketown voorzitter Huub Bouwman en Wim Dik; 

 oorkonde behorende bij de Jeroen Boschpenning, 1999            1 omslag 

 

2000 

51-53  Programmaboekje; jaarrekening 1999/2000; promotiemateriaal; draaiboeken van inrichting en 

 opbouw podium per locatie; verslagen van bestuur en diverse werkoverleggen, met evaluaties  

 en persmateriaal, 2000            3 omslagen 

 

54         Foto’s, 2000         1 envelop 

 

55         Foto’s, 2000         1 envelop 

 

  NB: enkele foto’s (afdrukken) zijn aangetast 

 

56         Foto’s, 2000      1 cd 

 

2001 

57-64 Programmaboekje; jaarrekening 2000/2001, communicatieplan met pers- en 

 sponsorcontacten en promotiemateriaal; aanmeldingsformulieren Vrienden van Jazz in 

 Duketown; aanmaningen door fotograaf Ruud Vermeer wegens ongeoorloofd gebruik van zijn 

 foto’s; brief door L. Willemen te Vught vanwege de tanende kwaliteit van het festival; notulen 

 van werkoverleg; lijst van locaties waar banieren geplaatst kunnen worden met foto’s van 

 deze plekken in de binnenstad, 2001      3 omslagen en 6 enveloppen 

 

65         Foto’s, 2001         1 envelop 
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66         Foto’s, 2001         1 envelop 

 

67         The World of Jazz in Duketown, Impressie 2001      1 cd 

 

68         Foto’s, 2001      1 cd 

 

2002 

69 Programmakrant; aangepaste rekening met correspondentie daarover; draaiboek van  

 inrichting en opbouw podium per locatie; sponsoring, 2002           1 omslag  

 

70         Foto’s, 2002         1 envelop 

 

71         Foto’s, 2002         1 envelop 

 

72         Promotie opnamen, 2002                  1 cd 

 

73         Review, 2002      1 cd 

 

74         Foto’s van optredenden, 2002      1 cd 

 

75        Tekeningen Jazz in Duketown door Giel van Roosmalen in autocad, 2002-2003        1 cd 

 

76 Programmakrant; jaarrekening en begroting 2002/2003; persbericht; draaiboeken van  

             inrichting en opbouw podium per locatie; verslagen bijeenkomsten van het bestuur, 2003 

            1 omslag 

 

2003 

77         Jazz in Duketown, 2003    1 dvd 

 

78         Foto’s, 2003      1 cd 

                    

2004 

79 Programmakrant; begroting en jaarrekening 2003/2004; verslagen bijeenkomsten van het 

 bestuur, folder en entreekaart voor de openingsavond, 2004           1 omslag 

 

80         Foto’s, z.d. en 2004              2 cd’s en 1 dvd 

 

81         Foto’s, waaronder gemaakt door G.J. Verhagen, 2004               2 cd’s 

 

2005 

82 Programmakrant; twee affiches A2 en A3 formaat; staat van medewerkers; passe-partout;  

 stukken betreffende financiën; begroting 2005; verslagen bijeenkomsten van het bestuur, 

 2005                  1 omslag 

 

83         Autocad 2002 tekeningen, 2005      1 cd 

 

84         Foto’s door G.J. Verhagen, 2005   2 cd’s 

 

2006 

85 Programmakrant; begroting en jaarrekening 2005/2006; affiches A2, A3 en A4 formaat;  

 podiumopbouw per artiest; passe-partout; overeenkomst met artiest “Windy City Jazzband”;  

 stukken betreffende financiën; verslagen bijeenkomsten van het bestuur; communicatieplan,  

 2006                 1 omslag 
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86         The World of Jazz in Duketown, 2006       1 cd 

 

87         Foto’s, 2006      1 cd

   

88         Foto’s door G.J. Verhagen, 2006    3 cd’s 

 

89        Tekeningen, 2006. Concept      1 cd 

 

2007 

90-92 Programmakrant; begroting 2007; verslagen werkbesprekingen en bijeenkomst bestuur;  

 foldermateriaal; per artiest een ingevuld formulier en contract; enkele evaluatierapporten van  

 artiesten over de podiumbegeleiding; smoelenboek medewerkers; evaluatie door Jazz in  

 Duketown; draaiboek; verslagen productie-overleg; contactgegevens medewerkers, 2007

              3 omslagen 

 

93         Presentatie openingsdiner, 2007      1 cd 

 

94         Foto’s door G.J. Verhagen, 2007   3 cd’s 

 

2008 (35 jaar) 

95-97 Programmafolder; podiumopbouw en inrichting van de binnenstad; tickets en uitnodigingen; 

 locatieplattegronden; per artiest een ingevuld formulier, contract en soms  

 uitzendovereenkomst met de VPRO; print van perspublicaties met de advertentiewaarde  

 ervan; financiële overzichten; verslagen productieoverleg en overleg met gemeente; tabel van  

 medewerkers; aantekeningen evaluatie, 2008        3 omslagen 

 

98         Muziekopnamen, 2008   5 cd’s 

 

99         Filmopnamen, 2008    1 dvd 

 

100       Jazz Fusion + Extra, 2008   2 cd’s 

 

101       Brabant 10 Jazz in Duketown, 2008      1 cd 

 

102       Jazz op de Binnendieze 35 jaar Jazz in Duketown, 2008                7 cd’s 

 

103      Foto’s door G.J. Verhagen, 2008               3 cd’s 

 

104      Jazz in Duketown AVI-file, 2008    1 dvd 

 

105      Foto’s, 2008    1 dvd 

 

132     Kunststof banner, 2008               1 stuk

    

 

  NB: opgeborgen in doos groot formaat inv.nr. 129 

 

2009 

106      Programmaboekje; smoelenboek; programma Binnenpodia; affiches; cd “Alles Jazz in 

            Duketown”, 2009            1 omslag 

 

107      Opnamen vrijdag, 2009    1 dvd 
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2010 

108     Programmaboekje; folders; posters; uitnodigingen; jazz-proeverij; menu Hotel Central; foto’s op  

           CD van high quality JPG door Roel van der Aa, 2010          1 omslag

  

 

109      Foto’s door Ronald Moonen, 2010      1 cd 

 

110      Jazz in Duketown door Rens Janssens Woord en Beeldcommunicatie, 2010             2 dvd’s 

 

2011 

111      Programmaboekje; foto’s; folder sponsormogelijkheden, 2011                         1 cd en 2 stukken 

 

112      Foto’s door Frans, 2011    1 dvd 

 

113      Foto’s door Marc Ketelaars, 2011    1 dvd 

 

114       Jazz in Duketown door Rens Janssens Woord en Beeldcommunicatie, 2011              2 dvd’s 

  

2012 

130       Posters; Conservatorium Talent Award; uitnodigingen; posters; programmabijlage Bossche  

             Omroep, 2012          1 omslag 
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3 Stukken die niet in een bovenstaande categorie zijn te plaatsen 

 

115       Foto’s door A. van Veldhoven, 2001-2011      1 cd 

  

116       Affiches van Jazz in Duketown 2008, 2009, 2010, bedrukt canvas en papier              1 koker 

 

  NB: groot formaat apart geborgen 

 

117       TV-opnamen BDTV, z.d.     1 dvd 

 

118       Foto’s door Jan Verhoeff, 1974-1999   2 cd’s 

 

119       TV-opnamen Omroep Brabant, 1999-2006    1 dvd 

 

120       The World of Jazz in Duketown, 2000-2004 Imago-presentatie, 2004   3 cd’s 

 

121       Onbekende inhoud, z.d.   5 cd’s 

 

122       Foto’s opstelling Markt, z.d.         1 envelop 

 

123       Promotiefoto’s van artiesten, z.d.                            1 envelop 

 

  NB: de dossiers per festival kunnen ook promotiefoto’s van artiesten bevatten 

 

124-128 Foto’s, z.d.    5 enveloppen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

129       Foto’s, krantenknipsel, teksten en ander ongedateerd materiaal gebruikt voor een  

             tentoonstelling, z.d. 

            1 omslag 

 

  NB: veelal groot formaat, apart geborgen 

 


