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Call for Papers 
 

Toots Thielemans (1922-2016)  

A Century of Music across Europe and America 

Internationaal colloquium 

KBR (Koninklijke Bibliotheek van België), Brussel, 9-11 mei 2022 

 

PRESENTATIE 

Jean-Baptiste “Toots” Thielemans werd op 29 april 1922 geboren in de Marollen, een 
historische volkswijk in Brussel. Hij overleed op 22 augustus 2016, op 94-jarige leeftijd, in de 
streek rond Brussel. Tijdens zijn leven groeide hij uit tot een van de meest gerenommeerde 
musici van zijn generatie, voornamelijk als harmonicaspeler maar ook als gitarist en fluiter. 
Daarnaast was hij overal ter wereld een belangrijk vertegenwoordiger van de Belgische cultuur 
en van de jazz. 

De levensloop en het werk van Thielemans beperken zich niet tot zijn statuut van legendarisch 
harmonicaspeler en evenmin tot zijn compositie Bluesette (1963), die vanaf het ontstaan ervan 
een jazzstandaard is geworden alsook een nummer waarvan talloze artiesten een remake hebben 
gemaakt. Zijn oeuvre omvat de meeste jazzstijlen die tussen de jaren 1940 en 2010 hebben 
bestaan, maar ook vele andere muziekgenres: musette, blues, bossanova, Música Popular 
Brasileira, Frans chanson, folk (uit België, Frankrijk, Zweden …), Angelsaksische pop, easy 
listening, muziek voor film en televisieseries, reclame, remakes van klassieke muziek 
enzovoort. Tot slot omvat zijn werk ook meer dan ca. honderd eigen composities evenals 
samenwerkingen met honderden musici uit de hele wereld. 

Het persoonlijk archief van Thielemans wordt vandaag bewaard in het fonds Toots Thielemans 
in de Muziekafdeling van de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR). Dit fonds telt meer 
dan 5.000 stukken van verschillende aard: handgeschreven en gedrukte partituren, 
geluidsopnames, briefwisseling, persknipsels, foto’s, schilderijen, tekeningen, karikaturen, 
affiches, concertprogramma’s, administratieve archiefstukken, persoonlijke voorwerpen en 
souvenirs zoals trofeeën, diploma’s, medailles, beloningen en geschenken. Het 
Muziekinstrumentenmuseum in Brussel (MIM) bewaart ook enkele instrumenten die hem 
toebehoorden. Het fonds Toots Thielemans van KBR vormt een aanvulling op andere fondsen 
en collecties die in België worden bewaard en gewijd zijn aan de Belgische jazz alsook aan de 
20ste-eeuwse populaire muziek: de fondsen Marc Danval (KBR), Éric Mathot (KBR), Robert 
Pernet (MIM), Jean Warland (MIM) en Robert Goffin (AML, Archives et Musée de la 
Littérature), de collectie Albert Michiels (AP Hogeschool Antwerpen), de collectie Juul 
Anthonissen (Heist-op-den-Berg) en het Maison du Jazz in Luik. We verwijzen naar de 
bibliografie voor de volledige referenties. 

Ondanks het belang van zijn artistieke inbreng en de omvang van de bronnen die sinds kort 
beschikbaar zijn, is er eigenlijk nog nooit grondig onderzoek gevoerd naar Thielemans. Het 
colloquium Toots Thielemans (1922-2016). A Century of Music across Europe and America, 
dat van 9 tot 11 mei 2022 zal plaatsvinden in de Koninklijke Bibliotheek van België, heeft de 
ambitie die leemte op te vullen. Het betreft de eerste academische bijeenkomst die gewijd zal 
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zijn aan het onderzoek naar en rond Thielemans. Dit colloquium vindt plaats tijdens het jaar 
Toots 2022, waarin vele evenementen worden georganiseerd in België ter gelegenheid van de 
honderdste verjaardag van zijn geboorte. Naast een reeks concerten zal het belangrijkste 
evenement van dit jaar Toots 2022 de belevingstentoonstelling Toots 100. The Sound of a 

Belgian Legend zijn, die van 22 april tot 31 augustus 2022 plaatsvindt in KBR. Tijdens het 
colloquium komt er ook een bijzonder concert in samenwerking met de jazz-afdelingen van het 
Conservatoire royal de Bruxelles en het Koninklijk Conservatorium Brussel. 

Het colloquium heeft als doel het onderzoek te lanceren naar de vele aspecten van Toots 
Thielemans, zijn leven, zijn werk, hoe zijn werk werd onthaald en de multiculturele contexten 
waarin hij leefde en werkte. We zijn op zoek naar multidisciplinaire benaderingen en 
uiteenlopende standpunten. Dit biedt ons ook de mogelijkheid om musici, producenten of al 
wie met Thielemans heeft gewerkt aan het woord te laten. We moedigen ook lezingen aan die 
een muzikale analyse van het werk van Thielemans maken (composities en improvisaties), 
verankerd in hun culturele context, alsook lezingen die archiefmateriaal exploiteren, of dat 
materiaal nu afkomstig is van het fonds Toots Thielemans van KBR, van andere fondsen van 
KBR, het MIM of eender welke andere instelling. 

De voorstellen voor lezingen zullen, zonder exclusiviteit, betrekking hebben op volgende 
thema’s: 

 De man 
o Zijn biografie, zijn onbekende aspecten en de primaire bronnen in verband 

daarmee 
o Zijn traject als rondreizend musicus van België tot in de Verenigde Staten 
o Zijn activiteiten in Scandinavië, in Latijns-Amerika en in Zuidoost-Azië 
o Zijn vele samenwerkingen in de jazz (bv. met Bill Evans) en in andere 

muziekstijlen en -genres 
 De musicus 

o De harmonicaspeler: de kenmerken van de klank “tussen een lach en een traan” 
(zo omschreef Thielemans zelf zijn manier van spelen), de wisselwerking tussen 
lichaam en instrument, zijn technieken en de evolutie van zijn harmonicaspel 
alsook de vergelijking met andere harmonicaspelers 

o De fluiter en zijn gitaar: analyse van deze combinatie van instrumenten, van zijn 
repertoire als solo-gitarist (meer bepaald tijdens zijn jaren als lid van de bands 
van Benny Goodman en George Shearing) 

o Leader and guest: zijn eigen jazzbands en zijn samenwerkingen als sideman 
 De muziek 

o De composities: Bluesette en andere, inclusief de remakes van andere musici 
o Zijn activiteit als improvisator: transcriptie en analyse van zijn geïmproviseerde 

solo’s 
o Het scheppingsproces: analyses van zijn concertprestaties, de albums die hij in 

de studio opnam, zijn kladwerk, manuscripten en andere genetische documenten 
o Muziek voor film en televisieseries 
o Stijl, esthetiek en geschiedenis van de jazz: kruisbestuivingen en hybridaties 

tussen jazzstijlen, tussen “ernstige” en “populaire” muziek, zijn bijdrage tot de 
Braziliaanse muziek, zijn bijdrage tot het ontstaan van een Europese bebop 
enzovoort 
 



3 
 

 De contexten 
o De Brusselse muziekscène tijdens zijn jeugdjaren (1920-1950): chanson, jazz, 

dansmuziek enzovoort 
o De relatie tussen Europese jazz en Amerikaanse jazz 
o Raciale kwesties: meer bepaald zijn plaats als witte musicus tussen zwarte 

musici in de Europese en de Amerikaanse context 
o Gender kwesties: meer bepaald zijn (non-)conformiteit ten opzichte van 

mannelijke voorstellingen en clichés in de jazz 
 Het icoon 

o Zijn plaats in de constructie en vertegenwoordiging van de Belgische identiteit 
(zijn “belgitude”) 

o Zijn publieke imago in de visuele media (foto’s, karikaturen, video’s enzovoort) 
o Zijn eigen discours in de media en het discours over hem in de media 

(geschreven pers, radio, televisie, internet) 
o De bewaring en de overdracht van zijn nalatenschap (op erfgoedrechtelijk en 

pedagogisch vlak) 

 

BIBLIOGRAFIE 

 Primaire bronnen in België 
 

o Fonds Toots Thielemans (KBR): https://www.kbr.be/nl/fonds-toots-thielemans/  
o Fonds Marc Danval (KBR): https://www.kbr.be/nl/fonds-marc-danval/  
o Fonds Éric Mathot (KBR): https://www.kbr.be/nl/fonds-eric-mathot/  
o Belgicapress (KBR): https://www.belgicapress.be/?lang=EN  
o Fonds Robert Pernet (MIM): https://www.patrimoine-

frb.be/collection/archives-de-jazz-de-robert-pernet  
o Fonds Jean Warland (MIM): https://www.patrimoine-frb.be/collection/fonds-

musical-de-jean-warland  
o Fonds Robert Goffin (AML): http://fonds.aml-cfwb.be/  
o Collectie Albert Michiels (AP Hogeschool Antwerpen): 

https://anet.be/isadtree/ap/opackcisad/isad:kc:2889  
o Collectie Juul Anthonissen (Heist-op-den-Berg): 

https://www.juulanthonissen.be/  
o Maison du Jazz in Luik: http://www.maisondujazz.be/  

 
 Secundaire bronnen m.b.t. Toots Thielemans en de jazz in België 

 
o COPPENS, Elisabeth, La vallée de la Senne. Berceau d’une famille. Préface de 

Toots Thielemans, Brussel, Ordre du Bloempanch, 2002. 
o CORNAZ, Marie, “Le fonds Marc Danval: une source hors du commun pour 

l’étude de la vie musicale à Bruxelles”, Cahiers bruxellois: revue d’histoire 
urbaine, vol. 45, 2013, p. 85-96. 

o DANVAL, Marc, Toots Thielemans, Brussel, Racine, 2006. 
o DANVAL, Marc, Histoire du jazz en Belgique, Brussel, Avant-Propos, 2014. 

https://www.kbr.be/nl/fonds-toots-thielemans/
https://www.kbr.be/nl/fonds-marc-danval/
https://www.kbr.be/nl/fonds-eric-mathot/
https://www.belgicapress.be/?lang=EN
https://www.patrimoine-frb.be/collection/archives-de-jazz-de-robert-pernet
https://www.patrimoine-frb.be/collection/archives-de-jazz-de-robert-pernet
https://www.patrimoine-frb.be/collection/fonds-musical-de-jean-warland
https://www.patrimoine-frb.be/collection/fonds-musical-de-jean-warland
http://fonds.aml-cfwb.be/
https://anet.be/isadtree/ap/opackcisad/isad:kc:2889
https://www.juulanthonissen.be/
http://www.maisondujazz.be/
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o DELLICOUR, Xavier, “L'activité des musiciens de jazz liégeois dans l'immédiat 
après-guerre (1944-1949)”, Revue de la Société liégeoise de musicologie, 
vol. 26, 2007, p. 71-86. 

o Dictionnaire du jazz à Bruxelles et en Wallonie, Luik, Mardaga, 1991. 
o DUFOUR, Valérie, “Les premiers disquaires de Bruxelles et les réseaux locaux 

d’un nouveau complexe musico-industriel (1900-1930)”, in Michel 
DUCHESNEAU et Federico LAZZARO (eds), Musique et radio en pays 

francophones. 1900-1950, Paris, Vrin, 2020, sous presse. 
o HEYMAN, Matthias, “Music (1924-1939): A History of Belgium’s First Jazz 

Journal”, Current Research in Jazz, vol. 7, 2015, http://www.crj-
online.org/v7/CRJ-BelgiumJazzJournal.php. 

o HEYMAN, Matthias, “ ‘Out of Nowhere?’: Pre-war jazz networks and the making 
of post-war Belgian jazz”, in Haftor MEDBØE, Zack MOIR en Chris ATTON (eds), 
Continental Drift: 50 years of jazz from Europe, Edinburgh, Continental Drift 
Publishing, 2017, p. 85–96. 

o HEYMAN, Matthias, “The role and function of jazz competitions in Belgium, 
1932-1939”, Popular Music, vol. 39 nr. 3-4, 2020, p. 439-458. 

o Jazztime in Europe. Documenting Modern Jazz on the Continent, 
https://jazztimeeurope.wordpress.com/, geraadpleegd op: 02-06-2021. 

o MANNAERTS, Pieter, “Jazz en erfgoed: van Lady Bird naar A Love Supreme”, 
Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed, vol. 5 nr. 2, 2012, p. 50-57. 

o MEURANT, Anne (dir.), Jazz in Little Belgium. La collection Robert Pernet au 

Musée des Instruments de Musique Bruxelles, Brussel, 
Muziekinstrumentenmuseum, 2004. 

o MURRAY, Christopher B. (éd.) met Marie CORNAZ en Valérie DUFOUR, Musical 

Life in Belgium during the Second World War, Revue belge de musicologie / 

Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, speciaal nummer, vol. 69, 2015. 
o PERNET, Robert, Belgian Jazz Discography (1897-1999), Brussel, Robert 

Pernet, 1999. 
o SCHROEDER, Jean-Paul, Bobby Jaspar. Itinéraires d'un jazzman européen 

(1926-1963), Luik, Mardaga, 1997. 
o STEENHORST, René en DE BACKER, Peter, Toots 90, Gent, Borgerhoff & 

Lamberigts, 2012. Beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. 
 

 Online bibliografieën over jazz in België 
 

o Cemper-Jazzcollecties en -archieven : https://www.cemper.be/jazzcollecties-
en-archieven (deze pagina bevat een link naar een Excel-document met een 
inventaris van 40 collecties en archieffondsen in verband met jazz in België) 

o Muzikaalerfgoed.be: http://www.muzikaalerfgoed.be/voor-
erfgoedliefhebbers/over-muzikaal-erfgoed/60-muzikaal-erfgoed-van-de-
jazz/publicaties/154-de-jazzbiografie  

o Les Lundis d’Hortense (Jazzinbelgium.com): 
https://www.jazzinbelgium.com/ldh/media/media?lang=fr   

o BiblioJazz (Sorbonne Université): https://bibliojazz-collegium-musicae.huma-
num.fr/s/bibliojazz/page/accueil  

 

https://kbr.bams.belnet.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOj46MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42aTxubmg/bTNpam5tbz0zMjozODxvaW45PmhoPzw8PG5ub287aDM/Mi1/Njo9OTg6Pz8yOjotemJvNjo+MzJRSW0zOzg7Pj4yJjo+MzJRSW1KOzg7Pj4yLXloe382Q35sZCVZZG95Ymx+bnFLYGl5JWluLWg2OT4tY29nNjs=&url=http%3a%2f%2fwww.crj-online.org%2fv7%2fCRJ-BelgiumJazzJournal.php
https://kbr.bams.belnet.be/fmlurlsvc/?fewReq=:B:JVMxOj46MS19NjklOy1ibzY7OjE7Oi14Ymxlan9+eW42aTxubmg/bTNpam5tbz0zMjozODxvaW45PmhoPzw8PG5ub287aDM/Mi1/Njo9OTg6Pz8yOjotemJvNjo+MzJRSW0zOzg7Pj4yJjo+MzJRSW1KOzg7Pj4yLXloe382Q35sZCVZZG95Ymx+bnFLYGl5JWluLWg2OT4tY29nNjs=&url=http%3a%2f%2fwww.crj-online.org%2fv7%2fCRJ-BelgiumJazzJournal.php
https://jazztimeeurope.wordpress.com/
https://www.cemper.be/jazzcollecties-en-archieven
https://www.cemper.be/jazzcollecties-en-archieven
http://www.muzikaalerfgoed.be/voor-erfgoedliefhebbers/over-muzikaal-erfgoed/60-muzikaal-erfgoed-van-de-jazz/publicaties/154-de-jazzbiografie
http://www.muzikaalerfgoed.be/voor-erfgoedliefhebbers/over-muzikaal-erfgoed/60-muzikaal-erfgoed-van-de-jazz/publicaties/154-de-jazzbiografie
http://www.muzikaalerfgoed.be/voor-erfgoedliefhebbers/over-muzikaal-erfgoed/60-muzikaal-erfgoed-van-de-jazz/publicaties/154-de-jazzbiografie
https://www.jazzinbelgium.com/ldh/media/media?lang=fr
https://bibliojazz-collegium-musicae.huma-num.fr/s/bibliojazz/page/accueil
https://bibliojazz-collegium-musicae.huma-num.fr/s/bibliojazz/page/accueil
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

De lezingen kunnen individuele of collectieve (max. 2 personen) lezingen zijn. 

Ze zullen 30 minuten duren (20 minuten presentatie en 10 minuten discussie). 

De gebruikte talen op het colloquium zijn het Nederlands, het Frans en het Engels. 

Als gevolg van de covid-19-pandemie zijn lezingen op afstand (per video) mogelijk. We 
moedigen de deelnemers er echter toe aan om ter plaatse te komen. 

De op het colloquium voorgestelde lezingen zullen worden gepubliceerd. 

We verzoeken u uw voorstel van lezing in te dienen door een pdf-document met de volgende 
informatie op te sturen naar het adres tootsthielemans.kbr2022@gmail.com: 

 Na(a)m(en) van de deelnemer(s) en organisatie(s) waarbij hij (zij) aangesloten is (zijn) 

 Keuze voor een lezing op afstand of ter plaatse (last minute wijzigingen zijn mogelijk 
in functie van de evolutie van de gezondheidscontext) 

 Titel van de lezing 

 Samenvatting (tussen 2.000 en 3.000 tekens incl. spaties) 

 Korte bibliografie 

 Korte biografie van de deelnemer(s) (maximaal 900 tekens incl. spaties) 

 

Uiterste datum voor indiening van de voorstellen: 15 november 2021 (23.59 CET) 

Kennisgeving van aanvaarding: half december 2021 

Inschrijvingskosten 

 Deelnemers (3 dagen) 

o Doctorandi en onderzoekers zonder financiering: € 20 

o Andere: € 40 

 Publiek 

o 1 dag (met koffiepauzes) 

 Studenten / werklozen of daarmee gelijkgesteld: € 8 

 Andere: € 12 

o 3 dagen (met koffiepauzes) 

 Studenten / werklozen of daarmee gelijkgesteld: € 20 

 Andere: € 30 

 Concert 

o Studenten / werklozen of daarmee gelijkgesteld: € 10 

o Andere: € 15 

 

 

 

mailto:tootsthielemans.kbr2022@gmail.com
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ORGANISEREND COMITÉ 

 Hugo Rodriguez (KBR) 
 Hélène Sechehaye (Conservatoire royal de Bruxelles, ICTM Belgium) 
 Matthias Heyman (UAntwerpen, IASPM Benelux) 
 Géry Dumoulin (MIM) 
 Anaïs Verhulst (Cemper, ICTM Belgium) 
 Valérie Dufour (ULB, FNRS) 
 Christophe Pirenne (ULiège, Académie royale de Belgique) 
 Jeroen D’hoe (KULeuven, LUCA School of Arts) 
 Henri Vanhulst (ULB, Académie royale de Belgique) 

WETENSCHAPPELIJK COMITÉ 

 Hugo Rodriguez (KBR) 
 Hélène Sechehaye (Conservatoire royal de Bruxelles, ICTM Belgium) 
 Matthias Heyman (UAntwerpen, IASPM Benelux) 
 Géry Dumoulin (MIM) 
 Marie Cornaz (KBR) 
 Christophe Pirenne (ULiège, Académie royale de Belgique) 
 Nicholas Cooper (University College, Dublin) 
 Martin Guerpin (Université d'Évry-Val-d'Essonne, Paris-Saclay) 

PARTNERS (ONDER VOORBEHOUD) 

 Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 
 MIM (Muziekinstrumentenmuseum) 
 The Legacy of Toots Thielemans (vzw) 
 ICTM Belgium 
 Laboratoire de Musicologie (LaM-ULB) 
 Visit.brussels 
 FNRS 
 FWO 
 Belspo 
 SABAM 


