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Intro
Héél voorzichtig stappen we weer in een ‘gewone’ wereld en klinkt er na een jaar, ver-
trouwde jazz muziek in het Peperhuis.   Een jaar is lang en wat hebben wij elkaar ge-
mist!  Wij hopen, dat u de afgelopen periode – zonder al te veel narigheid – goed bent 
doorgekomen! Er is veel gebeurd: plotseling ging de hele wereld op slot en werd ie-
dereen nadrukkelijk verzocht om thuis te blijven. In eerste instantie deed men dat wel, 
maar familie en vrienden op afstand werd voor velen steeds lastiger; dus ging men 
– als afleiding -  enthousiast klussen…. huizen, schuren en tuinen werden opgeknapt.  
Het weer hielp mee, want de zon scheen regelmatig. Na de eerste lockdown ging men 
er – helaas – en masse op uit, waardoor de regels weer moesten worden aangetrok-
ken; géén evenementen, géén verjaardagen of jubilea! Maar ook geen Sinterklaas en 
Kerst?    Natuurlijk wel! Elke stad hing kerstversiering op. De TV-Sint werd op paleis 
Soestdijk verwelkomd door kleine (toegestane) delegaties vanuit het gehele land, die 
de goedheiligman kwamen verrassen met lokale lekkernijen/symbolen en heel veel 
tekeningen…… Geweldig!!!!!!  In het defilé waren enkele politieke statements verstopt, 
waar de ‘grote mensen’ nog dagenlang in de media over delibereerden.  Verdriet, toen 
bekend werd, dat de ‘echte’ Sint door het virus was geveld en ging hemelen. En dan, 
in het nieuwe jaar….. sneeuw en vorst!!!!!! Er ‘dreigde’ zelfs een Elfstedentocht!!! Het 
zou toch niet waar zijn? Nee, net niet!  Aan één kant, gelukkig maar, want dat had de 
bevolking – vanwege de beperkingen - waarschijnlijk niet aangekund. Daarna de Ver-
kiezingen;  gedoe, gedoe, gedoe, wie gaat/wil met wie?  En in mei het Songfestival, 
met of zonder publiek? Eerst maar zoveel mogelijk vaccinaties, die brengen hopelijk 
rust en meer bewegingsvrijheid. Hoop doet leven!!!
Bestuur van Sgt. Pepper’s Jazz-Club en Hot News- redactie staan te popelen om u 
weer te ontmoeten.  
 Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai. 

07 De Limehouse Six clubmiddag 19 september .

09 Andors Jazzband clubmiddag 17oktober.

11 Herringtown Jazzband clubmiddag 21 november. 

12 Freetime Old Dixie Jassband clubmiddag 19 december.

13 Jazz ten tijde van Corona, trompettist Coos Zwagerman. 

16 Give me that old time religion. 

17 Sgt Pepper’s Jazz-Club in de media

18 Jimmy McPartland and Marian deel 2 door Wim Keller.

23 Jazz in beeld. 

24 In Memoriam: Chris Barber. 

28 Rob Hoeke-Boogiewoogie & Blues.

31 Jazz in blik. 
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Ongetwijfeld heeft u het kunnen vernemen in De Drom, onze website, social media 
of anderszins: we gaan weer open. Gezien alle ontwikkelingen, met name op het ge-
bied van vaccinatie, zijn er geen beperkingen meer, om als jazzclub weer te starten. 
Want mét beperkingen, dat is geen doen. Dat hebben we gezien met de poging in 
september 2020 met de Storyville Jassband. Zowel voor de club, band, bezoekers 
maar ook de horeca in het Peperhuis, was dit geen succes. Anders gezegd, de club 
gaat open, zonder opgelegde restricties. Dus lieve mensen, de spuit erin en we gaan 
weer “van Jetje”! Ik weet niet hoe het u is vergaan, maar wij, als bestuur, hebben u 
enorm gemist.

Let op: dit is de enige Hot News 2021
Dan deze Hot News: dat zal de enige zijn in 2021, dus voorzien van de informatie van 
de bands in september tot en met december. Getracht is om de bands die in 2020 
waren uitgevallen, opnieuw een plekje te geven. Dat is niet helemaal gelukt, maar u 
zult de muzikanten zeker zien verschijnen in 2022.

2022 30ste bestaansjaar van de club, 6e lustrum
Ja, u leest het goed, volgend jaar bestaat uw club al weer 30 jaar. Waar is de tijd 
gebleven… Hoe dan ook, het 6e lustrum zal volop gevierd worden met bands uit bin-
nen- en buitenland met de kwaliteit die u mag verwachten.

Clubcard 2020 ook geldig in 2021
Zoals afgesproken blijft uw clubcard 2020 ook geldig in 2021. Gezien de grote uitval 
van optredens - door de pandemie -, besloot het bestuur geen jaarbijdrage van u te 
innen. Wel ontvangt u in januari 2022, na het innen van de jaarbijdrage voor dàt jaar, 
een gloednieuwe clubcard 2022.  
Wij hadden enkele opzeggingen in 2020 ontvangen, echter ook voor hen geldt dat 
hun pasje nog even geldig blijft en wel tot en met de clubmiddag december 2021.   

Een beroep aan u om uw club te helpen!
Met deze actie waren we vorig jaar gestart, maar dat viel natuurlijk ook in het water. 
Dus pakken we dit weer op! We zien in de afgelopen jaren toch een lichte achteruit-
gang in ledenaantal. Weliswaar is er geen reden tot paniek, maar een en ander heeft 
wel degelijk de serieuze aandacht van het bestuur. Het opzeggen heeft grotendeels 
te maken met de welbekende vergrijzing, verhuizing, ziekte of overlijden. Kortom, be-
grijpelijke redenen. Echter, essentieel is dat uw financiële jaarbijdrage en kaartrecette 
van belang zijn voor het budget van de club, zeker het onderdeel muziek. Want beste 
mensen, de bands komen echt niet voor een biertje en een gehaktbal. En uw bestuur 
wil graag kwaliteit leveren, daar waar het de muziek betreft en niet elke maand de 
‘Doemaarwatjes’ of telkens dezelfde bands. 
Daarom een beroep op u: het bestuur ‘daagt u uit’ om uw club te helpen. Hoe... wel, 
heel eenvoudig.
U neemt als lid van onze club een kennis (of een stel) mee als introducee naar één 
van de clubmiddagen. Uw kennis(-sen) hebben vrij entree. U kunt hem en/of haar la-
ten genieten van de sfeer en muziek in het Peperhuis en dan kan het niet anders zijn, 
dat uw kennis(-sen) aanhaken als nieuw   ( e) lid/leden van de club. Onderstaand een 
alfabetische verdeling op de eerste letter van uw achternaam (zonder de, van of van 
de) per clubmiddag, in de laatste 4 maanden van 2021. Want alles op één middag, 

Skroiverai van het bestuur
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dat zal niet gaan. Helpt u uw club? Ja toch!
De verdeling is als volgt:
19 september Limehouse Six: G, H, I, J en K 
17 oktober Andor’s Jazzband:  L. M, N, O en P 
21 november Herringtown Jazzband: R, S, T, V en W 
19 december Freetime Old Dixie Jassband:  Z
Mocht u echt niet kunnen op één van de clubmiddagen of bent u het vergeten, kom 
dan even langs bij de kassa en wij maken een nieuwe afspraak. 

When I leave the world behind
Op 31 maart 2021 overleed Joop Paartman op 78-jarige leeftijd. Hij was ernstig 

ziek.  Joop maakte sinds de tweede helft van de jaren ’90 deel uit van Jazzpira-
tion. Hij speelde banjo, gitaar en was ook vocaal te horen. Een paar weken voor 
zijn overlijden was ik bij hem op bezoek en kreeg een aantal jazz-lp’s en-singles in 
mijn armen gedrukt, voor de verkoop op de club. Joop was niet alleen actief in de 
jazz; in de jaren zestig maakte hij onder andere deel uit van de Bandits, een rock ‘n 
rollgroep uit Enkhuizen, waar hij de bijnaam Johnny Cannon had. (foto Jan de Jong) 

Een artikel n.a.v. het overlijden van Chris Barber vindt u verderop in dit blad.

Sgt. Pepper’s Jazz Award 2020 en 2021 worden samengevoegd
Zoals bekend, is de Award 2019 gewonnen door de Enkhuizer Herringtown Jazz-
band; deze is reeds   in het voorjaar uitgereikt. Op de clubmiddag van 21 november 
kunt u de band alsnog feliciteren.
Gezien de beperkte optredens, in beide ‘Coronajaren’, worden de bands van die 
jaren samengevoegd, zodat er toch nog sprake is van een reële competitie. Dat be-
tekent dus, dat de Sgt. Pepper’s Jazz Award 2020+2021  in het lustrumjaar van de 
club in 2022 zal worden uitgereikt aan de winnende band.

Jazzwalk of Fame
Ook willen wij in het najaar nog een nieuwe tegel onthullen in de Jazzwalk of Fame. 
Ten tijde van het schrijven van dit artikel is nog niet duidelijk wanneer dit gaat plaats-
vinden, dus wij houden u op de hoogte. 

Een dringend verzoek: toon uw clubcard!
Hoewel we trouwe bezoekers (her-)kennen wordt het voor de bestuursleden wel 
eens moeilijk om gezichten en namen te onthouden. Hoe kan dat ook anders, als 



6 Sgt. Pepper's Hot News september 2021

grootste en gezelligste club van Nederland. Dus bent u de trotse bezitter van een 
reguliere card of een goldcard, laat deze zien bij de kassa. Zijn wij gerustgesteld en 
hoeven niet achter u aan te lopen voor controle.

Ons privacy beleid
Zoals bekend is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. 
Dit is nieuwe Europese privacy wetgeving. Dit raakt ook de jazzclub omdat wij het 
beheer hebben over uw gegevens, donateurs, sponsors en adverteerders. Wij hech-
ten aan de privacy van hen en gaan daarom uiterst zorgvuldig met deze gegevens 
om. Wij stellen alles in het werk om die privacy zoveel als mogelijk te waarborgen. 
Er zal niets veranderen in de wijze hoe wij de gegevens verwerken en indien u wilt 
weten hoe wij met uw gegevens omgaan zijn wij als bestuur vanzelfsprekend bereid 
dit toe te lichten. Voor PR-doeleinden publiceren wij zo af en toe foto’s van de club-
middagen, waar mogelijk ook bezoekers op kunnen staan. Wilt u dit absoluut niet, 
dan houden wij rekening met uw bezwaar.

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende 
verlenging. Dit geldt zowel voor de donateurs die – nog - per nota betalen alsmede 
die een machtiging hebben getekend. Zegt u na die datum op, dan maken wij on-
nodig kosten, die wij aan u moeten doorberekenen. Hebt u een machtiging onderte-
kend, waarvoor dank, dan machtigt u tot wederopzegging Sgt. Pepper’s Jazz-Club 
om van uw bank- of girorekening de jaarlijks verschuldigde bijdrage af te schrijven. 
Indien u het niet eens bent met de afschrijving, dan heeft u het recht het bedrag - bin-
nen 30 dagen - zonder opgave van een reden ongedaan te maken. Dat u het weet. 

Herringtown in Ander Tijden
Ongetwijfeld heeft u enkele Hot Newsen terug het reisverslag gelezen van de Herringtown 

Jazzband. De band maakte met een grote groep volgers 
in 1987 en 1988 reizen naar Rusland, dus ver achter het 
toenmalige IJzeren Gordijn. Een en ander kwam tot stand 
voor de vereniging Vrienden van Rusland. Over deze ver-
eniging heeft het programma Andere Tijden (NTR) een 
aflevering gemaakt. Hierin kon de Herringtown natuurlijk 
niet ontbreken. Jongstleden 5 mei werden de opnamen 
gemaakt in ons clubhonk, het Peperhuis. Naast de mu-
ziek, beelden van de reis en werden trombonist Henk van 
de Veen, trompettist Rob van Bergen en voormalig lid 
van de band Theo Kroeb geïnterviewd. Naar verwachting 
wordt deze aflevering van Andere Tijden in het najaar uit-
gezonden. Via de social media houden wij u op de hoogte 
voor de exacte uitzendingsdatum.

De Sgt. Pepper’s Jazz-Clubmiddag wordt mede 
mogelijk gemaakt door:

WIJ ZIJN U ZEER ERKENTELIJK!

De Wit Beeld, Geluid & Witgoed 

Gemeente Enkhuizen
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Limehouse Six

Zondag 19 september 2021, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen
 
Bezetting:   
Ernst Bruins  - kornet
Piet Glas  - trombone
Aad Overeem  - tenor- en sopraansaxofoon, clarinet, zang
Rob Bakker  - piano, zang
Wil van Schaik:  - banjo
Pieter Vos  - bas, sousaphone

De eerste clubmiddag van dit jaar zal worden verzorgd door De Limehouse Six, 
een afvaardiging van de gelijknamige jazzband die in 1965 in Haarlem is opge-
richt. Het zestal dat vanmiddag in het Peperhuis te beluisteren zal zijn bestaat 
uit geroutineerde oude stijl jazzmuzikanten die ook hun sporen hebben verdiend 
in vele andere orkesten.
De leden hebben, samen met de overige ‘Limers’, bekendheid verworven met 
hun traditionele jazz en Hot Dance muziek uit de ‘roaring twenties’. 
Het repertoire wordt gespeeld in de traditie van onder meer Fletcher Hender-
son, Luis Russell, Mc Kinney’s Cotton Pickers, Jean Goldkette, Bix Beiderbecke, 
Frank Trumbauer en Duke Ellington.
Dat ze hiermee een breed publiek weten te bereiken blijkt onder meer uit 
optredens tijdens het ‘North Sea Jazz Festival’ en het ‘Ascona International 
Jazz Festival’. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig voor een heerlijk middagje 
ouderwetse live jazzmuziek. Kom dat zien!

Aart Lub
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 

Hot News: 
we maken hem met plezier

Westerstraat 93, 1601 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 23 05
Fax: 0228 - 32 11 18
E-mail: info@ruberg.nl

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 40

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

Telefoon 0228 - 31 53 80
Mob.: 06 - 53 95 56 12

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

Prinsenstraat 11
1601 CR Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 27

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

LOTUS 
WESTERSTRAAT 95
ENKHUIZEN
TEL. 0228 - 31 35 38
FAX. 0228 - 32 12 89
www.Lotus-Enkhuizen.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.
• C.V. ketels
• Gas- en water- 
   installaties
• Dak- en zink-     
   werkzaamheden                                                       
• Badkamer- 
   en toiletrenovaties

 Vierkant 7, 1602 KH Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 90 96

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

Westerstraat 90, 1601 AM Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 58 99 www.coffy-huys.nl

Bagijnestraat 1, 1601 AE Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 54 40 
www.koster-avl.nl
Webwinkels: www.audioplaats.nl
www.kabelplaats.nl

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

b e ë d i g d  v e r t a a l b u r e a u

Westerstraat 145 | 1601 AE Enkhuizen
0228-322333 | 06-47472677 | info@univertaal.nl

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Zondag 17 oktober 2021, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Suzan Veneman - trompet
Ad Houtepen - cornet, klarinet, altsaxofoon
Victor Bronsgeest - trombone
Leon van Mil - tenor- en baritonsaxofoon, klarinet
Floortje Smehuijzen - altsaxofoon, klarinet
Johan Lammers - banjo
Hans Koppes - tuba
Ger Booima - drums

Vanaf de oprichting in 1978 richt Andors Jazz Band zich op de geweldige hot 
dance en jazzmuziek uit de jaren twintig en de vroege jaren dertig van de Twintig-
ste Eeuw. De band gebruikt de originele arrangementen uit die tijd, maar ook eigen 
stijlgetrouwe arrangementen. 
Zoals gewoon was in de beginjaren van de jazz, speelt de band akoestisch; alleen 
de aankondigingen en de zang zijn versterkt.
In een kwart eeuw is de band een graag geziene gast geworden op jazzfestivals in 
heel Europa en tijdens talloze tournees heeft de band opgetreden in tientallen Eu-
ropese jazzclubs en volgden vele radio- en televisieopnamen. Andors Jazz Band 
heeft inmiddels een reputatie opgebouwd als een van de toonaangevende bands 
in de vroege jazzmuziek, met een groeiende, enthousiaste aanhang die deze mu-
ziek heeft herontdekt.
De leden van de band zijn ervaren musici met een voorliefde voor de muziek van 
legendarische orkesten uit die tijd, zoals die van Fletcher Henderson en Duke El-
lington. Vanzelfsprekend is ook de presentatie van de band stijlgetrouw: de ‘Roa-
ring Twenties’ herleven vanmiddag, op veler verzoek, muzikaal in het Peperhuis.

Aart Lub                                                                                                          

Andors Jazzband
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl

www.devestingmakelaars.nl

0228 712 300
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Herringtown Jazzband

Zondag 21 november 2021, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

Bezetting:   

Rob van Bergen - trompet, bugel, zang
Erwin Schoen - rieten, bluesharp, zang
Henk van der Veen - trombone, trompet, zang
Auke Veentra  - banjo, gitaar, zang
Ruud Danckaarts  - bas
Menno Deutekom - drums

De trotse winnaar van de Sgt Pepper’s Jazz-Award 2019 krijgt vanmiddag de 
verdiende aandacht die eerder, door alle Corona perikelen, onvoldoende ge-
geven kon worden. De bandleden staan te trappelen en willen alles uit de kast 
halen, om zo het publiek en juryleden te bedanken voor de toekenning van 
de Jazz-Award. Dat de Herringtown Jazzband geen eendagsvlieg is weet de 
jazzscene natuurlijk al lang. De band heeft zijn sporen reeds ruim verdiend en 
ziet de toekomst swingend tegemoet. Het enthousiasme en vertrouwen is teke-
nend voor deze jazz ambassadeurs van de Haringstad. Tijdens de vele succes-
volle optredens in jazzclubs en op jazzfestivals in Nederland en in het buitenland 
is door de jaren heen altijd een eigen stijl herkenbaar geweest. Met als vaste 
ingrediënten: een afwisselend repertoire, stevige collectieven, uitbundige solo´s 
en eigen arrangementen. Het orkest treedt net zo makkelijk op in grote zalen als 
in een klein café, waar men bij voorkeur unplugged speelt en er een heel direct 
contact ontstaat met het publiek. Komt dat zien en geef de band de feestelijke 
huldiging die ze nog tegoed hebben.

 
Aart Lub
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Freetime Old Dixie Jassband

Zondag 19 december 2021, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

 
Tba  - trompet / zang 
Tba  - klarinet /altsaxofoon 
Rob Vlam  - trombone / zang 
Piet de Wit  - banjo 
Jaap de Wit Sr.  - bas / bassaxofoon / sousafoon 
Pieter de Wit  - drums 

Het jaar wordt stijlvol afgesloten met een unieke verjaardag van de Freetime.
Die vanmiddag haar gouden jubileum! viert. De band heeft vele muzikanten in 
Enkhuizen geïnspireerd om jazz te gaan spelen wat heeft geleid tot een keur aan 
zeer succesvolle jazzformaties en een hechte Enkhuizer jazzscene. Nog altijd 
heeft de Freetime een grote aantrekkingskracht op een vaste groep trouwe sup-
porters, die ieder optreden weer op hun wenken wordt bediend met onvervalste 
dixielandmuziek.
Door de jaren heen heeft de band heel wat leden zien komen en gaan, maar de 
‘Freetime Sound’ is steeds bewaard gebleven. De mannen, in de vertrouwde 
shirts met de blauwe blokjes en de onvermoeibare multibassist in hun midden, 
nemen het publiek iedere keer weer mee op een nostalgische reis door de jazz, 
waarbij o.a. ragtime’s, stomps, Latin-stukken en de blues de revue passeren. 
Mede hierdoor is een optreden van deze band een afwisselende happening. 
De band verdiend een bomvol Peperhuis om deze bijzondere mijlpaal extra kleur 
te geven. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor een onvervalst middagje 
Enkhuizer jazz.

Aart Lub

50 Jaar
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Aan het woord is trompettist Coos Zwagerman.
Meer dan een jaar Corona-crisis, beschreven vanuit het oogpunt van een mu-
zikant. Meer dan een jaar… Iedere keer dat ik daar aan herinnerd word, ben ik 

er toch weer even stil van. Gelukkig 
heb ik wel genoeg bezigheden om 
dat niet vaak te hoeven doen! 2020 
begon voor mij eigenlijk heel goed. 
Ik had veel werk; ik tourde bijv. als 
trompettist met het Glenn Miller Or-
chestra door heel Europa en met 
Jeangu Macrooy, onze kandidaat 
voor het Eurovisie Songfestival trad 
ik vaak op. Daarnaast was ik net be-
gonnen met een eigen, regelmatig 
terugkerend evenement bij een van 
de leukste clubs van Amsterdam: 
De Nieuwe Anita. Ons event heet 
“Ah Neetah’s Wild Ponchatoulas”; 

een Mardi Gras-feest met New Orleans-muziek. Mijn band GUMBEAUX was 
huisband en we hadden een aantal gasten, waaronder bijv. Kris Berry. De eer-
ste editie was een enorm succes en de tweede versie had eind maart moeten 
plaatsvinden. En toen werd het 13 maart. Ik zou die avond eigenlijk in Duitsland 
spelen en verder was de agenda voor de rest van het jaar ook stampvol. In een 

klap allemaal weg. Dat was best een 
hard gelach. Ik weet dat het afgelo-
pen jaar voor iedereen erg lastig is 
geweest en dus zal ik u niet vermoei-
en met te veel negativiteit; ten slotte 
ben ik gezond. Maar aangezien het 
hier om het oogpunt van de muzi-
kant gaat, moet ik voor de volledig-
heid toch even toevoegen dat onze 
overheid niet veel heeft gedaan voor 
onze beroepsgroep, net zoals voor 
bijv. de horeca. Ik ken veel hardwer-
kende collega’s die een prima boter-
ham verdienden vóór Corona, die in-

middels inderdaad zijn gestopt als professioneel muzikant… Ikzelf heb besloten 
door te gaan; ik vind het zonde om de investeringen die ik heb gedaan nu weg 
te gooien en ik geloof ook heilig dat mensen nu eenmaal niet zonder live-muziek 
kunnen! Wat is het leven immers waard zonder mooie dingen? Maar tot zover de 
frustratie! Ik heb dit jaar gebruikt om me te verdiepen in de technische kant van 
de muziekwereld; het opnemen en mixen van audio. Die wereld vond ik altijd al 
heel interessant en dit jaar bood me de gelegenheid. Verder heb ik af en toe op-
namesessies; hetzij in mijn eigen studio, hetzij bij iemand anders, bijv. voor com-
mercials. Ook geef ik een dag in de week trompetlessen. Tegen het einde van 
de eerste lockdown ben ik met gitarist Elliot Muusses in het centrum van Am-
sterdam op straat gaan spelen. Ik speel daarbij contrabas en zing. De mensen 

Jazz ten tijde van Corona.
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De band op full swing! 
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op straat hadden op dat moment zo’n behoefte aan de sfeer en warmte die live-
muziek met zich meebrengt dat dat een enorm succes werd en het was prachtig 
om te zien hoe sommige mensen hier door geraakt werden. Wat begon als een 
gelegenheidsduo werd dus al vrij snel een band genaamd Jazz-Déco; jazz uit de 
Art-Deco tijd. Toen het buiten kouder begon te worden hebben we de buitencon-

certen omgezet in we-
kelijkse livestreams op 
facebook, met gas-
ten als Harry Kanters, 
Maarten Hogenhuis, 
Jonny Boston etc. Hier-
bij kwam natuurlijk mijn 
opgedane kennis in de 
studiotechniek ook van 
pas! Verder ben ik be-
zig met pianist Folkert 
Oosterbeek (o.a. van 
BRUUT!) een album 
met Nederlandstalige 
jazz te maken. Hierbij 
zing ik en speel ik ook 

weer contrabas. Ondanks alle ellende en kaalslag moet ik ook zeggen dat zo’n 
jaar je ook een paar dingen doet beseffen waar je misschien anders door drukte 
aan voorbij raast; het muzikant zijn is zo’n druk bestaan dat je soms vergeet 
wat je op het einde van je carrière graag bereikt zou hebben. Ik heb me door 
deze tijd bijvoorbeeld wel gerealiseerd dat het meespelen met beroemde namen 
weliswaar eervol en mooi is, maar dat het toch het meest belangrijk is dat je de 
dingen die je van tevoren graag zelf hebt willen maken toch in ieder geval moet 
proberen te volbrengen. En dat je je publiek dus moet laten horen wat voor mu-
ziek je zelf het liefst zou maken. Ideeën genoeg dus; hopelijk mag ik ze snel in 
het openbaar en dus ook aan u laten horen! En het liefst op uw eigen jazzclub 
en festival; ik denk dat u deze podia en artiesten net zoveel gemist hebt als ik, 
dus laten we ze in ere houden en ze steunen met ons bezoek zodra dat weer kan 
en mag! Mocht u nieuwsgierig geworden zijn, bezoek ons dan ook eens op het 
internet. Voor GUMBEAUX: www.gumbeaux.net en voor Jazz-Déco:youtube. 

Coos Zwagerman
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Give me that old time religion
In Hot News nummer 3 van 2020 is een artikel geplaats met de titel ‘Lichaam, geest 
en jazz’ waarin op basis van wetenschappelijk onderzoek wordt toegelicht hoe jazz 
de gezondheid kan verbeteren.
Naar aanleiding hiervan ontving de redactie een brief van een trouw clublid, de heer 
Siem Jonker uit Alkmaar waarin hij een ervaring met ons heeft gedeeld die heel 
mooi aansluit bij het hiervoor genoemde artikel. 

Van tijd tot tijd breng ik een bezoek aan het ‘Mozaïekhofje’ aan de Nieuwmarkt 
in Amsterdam. Onder deze poëtische naam gaat een klein verpleeghuisje schuil, 

bewoond door dementerende vrouwen en 
mannen op leeftijd. Mijn bezoek is primair 
gericht op een hartsvriendin van onze familie: 
Greetje. Greetje heeft een hoge leeftijd be-
reikt, maar helaas ook een hoge graad van 
dementie. Op een mooie lentedag wandel ik 
van het Centraal station langs de Gelderse 
kade naar de Nieuwmarkt. Ik onderga de 
ware Amsterdamse sfeer. Zo passeer ik een 
kapsalon, met de intrigerende naam ‘Kapso-
nes’. In het Mozaïekhofje word ik ontvangen 
in de huiskamer, waar een achttal bewoners 

aan de koffie zit, omgeven door een cordon van robuuste, hulpvaardige Surinaamse 
meiden. Na de koffie, begeleid door zo’n snelsmeltende lange vinger, begin ik met-
een met ‘Hoe zachtjes glijdt ons bootje’, mijzelf begeleidend op m’n oeroude ban-
jolele. Er wordt uiteenlopend gereageerd. Een aantal bewoners, waaronder Greetje, 
blijft op de ellebogen steunend, voorover op de tafel liggen; zou dat voor hen de 

meest veilige houding zijn? Een van de vrou-
wen tikt met haar koffielepeltje op tafel ve-
nijnig de maat; een der mannen wiegt in zijn 
rolstoel uitbundig mee, op de grens van kap-
seizen. Ik doe nog wat liedjes uit ‘mijn’ oude 
doos en als de aandacht wat verslapt gooi ik 
mijn ritmische explosie in de strijd, in de vorm 
van ‘Give me thatold time religion’. De Suri-
naamse schonen krijgen het prompt op hun 
heupen, zingen met hun heerlijk overzee     s 
accent mee en produceren danspasjes. Een 
van hen , Isabelle, loopt wiegend op de aan 
tafel voorovergebogen Huub de Jong toe; 

maakt een lichte revérence en vraagt: “Meneer De Jong, mag ik deze dans van U?”  
De Jong komt lichtelijk overeind, waarop Isabelle hem in de houdgreep neemt en 
hem naar de dansvloer transporteert……. En dan geschiedt het wonder!....... Huub 
danst mee…… ontroerend!  ‘Thatold time religion’ leverde het niet aflatende geloof in 
het helende effect van muziek, zang en met name ook van ritme op de mens. En op 
elk moment van het leven. Op deze gezegende vierkante meter dansvloer ontvouw-
de zich een immens groot wonder!  (In mijn binnenste klonk een daverend applaus). 

  Siem Jonker, september 2020
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Sgt Pepper’s Jazz-Club in de media
Enkhuizen heeft met zijn jazzfestival en vele jazzbands een historie als het om jazz 
gaat. Er is ook de internationaal bekende Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Het afgelopen 
jaar was het echter stil in de stad. In het verleden waren er wel dertien jazzbands 
in Enkhuizen, iedereen had bijna wel een familielid dat in een bandje speelde”, 
meent Gerrit Piso, secretaris van Sgt. Pepper’s Jazz-Club. Tegenwoordig is dat 
misschien iets minder, maar de jazzclub en het festival trekken nog altijd volop pu-

bliek. „We hebben donateurs in het hele 
land en er komen vaak Engelse gasten. 
”De jazzclub organiseerde de laat-
ste tijd negen concerten per jaar, met 
oudestijljazz als uitgangspunt. ”Veel 
mensen denken dat wij ook het fes-
tival in juni organiseren, maar dat is 
niet zo’’, maakt Piso duidelijk. ,,Wij 
zijn wel partner: we lenen materiaal 
en faciliteren waar nodig is.’’ Er wordt 
soms ook geput uit het adresboekje 

van de jazzclub, want die heeft de nodige contacten. Er treden immers al zo’n 
28 jaar artiesten uit binnen- en buitenland op bij de club, die huist in het Peper-
huis. ,,Dat is een pakhuis met een VOC-sfeertje. We hoeven weinig te doen om 
een gezellige sfeer te creëren. We zetten wel een mooi podium neer. Een band 
hoort immers op een podium.  Vooraan zetten we rijen stoelen waar mensen 
kunnen luisteren. Aan de kanten staan tafeltjes en er is een deel om te dansen.’’  
De laatste keer, in september, mocht niet gedanst worden en konden maar vijftig 
donateurs die zich tevoren hadden aangemeld zittend het concert bijwonen. ,,In 
januari en februari zijn we gewoon van kant gegaan met het jaarprogramma, maar 
in maart hebben we de boel dicht moeten gooien. Men was dus blij dat er weer iets 
kon. Er is een grote groep die snakt naar contact. De mensen waren toen blij dat 
ze elkaar en ons weer zagen.’’ De opstelling was anders dan voorheen en daarmee 
veranderde de sfeer. Piso vond die echter niet verkeerd. ,,Het was heel prettig. We 
hadden het podium verplaatst en de stoelen stonden 1,5 meter uit elkaar. Iedereen 
was voorzichtig. Toch hing er een gezellige sfeer. De muzikanten genoten en ieder-
een was heel blij. Dat komt ook door de ruimte: die is gezellig met tien, maar ook 
met 150 man. Het liefst hebben we er wel minstens honderd.’’
Het bestuur van de jazzclub vergadert nog regelmatig. Als de maatregelen losser 
worden, kan er snel een optreden zijn. ,,De contacten met de bands zijn zodanig 
dat we snel kunnen opstarten. We hebben een reputatie waardoor veel muzikanten 
graag bij ons spelen.’’ Een heropening hangt echter niet alleen van de bands af. ,,We 
voelen verantwoording voor de gezondheid van onze bezoekers. Er komen ook 
oudere mensen, die geboren zijn met jazz. Daar houden we in onze overwegingen 
rekening mee.’’
De secretaris durft geen harde uitspraken te doen, maar hoopt op een herstart na de 
zomer. Dan zal ook de Hot News, het clubblad, weer worden uitgebracht. Hopelijk 
kan dan ook weer een steen worden toegevoegd aan de ’Jazzwalk of Fame’ in de 
binnenstad. De jaarlijkse prijs voor het beste optreden van het afgelopen jaar wordt 
sowieso niet uitgereikt over 2020. Het handjevol bands dat heeft opgetreden, wordt 
meegenomen in de eerstvolgende jurering.

Bron: NHD Faralda Houthuijsen

Noord-Hollands dagblad 17-01-2021
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Jimmy McPartland and Marian (2)
De carrière van Jimmy kwam eindelijk in een stroomversnelling. Op 6 decem-
ber 1927 ging hij met zijn oude maatjes Bud Freeman en Frank Teschemacher, 

Jim Lanigan, Gene Krupa en Eddie Condon 
de opnamestudio in en nam enkele klassieke 
jazzplaten op, onder de naam McKenzie/Con-
don Chicagoans:  ‘Sugar’/’China Boy’. Op 
19 december 1927: ‘Nobody’s Sweetheart 
Now’/’Liza’. Benny Goodman haalde hem 
in 1927  weg bij het orkest van Ben Pollack; 
hij bleef tot 1929 bij die formatie spelen.  Met 
Pollack kon hij direct de opnamestudio in en 
op 7 december 1927 nam hij ‘Waitin’ for Katie’ 
en ‘The Memphis Blues’ op. In het voorjaar van 
1928 sloot zijn maatje Bud Freeman zich ook bij 
hen aan. Het waren nog drukke tijden, want met 
Benny Goodman en Glenn Miller nam hij een 
hele serie platen op, later uitgebracht op één lp, 
o.a. ’A Jazz Holiday’ en ‘Wolverine Blues’. De 

Pollack Band had zijn domicilie in New York gevonden en Jimmy dook direct het 
‘freelance’ opname-cirquit in! Hij had voldoende werk om een goed belegde bo-
terham te verdienen. Voor Sam Lanin Broadcasters en Ipana Troubadours; Joe 
Cadullo and his Orchestra en niet te vergeten Eddie Condon and his Footwar-
mers; Victor McHughes Bostonians en trad op met Irving Mills. Maar het meeste 

werk kwam toch van Ben Pollack, die naast zijn 
Big Band ook nog een kleine dixieland groep 
had : Pollack op drums, Goodman op klarinet, 
McPartland en Jack Teagarden op trombone. 
Geboekt werden zij in 1928/29 als ‘The Hottest 
White Orchestra’ en er werd goed verdiend: 
$400,-$600,- in de week was geen uitzonde-
ring, een kapitaal in die tijd. Het leven lachte 
hem toe en het kon allemaal niet stuk. Maar hoe 
betrekkelijk het was bleek wel, toen Jimmy vóór 
het optreden - in 1929 -, met Benny Goodman 
een potje ging honkballen en hun schoenen vuil 

waren; hij werd door Pollack op staande voet ontslagen. Benny ging verhaal 
halen en zei tegen Pollack: “Heb je Jimmy ontslagen, dan neem ik ook ontslag”! 
 
Hard Times during Depression.
De beurskrach van 1929 had in eerste instantie nog niet veel impact op de 
meeste musici en Jimmy vond direct werk in een Broadway -show ‘Sons O’ 
Guns’, waar hij in de ‘Pit’ Band ging spelen. Overdag ging hij de opnamestudio 
in om platen op te nemen en er werden enkele ‘soundtracks’ voor Paramount 
Pictures opgenomen. Toch begon het luxe wereldje - na de krach - in te stor-
ten. Hij trouwde met Dorothy Williams, die een zang- en dans-act had met ‘The 
Williams Sisters’. Zij kregen in 1930 een dochter, Dorothy, maar na 2 jaar ging 
zij van hem af en nam de baby mee!! Jimmy raakte aan de drank, kon nog wel 
werken voor populaire figuren als Harry Reser en Horace Heidt, maar stond ver 
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weg van het jazzgebeuren. Hij werd opgevangen door zijn broer Dick, die in 
een Quartet in hotels speelde en bleef dat een paar jaar doen; zij noemden zich 
‘The Embassy Four’.  In 1936 (tot 1941) begon hij weer met een orkest on-
der zijn eigen naam en nam daarmee ook nog enkele platen op…  ‘Eccentric’, 
‘Original Dixieland One Step’, ‘Panama’, etc.. In 1939 ‘Jazz Me Blues’, ‘China 
Boy’, ‘Sugar’, etc., acht kantjes in totaal. Hij had bijna een record gevestigd 
door als jazzmuzikant in de jaren dertig zo weinig platen gemaakt te hebben. 

I am in the Army now.
Nadat de USA op 7 december 1941 bij de Tweede Wereldoorlog betrokken 

werd, vond Jimmy in 1942 dat hij zijn vader-
landse plicht moest vervullen en ging in mili-
taire dienst; niet als muzikant, maar gewoon 
om te vechten. Hij omschrijft zichzelf als ‘A 
drunken Patriot’. Hij werd ingezet bij de lan-
ding in Normandië; trok heel Europa door 
richting Duitsland, maar werd uiteindelijk over-
geplaatst naar een onderdeel dat voor ‘enter-
tainment’ moest zorgen. Daarbij ontmoette 
hij - in België - Marian Page, een Britse pia-
niste, net 24 jaar. Jimmy verzorgde de muzi-
kale begeleiding van de U.S.O. kampshows 
met een eigen band en Marian kwam er ge-
woon bij. Het klikte tussen beiden. Ondanks 
het leeftijdsverschil van 17 jaar, stapten zij op 
3 februari 1945, in Aken, Duitsland in het hu-

welijksbootje . Na het einde van de oorlog gingen zij terug naar Chicago, waar 
ze gezamenlijk gingen werken in de muziek business. Stylisties waren er nogal 

wat verschillen, want Marian had niet zoveel 
op met de verstokte dixieland instelling van 
Jimmy; zij speelde het liefst ‘mainstream’ jazz 
met een combo van 4 man. In 1947 schreef 
Downbeat Magazine: ‘ McPartland blows bet-
ter than ever, not all Dixie’, een groter compli-
ment kon hij niet krijgen; zijn afwezigheid van 
6 jaar werd in een klap goedgemaakt, hij was 
terug aan de top. De komende 4 jaar speelde 
hij samen met Marian, maar zij ging ‘s avonds 
toch regelmatig naar andere gelegenheden, 
om daar andere muziek te spelen dan dixie-
land jazz.  Het was onvermijdelijk, de verschil-
len waren te groot, hun huwelijk eindigde in 
een scheiding, maar ze bleven goede vrien-
den en speelden nog regelmatig met elkaar. 

Jimmy op de internationale tour.
Jimmy was in 1960 een graag geziene gast in 
televisieprogramma’s en stond bijna wekelijks 
in de platenstudio; ging constant op tournee 
en zelfs regelmatig naar het buitenland. Op 
20 november 1965 was er een reunieconcert 
voor de leden van de voormalige ‘Austin High 
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Twee vrouwen, drie mannen, ze vormen de redactie van ons clubblad en laten vier keer per jaar 
32 vol gedrukte pagina’s op u los; in dit jubileumjaar zelfs 40 pagina’s. En dat al 20 jaar! 
Zoals er aan alles een begin is, zo is dat vanzelfsprekend ook bij ons clubblad het geval. In het 
eerste jaar van het bestaan van de jazzclub werd u, de clubdonateurs, - die heetten toen nog 
leden - van de clubactiviteiten kond gedaan door middel van gefotokopieerde A-4tjes in brief-
vorm. Het toenmalige bestuur - even ambitieus als het huidige - wilde natuurlijk een echt blad 
en in de loop van 1993 vroeg de voorzitter, die toen ook al Sam heette, aan mij zo’n blad op te 
zetten; ik was werkzaam in de uitgeverswereld.
Na een paar vergaderingen met de nieuw gevormde redactie, een aantal van ons zit er nog 
steeds in, waren we zo ver en in november 1993 verscheen jaargang 1, nummer 1, nog zestien 
pagina’s dun; intussen mogen we al weer lang 32 pagina’s vullen. In dat eerste nummer stond 
een recensie van een optredend orkest (Poultry Jazzband), er was een artikel over ’Hoe werkt 
een jazzband?’ ,de aankondiging van orkesten op de volgende drie club-middagen (Circus 
Square Jazz Band, Big Mama’s Jazzband en de Evergreen Jazzband) en de jazzagenda met 
‘Waar spelen de Enkhuizer orkesten?’ En toen was het blad al vol, want er stonden ook ad-
vertenties in; de mening van het bestuur was, net als nu, dat het blad zichzelf moest kunnen 
betalen. 

Hot News: 
we maken hem met plezier

Westerstraat 93, 1601 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 23 05
Fax: 0228 - 32 11 18
E-mail: info@ruberg.nl

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 40

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

Telefoon 0228 - 31 53 80
Mob.: 06 - 53 95 56 12

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

Prinsenstraat 11
1601 CR Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 27

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

LOTUS 
WESTERSTRAAT 95
ENKHUIZEN
TEL. 0228 - 31 35 38
FAX. 0228 - 32 12 89
www.Lotus-Enkhuizen.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.
• C.V. ketels
• Gas- en water- 
   installaties
• Dak- en zink-     
   werkzaamheden                                                       
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 Vierkant 7, 1602 KH Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 90 96

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

Westerstraat 90, 1601 AM Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 58 99 www.coffy-huys.nl

Bagijnestraat 1, 1601 AE Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 54 40 
www.koster-avl.nl
Webwinkels: www.audioplaats.nl
www.kabelplaats.nl

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

b e ë d i g d  v e r t a a l b u r e a u

Westerstraat 145 | 1601 AE Enkhuizen
0228-322333 | 06-47472677 | info@univertaal.nl

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

Brandnew CD Big Easy Rascals: Short Dress Gal
De in 2007 opgerichte Big Easy Rascals hebben een kersverse tweede geluidsdrager uitge-
bracht getiteld ‘Short Dress Gal’. De cd is voorzien van N.O.-krakers, maar - en dat is nog 
interessanter - ook van de niet alledaagse stukken, zoals Blue Drag en Jesus on the Mainline. 
De vocale partijen worden zuiver neergezet door met name Jaap de Wit jr. en Jos Reijnhout. 

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek

 

Voor informatie:
Bram van Tongeren, Parklaan 8
1601 EK Enkhuizen
Tel.: 06 - 1785 01 41
Website: www.orientaljazzband.nl

Oriental
Jazzband

Enkhuizen

Boekingen: www.herringtownjazzband.nl
Telefoon: 06-23297796

Herringtown 
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dan direct de Herringtown

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl
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BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

Melkmarkt 2
1601 HC Enkhuizen
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Muziek doet wat in je leven  Ons gemeenschapshuis de Nieuwe Doelen was nog maar pas 
geopend. Op die zaterdagavond aan het eind van de jaren zestig was ik als tiener getuige van 
een actie van de ook als mens imposante Huub Janssen, drummer van de Dutch Swing College 
Band. De man gaf een solo weg waaraan maar geen einde leek te komen. De hele zaal raakte in 
vervoering. Nu, zoveel jaar later, herinner ik me dat moment als de dag van gisteren. Dat is dus 
wat muziek met mensen doet: indruk wekken! 
Muziek speelt in ons leven een belangrijke rol. We luisteren naar gekozen muziek, bezoeken 
concerten of bespelen een instrument en we zingen of bewegen op muziek. Onbewust onder-
gaan we muziek in winkels en reclameboodschappen. Of, zoals op dit moment, tijdens het werk 
waarbij ik - terwijl ik dit tik - Blondie op de achtergrond hoor zingen over Denise. Ook daarbij 
borrelen herinneringen op. Muziek raakt ons dus vaak tot in ons diepste wezen. Belangrijke 
levens gebeurtenissen worden bijna altijd met muziek omlijst. Muziek is een krachtig middel om 
gevoelens uit te drukken en verbindt mensen met elkaar. Mooi voorbeeld zijn ook de authen-
tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.
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Dutch Swing College Band: Update
Als een rode draad loopt de geschiedenis van het Swing 
College door mijn leven en dat van de meesten van u. Als 
tiener stond ik met mijn mede tieners op klasse avonden 
om de Philips Electrofoon en we riepen tegen elkaar bij 
het beluisteren van Weary Blues op ‘Swing College at 
Home’, met drie solerende klarinettisten!: “Moet je horen 
hoe Kesber ruig inkomt en dan die Jan Morks, wat een 
solo!” Vele lp’s zijn er daarna gekomen, soms met afwij-
kend bereden jazzpaden, maar trots waren we en ben ik 
nog met de prestaties van ons nationale oudestijl icoon, 
al was de band wat ingeslapen de laatste jaren. Ja, jon-
ger werden ze er niet op. 
Maar, luister eens naar hun laatste cd ‘Update’ een 
sprankelende, spetterende schijf met een aantal nieuwe, 
nog nooit ergens opgenomen originele stukken, waarvan mij Old Times, van de hand van Ernst 
van de Kerkhof, het meest bekoorde. De band is weer up to date, te danken aan twee jonge 
honden: trompettist Keesjan Hoogeboom (29 jaar) en trombonist Maurits Woudenberg (28 jaar), 
die de hele band een facelift hebben gegeven. De klank van de band in de jaren zestig, met 
als muzikaal hoogtepunt de lp Live At the Sportpalast Berlin, komt weer naar boven. De an-
dere gerenommeerde-, wat rijpere muzikanten (en topsolisten) van het orkest delen mee in de 
facelift; je hoort een totaal vernieuwde groep, die als geheel weer een jeugdig elan uitstraalt. De 
ritmegroep, onder aanvoering van bassist Adrie Braat mag er meer dan zijn en zoals altijd is het 
genieten geblazen van de solo’s van rietblazers Frits Kaatee (oe, die baritonsax!) en Bob Kaper. 
Keesjan lijkt in zijn spel meer dan eens een reïncarnatie van Ray Kaart.
Twee vocalisten, Margriet Sjoerdsma en Kasper van Kooten vullen samen drie tracks.
Wil je een lekkere dixieland plaat, maar bovenal de nieuwe, spuitende, knallende Dutch Swing 
College horen? Kopen die cd; info www.dscband.nl

                                           Dick Turksma

Brandnew CD Big Easy Rascals: Short Dress Gal
De in 2007 opgerichte Big Easy Rascals hebben een kersverse tweede geluidsdrager uitge-
bracht getiteld ‘Short Dress Gal’. De cd is voorzien van N.O.-krakers, maar - en dat is nog 
interessanter - ook van de niet alledaagse stukken, zoals Blue Drag en Jesus on the Mainline. 
De vocale partijen worden zuiver neergezet door met name Jaap de Wit jr. en Jos Reijnhout. 

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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tieke inwoners van New Orleans. Zie eens welke rol de oude stijl jazzmuziek in veel facetten van 
hun leven had en heeft.
Voorzichtig begonnen in de jaren zestig en zeventig, heeft de oudestijl jazz zich ook defi nitief 
geworteld in de samenleving van Enkhuizen en omstreken. Het is daarom mooi dat, inmiddels 
dus ook al weer twintig jaar geleden, een aantal mensen het initiatief nam om de Sgt. Pepper's 
Jazzclub van de grond te tillen. En met succes mag ik wel zeggen. Sgt. Pepper's biedt steeds 
opnieuw een boeiend programma met tal van bekende namen en orkesten van binnen en bui-
ten Enkhuizen. Het voorziet dus in een behoefte. En bij een club als deze hoort natuurlijk een 
lijfblad.  Hot News wordt al die jaren gemaakt door een enthousiaste groep redacteuren. Telkens 
weer weten zij boeiende artikelen te produceren. Wat mij betreft gaat dat nog heel veel jaren zo 
door. Ik wens de club en redactie veel succes en inspiratie toe. 
        N.J.J. (Klaas) Kok
Wethouder Stadsbeheer, Verkeer, Onderwijs, Cultuur, Gezondheidszorg, WMO, Infrastructurele projecten, 
Plant- en groenvoorzieningen, Weg- en waterbouw, Begraafplaatsen, Dierenwelzijn.
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* 7 dagen per week open
* 1 website, meer dan 150 recepten
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Tel.: 0228 - 32 33 60
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Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

De Trompet 22 i, 1601 MK Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 3 22 982
info@sdgschilderwerken.nl

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

Westerstraat 93, 1601 AD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 23 05
Fax: 0228 - 32 11 18
E-mail: info@ruberg.nl

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

Telefoon 0228 - 31 53 80
Mob.: 06 - 53 95 56 12

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

Westerstraat 71, 1601 AC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 32 22 40

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Bagijnestraat 1, 1601 AE Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 54 40 
www.koster-avl.nl
Webwinkels: www.audioplaats.nl
www.kabelplaats.nl

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

REIGN  KNOWLEDGE  COTTON APPAREL  TASCHEN 
MOOOI   TIVOLI  KARTELL  MALENE BIRGER  7D 

WWW.MITH.NL | WESTERSTRAAT 40-C | ENKHUIZEN

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

Prinsenstraat 11
1601 CR Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 27

St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 22 58
www.decohomebloemendaal.nl

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

T.  0228 - 321 546
M. info@autobedrijfkeesbuis.nl
W. www.autobedrijfkeesbuis.nl

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com
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Wilt u weten wat er in een jazzclub te doen is?  Typ het adres dan in de adresbalk 
van uw internet browser. Druk op de enter-toets en u weet het.

Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Drieber-
gen 
www.champaubert.com/jazzclub
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.jazzclub-osje.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wage-
ningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl
 

 
Mardi Gras Jazzclub Oss
www.jazzoss.nl
Meerjazz
www.meerjazz.nl
Jazzclub Zuid Limburg
https://jazzclubzuidlimburg.nl/
Jazzclub Tiel 
www.stichtingjazzpromotiontiel.nl
Storyville Jazzclub Arnhem
www.storyville-jazzclub.nl
The Swinging Carrots Dongen
www.theswingingcarrots.nl
Jazz Club Apeldoorn - TJC
https://www.jazzclubapeldoorn.nl/

De Jazzclubs

School Band’, ter gelegenheid van hun 50- ja-
rige jubileum. Hij werkte regelmatig in Jimmy 
Ryan’s Club; maakte een prachtige plaat met 
Eddie Condon op 5 december 1969 in de Holi-
day Inn in Meridan en ging in 1972 op tournee 
door Zuid Afrika.  Ted Easton, de leider van het 
gelijknamige orkest, organiseerde in de jaren 
‘70 van de vorige eeuw, platensessie’s voor het 
Riff label. Zijn kontakten met onze K.L.M. ga-
ven hem de gelegenheid om Amerikaanse ar-
tiesten voor een kortingsprijs naar Nederland 
te laten komen!!Tientallen muzikanten hebben 
daar gebruik van gemaakt en zijn allemaal op 
het Riff label uitgebracht. Op Riff/659001 en 
Riff/ 6590031, opgenomen: resp. 13 mei 1975 
en 30 oktober 1975, horen we niet alleen Jimmy 
McPartland, maar ook zijn maatje uit de Aus-
tin High School Gang, Bud Freeman en op de 
plaat ‘Salute to Bix’, Dick Carey. Twee gewel-
dige platen met een duidelijke verwijzing naar 
Bix Beiderbecke en naar de Austin High School 
Gang. Terug in de States kon hij gewoon weer 
aan de slag en speelde in 1985 - tijdens de slui-
tings- cemonie - in de Eddie Condon’s Club en 
in 1986, op het JVC Jazzfestival in New York.  
Jimmy McPartland overleed op 13 maart 1991 
in Port Washington, New York, 2 dagen voor zijn 
84ste verjaardag.

Wim Keller
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Wim Keller in cijfers

Artiest jaargang nummer
Eddie Condon 6 1
Duke Ellington 6 4
Beryl Bryden 7 1
Billie Holiday 7 2
Ken Colyer 7 4
Satchmo 8 1
Peter Schilperoort 8 2
George Lewis 8 3
Wild Bill Davison 8/9 4/1
Sidney Bechet 9 2/3
Chris Barber 9 4
Lionel Hampton 10 1
Johnny Dodds 10 3
Jelly Roll Morton 11 1
Turk Murphy 11 2
Scott Joplin 11 3
Jack Teagarden 11/12 4/1
Joe Oliver 12 2
Loring ‘Red’ Nichols 12 3
Bessie Smith 12 4
Humphrey Lyttelton 13 1
William ‘Count’ Basie 13 2/3

Django Reinhardt 13 4
Coleman Hawkins 14 1
Bix Beiderbecke 14 2
Valaida Snow 14 3
Mildred Bailey 14 4
Clarence Williams en 
Eva Taylor 15 1
Pee Wee Russell 15 2/3
Edmond Hall 15 4
Graeme Bell´s 16 1
Bud Freeman 16 3
Fletcher Henderson 16 4
Eddie Lang 17 1
Wilbur And Sidney de Paris 17 2
Bob Wilber 17 3/4
Jabbo Smith  18 1
Francis ‘ Muggsy’ Spanier 18 2
Earl ‘Fatha’ Hines 18 4
Milton ‘Mezz’ Mezzrow 19 1
Josephine Baker 19 2
Sophie Tucker 19 3
Ethel Waters 19 4
Mr. Acker Bilk 20 1

Vanaf jaargang 6, nummer (1999) wordt Hot News verrijkt met zeer lezenswaardige artikelen van 
de hand van onze eigen ‘jazzoloog’ Wim Keller. In iedere editie wordt uitvoerig een grootheid 
uit de jazz(historie) beschreven, gebaseerd op het bijna onuitputtelijke privé jazzarchief van 
Wim. Tot op heden zijn er 56 artikelen verschenen.
Hieronder een overzicht van beschreven individuele artiesten in 20 jaar Hot News.
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Upbeat cd 241: Kid Ory Song of the Wanderer
De minst bekende solist van de Louis Armstrong Hot Five en Hot Seven opnamen uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw is wel trombonist Kid Ory. Na het succes van de migratie van New 
Orleans bandleiders naar Chicago kwam Ory in de jaren twintig bij Jelly Roll Morton terecht. Hij 
had in New Orleans al een succesvolle band gehad en was ooit met ventieltrombone begonnen, 
maar stapte al snel over naar schuiftrombone (zijn tailgatestijl werd wereldberoemd). In Chicago 
moest hij  genoegen nemen met een rol als side-man. Het succes van de wereldberoemde Hot 
Five- en Seven opnamen wordt unaniem aan Louis Armstrong en Johnny Dodds toegeschre-
ven, terwijl Ory daarbij een ondergeschikte rol speelde met soms een machtige uithaal (growl) 
en een belangrijke compositie: Ory's Creole Trombone. Toch wist hij zich te handhaven om in 
de New Orleans Revival na de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis te gaan spelen. Hij 
is zelfs met zijn orkest in de jaren vijftig in het Concertgebouw van Amsterdam geweest en de-
genen die hem daar hebben zien en horen spelen waren razend enthousiast. Begin jaren vijftig 
kwam hij onder contract bij Norman Granz, tevens eigenaar van het Verve platenlabel en daar 
komen deze opnamen vandaan, van de lp Song of the Wanderer en de ep Dance with Kid Ory. 
Aanstekelijke, prettig in het gehoor liggende jazz, geen New Orleans jazz, mede door de blanke 
trompettist Marty Marsala, broer van Joe Marsala, bekende muzikanten uit New York (lees Chi-
cago-style). Ory zelf blijft lekker growlen en klarinettist Darmell Howard fi edelt er doorheen. De 
mij onbekende ritmesectie zet een stevig stuk ondersteuning neer en maakt van het geheel 
een hechte combinatie. Toch weer het overbekende repertoire, maar in de jaren vijftig kun je je 
daar nog iets bij voorstellen, want alles was nieuw. Dus na de titelsong volgen: Tailgate Ramble, 

Mahogany Hall Stomp, St. Louis Blues en natuurlijk de 
Tiger Rag. Van de ep Dance with Kid Ory or Just Listen: 
Am I Blue, Hindustan en Twelfth Steet Rag. Voor Granz 
Verve label heeft Ory in die periode een kleine  twaalf 
lp’s opgenomen, maar ook op andere labels zijn er pla-
ten uitgebracht. Hij werkte in die periode in San Fran-
cisco in de club Hangover en wisselde orkestleden met 
Earl Hines, die daar ook speelde. Verstokte New Orle-
ans jazz liefhebbers zullen misschien teleurgesteld zijn, 
maar als product van zijn tijd heeft Ory een aantrekkelij-
ke plaat gemaakt, die door Upbeat weer uitstekend op 
het zilveren schijfje is heruitgebracht. Het begeleidende 
boekje is wel niet zo mooi als dat van de cd van Johnny 
Dodds, maar geeft voldoende informatie. Bestellen bij 
Timeless (www.timelessjazz.com). 

                                                                                                  Wim Keller

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

De Dolfijn 7 
(Bedrijventerrein Schepenwijk),
1601 ME Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 93 53

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

 

Voor informatie:
Bram van Tongeren, Parklaan 8
1601 EK Enkhuizen
Tel.: 06 - 1785 01 41
Website: www.orientaljazzband.nl

Oriental
Jazzband

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.nl

Onze adverteerders maken 
de uitgave van Hot News 

mogelijk

Loop er eens binnen

Enkhuizen

Boekingen: www.herringtownjazzband.nl
Telefoon: 06-23297796

Herringtown 
Jazzband

Voelt u zich misselijk,
akelig of down, bel
dan direct de Herringtown

Voor de 
mooiste houten vloeren en laminaat

Piet & Margreet Bakker
Westerstraat 42
1601 AK Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 87 14
info@enkhuyzerparkethuys.nl
www.enkhuyzerparkethuys.nl

Freetime
Old Dixie
Jassband

Boekingen:
Tel.: +31 (0)228 - 31 55 44

+31 (0)228 - 31 64 13
Email: jc.de.wit@online.nl

Westeinde 18, 1601 BJ Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 27 91
www.sanstra.nl  e-mail: info@sanstra.nl

Voor de beste koffi e, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

Westerstraat 90, 1601 AM Enkhuizen
Tel.: 0228 - 32 58 99 www.coffy-huys.nl

MEUBELS - BEDDEN - TAPIJTEN - GORDIJNEN

De Dolfi jn 7 
(Bedrijventerrein Schepenwijk),
1601 ME Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 93 53

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

LOTUS 
WESTERSTRAAT 95
ENKHUIZEN
TEL. 0228 - 31 35 38
FAX. 0228 - 32 12 89
www.Lotus-Enkhuizen.nl

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.HEIJSELAAR v.o.f
• C.V. ketels
• Gas- en water- 
   installaties
• Dak- en zink-     
   werkzaamheden                                                       
• Badkamer- 
   en toiletrenovaties

 Vierkant 7, 1602 KH Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 31 90 96

LOODGIETERSBEDRIJF

HEIJSELAAR v.o.f.

   werkzaamheden                                                       

   en toiletrenovaties
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Live Music, Big Screen, 
Football/Rugby

Dijk 80, 1601 GK Enkhuizen. www.thedubliner.nl

Tel.: 06-53 711 511
www.jazzpiration.com

* Paling en zalm uit eigen rokerij
* Diverse relatiegeschenken
*  Van vissalade tot compleet buffet
* 7 dagen per week open
* 1 website, meer dan 150 recepten

Dijk 48, 1601 GJ Enkhuizen
Tel.: 0228 - 317801

www.schildervis.nlwww.schildervis.nl

0228 - 32 11 61
info@restauranteighteen.nl
www.restaurant18.nl
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* 7 dagen per week open
* 1 website, meer dan 150 recepten
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1601 AD Enkhuizen
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www.onderdewester.nl

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

Melkmarkt 2
1601 HC Enkhuizen
Telefoon: 0228 - 56 21 60

Uw advertentie 
zou hier goed 

staan.
Voor informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

072 - 571 45 07
Molenweg 2D, 1601 SV Enkhuizen

Tel.: 0228 - 32 33 60
E-mail: Info@data-force.nl

Website: www.data-force.nl

Verkoop en reparatie
Computer speciaalzaak

van computers; onderdelen

Café - Restaurant - Terras

De Mastenbar
Het gehele jaar geopend - Serre voor 

vergaderingen en kleine gezelschappen - 
Overdekt, verwarmd terras.

Uitstekende keuken en een gezellige ambiance

Compagnieshaven 3, 1601 ZA Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 36 91 - www.demastenbar.com

• Staatsloterij/Lotto/Toto/Lucky day
• Post
• Tabak
• Tijdschriften
• Cadeaukaarten

Primera Enkhuizen
Westerstraat 105
Tel.: 0228 - 32 18 89

Saxofoon, klarinet 
of blokfl uit leren spelen?
Of je meer verdiepen 
in muziektheorie?
Kijk dan eens op 
www.muziekeducatie-enkhuizen.nl

of neem contact 
op met 
Janneke de Rooij, 
tel.: 06-51 00 14 56

Reconnective Healing TM
The ReconnectionTM

Lia Pietersz-Groenewoud Kramer
Reconnective Healing Practitioner
e-mail: lia.pietersz@planet.nl
website: www.liapietersz.nl
Telefoon: 0228 - 31 62 02

TM

Paktuinen 8, 1601 GD Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 24 62 / Fax: 0228 - 31 81 33
info@deproeftuin.com / www.deproeftuin.com 
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Jazz in beeld
 
The Gene Krupa story 
(volledige film)

Swing It Louis Prima Band 
1936, met Pee Wee Russel 

 

 
 
Sliphorn of Polaroo
Met o.a trombone en zang 
door Jack Teagarden. Een 
tekenfilm vol jazzmuziek. 
Leuk om de (klein)kinderen 
kennis te laten maken met 
jazz.(volledige film)

 
 
 

Queens of Jazz. 
Over o.a. Sarah Vaughan, 
Ella Fitzgerald, Billy Holliday 
en Nina Simone. (volledige 
film)
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Chris Barber, trombonist en een van de boegbeelden van de zogeheten Trad 
Jazz, had ooit een enorme hit met ‘Ice Cream’. Hoewel het nummer dateert van 
1927, was de Engelse trombonist in 1954 degene die het stuk onsterfelijk maakte 
en het bombardeerde tot lijflied van talloze dixielandorkesten over de hele wereld. 

Maar Chris Barber was veel meer dan de promotor van dat laffe ‘Ice Cream’. Nu is 
hij dood, rustig in zijn slaap overleden op 2 maart 2021, negentig jaar oud.
Wel eens op een fancy-fair, jaarmarkt of buurtfeest geweest, waar een dixielan-
dorkestje optrad? Dan heb je zeker wel eens het stokoude Ice Cream gehoord, 
een van de tijdloze krakers van de dixielanders. Het nummer, met de geheel vrij-
blijvende tekst ‘I scream, you scream, we all scream for ice cream’ staat op het 
repertoire van vrijwel elke dixielandband en heeft er wellicht ‘zij het onbewust’ toe 
bijgedragen dat dixieland zo’n slechte naam heeft opgelopen: ‘zogenaamde jazz-
muziek’ gebracht door werkeloze carnavalsorkesten’.Want Ice Cream is onge-
compliceerd en dat was in 1954 Chris Barber ook, die toen net kwam piepen aan 
het jazzfront. Hoewel hij in 1949, geïnspireerd door de King Oliver Creole Jazz 
Band al zijn eigen New Orleans Jazz Band had opgericht. Met in de gelederen 
de later bekende popmusicus Alexis Korner. Trombonist Barber had op 19-jarige 
leeftijd juist zijn orkest opgericht toen hij meteen een kraker scoorde met Rock 
Island Line. Dat was niet in het minst te danken aan zijn banjospeler Lonnie Done-
gan, die later ‘ook als gitarist’ zo’n beetje de aartsvader van de skiffle-muziek zou 
worden. Maar de grote internationale doorbraak voor Chris Barber kwam toen hij 
van de Sydney Bechet-klassieker Petite Fleur een wereldhit maakte. Al tekende 
daarvoor diens bandlid Monty Sunshine, die er het melancholische klarinetgeluid 
aan meegaf. 

In Memoriam: Chris Barber.
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Even verder terugkijken Blues
Chris Barber was echter veel meer dan de brave vertolker van hits als Ice 
Cream, When The Saint Goes Marching In, Bourbon Street Parade en Jubilee 
Stomp. Velen weten niet dat hij ook een serieuze vertolker was van het Duke 
Ellington-oeuvre uit de late jaren twintig. Maar meer nog was hij de musicus 
én promotor die legendarische bluesmusici als Muddy Waters, Sister Rosetta 
Sharpe, Sony Terry en Brownie McGhee, Tommy Tucker, Alvin Alcorn, Professor 
Alex Bradford, James Cotton en Dr John naar Engeland haalde. Britse promo-
tors waren niet geïnteresseerd in Amerikaanse bluesvertolkers, dus haalde Chris 
Barber hen ‘van zijn eigen geld’ naar het Verenigd Koninkrijk. Hij verschafte hen 
werkgelegenheid, verbreidde hun muziek en maakte zodoende de weg vrij voor 
de opkomende popgeneratie met namen als The Rolling Stones, Pink Floyd, The 
Beatles, Led Zeppelin en Van Morrison. Die dankbaar de invloeden van al die 
blues shouters oppikten, die zomaar in hun achtertuin vertoefden.Kort voordat 
deze zo invloedrijke popgroepen zich aankondigden, beleefde de Trad Jazz een 
ware revival. Dat was eind jaren vijftig, begin jaren zestig. De Chris Barber Jazz 
Band kreeg concurrentie van onder andere Kenny Ball, Mr. Acker Bilk en in Ne-
derland van The Dutch Swing College Band. Maar Engeland bleef de bakermat, 
daarvoor zorgden de drie B’s: Barber, Bilk en Ball.

Vernieuwend
Chris Barber had zich een uniek muzikaal concept aangemeten. Zijn credo is 
altijd geweest om de vroegste jazztraditie, die uit New Orleans, te verbinden 

met die van heden 
ten dage. Daar zijn 
treffende voorbeel-
den van vastge-
legd. Eén ervan is 
zijn vertolking van 
de gospel Just A 
Closer Walk With 
Thee, dat een 
waarlijk schitteren-
de uitvoering kent 
van Mahalia Jack-
son. Chris Barber 
en zijn band ei-
genden het zich 
toe en maakten er 
een New Orleans-
uitvoering van. 
Die zich zeker kan 

meten met latere, de meest wijd-uiteenlopende interpretaties als van Jerry Lee 
Lewis, Merle Haggard, Wynton Marsalis en Eric Clapton en zelfs van de heden-
daagse publiekslieveling Cory Henry.
Blues was een van de bouwstenen van het Barber-repertoire. De musicus die 
tot aan zijn dood vanwege zijn repertoire werd verguisd, bleef gewoon zijn ei-
gen gang gaan en voerde telkens weer vernieuwingen door. Zoals toen hij John 
Slaughter uitnodigde, die hij met zijn elektrische gitaar opnam in zijn Chris 
Barber Jazz and Blues Band. Naast de Trad Jazz die Barber propageerde, 
ging hij met zijn bluesband werk uitvoeren van Charles Mingus, Joe Zawinul 
en Joseph Handy.

Olav B. Hansen.
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Chris Barber keek verder dan de horizon die begrensd wordt door alleen 
bluesmuziek. Hij bouwde een veelzijdig repertoire op dat zich uitstrekte tot 
Afrikaanse muziek, rhythm&blues, Latijns-Amerikaans, jazzrock en zelfs free 
jazz. Maar altijd bleven zijn oorspronkelijke inspiratiebronnen, die van de 
oude New Orleans-stijl, doorklinken. In de beginjaren van deze eeuw keerde 
hij met een tien- en soms elf man sterke groep terug naar de muzikale erfe-
nis van Duke Ellington. Hij had daar valide argumenten voor: “Door de jaren 
heen hebben we altijd genoten van het spelen van de muziek van Duke El-
lington”. Van tijd tot tijd hebben we de artiesten die we bewonderen naar 

Europa gehaald om ons in staat te stel-
len grotere arrangementen uit te voeren 
dan met een zeskoppige band mogelijk 
zou zijn. Zo hebben we in het verleden 
gezelschap gekregen van pianist Wild 
Bill Davidson en saxofonist Russell Pro-
cope voor de ‘Echoes Of Ellington Tour’. 
Dan waren er ook nog pianist John Le-
wis en trombonist Trummy Young op 
de ‘Swing Is Here Tour’. In ons grote 
orkest hebben we nu Bob Hunt ‘een 
student van de muziek van The Duke’, 
een uitstekende arrangeur van diens 
muziek en ook de trotse eigenaar van 
een trombone die ooit eigendom was 
van Ellington-trombonist ‘Tricky’ Sam 
Nanton. Dus we kunnen allemaal die El-
lington-arrangementen spelen wanneer 
wij ‘of het publiek’ daar zin in hebben“. 
In zijn 70-jarige muzikale loopbaan 
speelde Chris Barber vaak in Duitsland 
en in Nederland. Bij Tros Sesjun was hij 
een graag geziene gast, bij platenbaas 
Wim en Ria Wigt van het label Timeless 
Records bracht hij vijfentwintig albums 
uit. Van Barber is bekend dat hij honder-
den opnamen op zijn naam heeft staan, 
miljoenen platen verkocht en meer dan 
15.000 concerten in vijftig verschillende 
landen verzorgde.In 2019 ging Chris 
Barber met zelfgekozen pensioen en 
kwam er ook een einde aan zijn samen-
werking met Wim Wigt. De laatste was 
al vele jaren zijn impressario, die zijn 
tournees boekte en het management 
beheerde. Wim Wigt kijkt met plezier 
terug op zijn samenwerking met Chris 
Barber: “Toen ik Chris vroeg hoe lang hij 
wilde doorgaan, keek hij me aan en zei: 
‘Ik zal voor altijd spelen, zolang je mijn 
concerten wilt boeken’. Het was sensa-
tioneel om te kunnen werken met zo’n 
gretige en enthousiaste muzikant.”
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Chris Barber in Enkhuizen.
Ontegenzeggelijk is de band een voorbeeld dan wel inspiratie geweest voor vele 
Enkhuizer bands. Menige lp en later cd, werd meegespeeld door muzikanten.

De formatie ‘Chris Barber 
Jazz & Bluesband’ trad 
drie maal op in Enkhui-
zen. De eerste keer was 
een optreden in 1976 in 
de Nieuwe Doelen. Het 
concert werd samen met 
de Freetime verzorgd, 
waarbij de 1e lp van de 
Enkhuizer band ten doop 
werd gehouden. De op-
namen van de deze lp 
waren opgenomen tijdens 
het traditionele Oude-
jaarsconcert in 1975 met 
als titel “Live in Enkhui-
zen”. Daarna moesten de  
jazzliefhebbers nog drie 
jaar wachten op de band 

van Chris. Het werd de afsluiter van het Bloody Maryconcert van het 6e Jazz-
festival 1979 en wel op zondag ‘moederdag’ 13 mei van dat jaar. Dan nemen we 
een stap en wel naar het jaar 1991. De Freetime vierde haar 20 jarig bestaan. 
Dit vond plaats in sporthal de Drecht, waar maar liefst 1200 jazzliefhebbers op 
afkwamen. Vanzelfsprekend een geweldige avond met een subliem concert van 
de Engelse band. Overigens was de afloop van  de avond hilarisch: je kocht na-
melijk een kaart met stoel. Deze witte (plastic tuin-) stoel kon dus worden mee-
genomen. Een optocht van honderden mensen met honderden stoelen zeulend 
richting auto of naar de stad…. Tja, er was voor betaald…
Het volgende optreden was tijdens het 32ste Jazzfestival Enkhuizen op vrijdag 
20 mei 2005. Chris Barber trad daar op met zijn nieuwe, nota bene 11-mans-
formatie: The Big Chris Barber Band. Ontegenzeggelijk één van de allerbeste 
optredens van die avond. Ten slotte een monumentaal moment: op zaterdag 
19 januari 2009 onthulde Chris zijn tegel in de Enkhuizer Jazzwalk of Fame op 
het Venedie. Een terechte eer voor een man die 70 jaar zijn partij speelde in de 
traditionele jazz!

Sam Verbeek
Mede dank aan Rinus van der Heijden (JazzNu.com).
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Rob Hoeke-Boogiewoogie & Blues
Het was een zonovergoten dag op het terras van de botenloods van Van Dijk 
te Loosdrecht, waar in 1960 het Internationale jazzfestival werd gehouden. Het 
toeval wil, dat ik, tijdens weekend-verlof van Militaire Dienst, bij de ouders van 

mijn vriendin, die op het Franse kamp in Bussum 
een zomerhuisje hadden, logeerde. Natuurlijk pro-
beerde ik kaartjes te bemachtigen voor het festi-
val. Binnen op het podium verschenen de eerste 
orkesten, totdat er een jongeman met 3 andere 
leden van zijn quartet naar voren kwam en ach-
ter de piano plaatsnam. Zijn naam was Rob Hoeke 
en hij speelde boogie woogie, een pianostijl, die 
in de USA in de jaren dertig van de vorige eeuw 
tot ontplooiing kwam door de pianisten Mea-
de’Lux’Lewis, Jimmy Yancey, Albert Ammons, 
etc.. Rob speelde enkele stukken, waaronder een 
eigen compositie en het sloeg in als een bom. On-

gehoorde muziek in Nederland. Hij behaalde de 2e prijs in de categorie oude 
stijl, achter de South Jazzband uit Breda, die dus 1e werd. Rob zou de volgende 
jaren regelmatig in Loosdrecht optreden, maar verder als de 2e prijs is hij nooit 
gekomen.
Rob Hoeke werd geboren op 9 januari 1939 in Haarlem.  Omdat zijn moeder 
piano speelde en veel nummers van Winifred Atwell op het repertoire had staan, 
deed zij Rob op 15 jarige leeftijd op pianoles, maar dat was geen succes. Com-
mentaar van de pianoleraar: “Mevrouw, het wordt niks met hem, hij heeft to-

taal geen maatgevoel”. Een buur-
jongen laat Rob platen horen van 
boogie woogie grootheden Meade 
‘Lux’Lewis en Albert Ammons en hij 
is verkocht. Hij specialiseert  zich in 
deze muziek. Rob werd heel fana-
tiek op de piano en toen hij op de 
Mulo-piano twee keer zijn boogie 
woogies had gespeeld werd hij van 
school gestuurd. Maar het weer-
hield hem niet, om te leren improvi-
seren en zelf te gaan componeren. 
In 1957 speelde hij eerst met thee-

kist bassist Ed Heck en broer Paul Hoeke als drummer; met de komst van gitarist 
Wim Bitter werd het een quartet. Zij speelden door het hele land en werden zelfs 
huisorkest van de Haarlemse Jazzclub. In 1960 deden zij voor het eerst mee aan 
het Loosdrechts Jazz concours, waar ze als 2e eindigden. Het kunststukje her-
haalde de groep nog 3 keer, waarna ze een platencontract aangeboden kregen.
In 1963 worden er 4 nummers (Honky Tonk Train Blues-Boogie Woogie Stomp 
en eigen composities Jungle Blues en Blues for Kids) uitgebracht op een ep, 
die goed wordt ontvangen. Hetzelfde jaar maken ze een tournee door Zweden 
en hij blijft daar tot 1965. Speelt met een internationale groep muzikanten uit 
Amerika, Frankrijk en Zweden. Terug in Nederland, waar een single plaatje wordt 
uitgebracht met ‘Swanee River Boogie’ en ‘Boogie Woogie Stomp’; de verkopen 
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zijn geweldig!!  Zij spelen 
in het voorprogramma 
bij een optreden van de 
Everly Brothers in de Jaar-
beurshallen van Utrecht, 
samen met The Blue Dia-
monds.  Op 4 mei 1965 
gaat hij weer de studio in 
om nogmaals een single 
op te nemen.Tegen de zo-
mer vertrekt Rob Hoeke 
weer naar Zweden en gaat 
daar Rhythm & Blues spe-
len. In nummer 47 van het 
muziekblad Rhythm ver-
telt Rob over zijn ervarin-
gen in Zweden. Hij speelt 
daar ook nog in het voor-
progamma, bij een optre-

den van The Rolling Stones en op verzoek speelt Rob ook een paar nummer met 
de Stones mee. Terug in Nederland zijn die ervaringen in Zweden aanleiding om 
de naam van zijn Quartet te veranderen in The Rob Hoeke Rhythm and Blues 
Group. Neef Frans Hoeke komt de groep als 2e gitarist versterken en Wim Bitter 
verlaat het gezelschap  om zijn studie af te maken.
De stijlverandering naar Rhythm & Blues slaat geweldig aan en de eerste single 
rolt van de persen: ‘Oh Baby please’ en ‘So Blue’. In januari van 1967 ontvangt 
de groep een Toskar, als waardering voor hun muzikale prestaties.  Er volgen en-
kele opnamen, die op lp uitgebracht worden en het is volkomen duidelijk dat Rob 
Hoeke zich volledig aansluit bij de pop-scene in Nederland, waarbij ook enige 
bandwisselingen doorgevoerd worden. Een aantal jaren speelt Rob met Ben de 
Bruin-gitaar, Paul Lagaay- drums en Pim van der Linden-basgitaar. Regelmatig zijn 
zij in de opnamestudio te vinden, want de verkoopcijfers liegen er niet om; Rhythm 
& Blues is populaire muziek in 1970. Het bloed gaat waar het niet gaan kan, want 
begin 1970 was Rob weer terug bij Boogie Woogie. Terug bij zijn oude ‘stiel’.

Helaas slaat in 1974 het 
noodlot toe; hij krijgt mo-
torpech, doet de motor-
kap open en komt met 
zijn vingers in de ventila-
tor terecht. Het kost hem 
de helft van zijn ringvin-
ger en pink. Een operatie 
volgt en hij verblijft enkele 
weken in het ziekenhuis. 
Gelukkig herstelt hij voor-
spoedig. Veelvuldig wordt 
er in de media melding 
gemaakt van het ongeluk. 
Het zal Rob niet tegen-
houden na enige tijd weer 
op de pianokruk te gaan 
zitten  en weer de opna-
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mestudio in te gaan.  Samen met Hein van der Gaag gaat hij in 1975 de studio in 
en wordt de plaat ‘Four Hands Up’ opgenomen; de soepele speelwijze van Van 
der Gaag contrasteert uitstekend met de speelwijze van Rob Hoeke. Eind van 
het jaar krijgt Rob een uitnodiging van de Zweedse televisie om een opname te 

maken in 1976. Hij verblijft in Stockholm 
en de opnamen worden in 9 landen uitge-
zonden, een tounee door Zweden was de 
volgende stap. De komende jaren zou Rob 
in de hoogste regionen van de popmuziek 
meedraaien; een veel gevraagde muzikant 
en entertainer. In januari 1977 gaat Rob 
naar Londen, om daar een bespreking te 
hebben met Alan Price voor een plaatop-
name; die vindt uiteindelijk plaats in de 
studio van Arnold Mühren in Volendam, 
de Dureco Sound Studio’s in Weesp en in 
de GTB studio’s in Den Haag.Wanneer de 
plaat in het najaar uitkomt, wordt hij goed 
ontvangen door de media. In 1978 ver-
schijnt er een vreemd bericht in de kran-

ten. Het betreft een UFO, die in de lucht boven Zaandam hing. Uiteindelijk kwam 
de Rijksluchtvaartdienst met de mededeling, dat het de vlieger van ene heer 
Hoeke uit Zaandam betrof, die op 800 meter hoogte ‘stond’, raadsel opgelost!!!! 
De komende jaren zou Rob Hoeke nog vaak de opname-studio ingaan en het 
zou resulteren in een totaal van 16 lp’s; later zijn er ook nog een stuk of 6 cd’s 
uitgekomen. Maar de concurrentie staat niet stil. Boogie Woogie wordt door ver-
schillende pianisten op het programma gezet: Rob Agerbeek, Jaap Dekker, Mark 

Jansen, Henk Pepping en André Valkering; 
maar buiten kijf staat, dat Rob Hoeke baan-
brekend werk heeft verricht en bovenaan 
staat! Helma Mol, redactielid van Hot News, 
jaargang 5, nummer 2, 1998 schrijft, dat de 
Rob Hoeke Boogie-Woogie Blues Band op 
28 juni 1997 in het Peperhuis optrad, veel 
succes had en het jaar daarop terugge-
vraagd werd. Dat optreden vond plaats op 
21 juni 1998 en daar was ik bij aanwezig. Als 
beginnend radiomaker voor Radio Enkhui-
zen vroeg ik Rob voor een vraaggesprek en 
dat vond plaats in de tuin van het Peperhuis  
Na verteld te hebben, dat ik hem destijds 
nog in Loosdrecht  heb zien spelen, had ik 
een leuk gesprek met hem en er is me nog 
bijgebleven, dat ik vroeg of hij het boek van 
Peter Silvester kende: ‘A left hand like God’. 
The Story of Boogie Woogie ! “Neen” zei hij, 
daar had hij nog nooi van gehoord!! Het is 
hem vergeven, want het werd pas in 1988 
gepubliceerd. In de loop van 1999 wordt 
Rob Hoeke ongeneeslijk ziek en hij over-
lijdt op 6 november 1999.

Wim Keller
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Jazz in blik
Charleston in the Netherlands  1924-1929   -Doctor Jazz-19
Een van de oudste medewerkers en mede- oprichter van het eerste uur van Doc-
tor Jazz Magazine, Ate van Delden, die onlangs de levens-geschiedenis heeft belicht 
van bassaxofonist Adrian Rollini, heeft zich op een ander project geworpen, n.l. het 
uitbrengen van een cd met onbekend materiaal uit het begin van de jazz-craze in Ne-
derland, de jaren 1920-30. Het betreft platen, die zelfs de fervente verzamelaars van 
oude jazzplaten niet tegenkomen!Toen in het begin van de jaren twintig, mondjesmaat 
platen van The California Ramblers, Red Nichols & Miff Mole, The Original Memphis 
Five en andere kleine blanke orkesten uit de USA, via de lijndiensten per boot naar 
Nederland kwamen, begonnen enkele jonge muzikanten deze muziek na te spelen en 
hadden het geluk platenmaatschappijen te vinden, die die muziek interessant genoeg 
vonden om uit te brengen. De jazz was in Nederland een nieuw verschijnsel, maar de 
charleston was in opmars als dansmuziek en werd een nieuwe rage. Jazz kwam in op-
komst, maar men had geen flauw idee hoe men dat moest aanpakken. Het enige wat 
ze konden doen, was de platen naspelen! Uitzondering was het Ramblers orkest o.l.v. 
Theo Uden Masman, die wel voortvarend te werk ging; muziek en arrangementen uit 
de USA liet overkomen en ze zelf bewerkte. Voor deze cd heeft men andere pioniers 
genomen, n.l. The Excellos Five met trompettist Louis de Vries en Joop de Leur op 
piano, de Tuschinsky’s Berceley Jazz Band met Nico de Rooy op piano, Grégoire 
Nakchounian and his Russian North Stars en het Duitse orkest van Ben Berlin, waarin 
we ook weer Louis de Vries horen. Tevens heeft men gekozen voor twee vocale opna-
men van Willy Derby met de Russian North Stars en een opname van Louis de Bree 
met het Tuschinski orkest en Lou Bandy. Het was goed te horen, dat ook populaire 
Nederlandse vocalisten met de nieuwe mode wilden scoren. Daarvoor werden de 
Engelse teksten in het Nederlands vertaald. De deskundige line-notes werden door 
Ate van Delden geschreven en laten zien hoe jazz en de charleston in Nederland goed 
samengingen. De restauratie van de vaak zeer zeldzame 78 rpm platen is natuurlijk 
in de kundige handen van Harry Koster.De cd is te bestellen bij Ben Kragting (www.
doctorjazz.nl). Tel.06-81007410 of 040-4581134 en kost Euro 15,95  (voor abonnees)
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