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De liefde voor jazz verbindt al decennialang de inwoners van ons Enkhuizen met 
elkaar èn met bezoekers van buitenaf. Samen worden meegevoerd in de wereld 
van swingende melodieën en de kunst van de improvisatie…en vooral met z’n 
allen genieten van al het moois dat muziek te bieden heeft. Soms is dat een lach, 

soms is dat een traan, maar altijd leidt het tot verbeel-
ding, beweging en verbinding. Een nummer kan zo-
maar aanleiding zijn voor een mooi verhaal, een fijne 
herinnering of een dansje. Daar weet u als jazzliefheb-
ber waarschijnlijk alles van. 
Al zijn Miles Davis, Chet Baker, Wynton en Branford-
Marsalis, Dinah Washington en Gregory Porter zeker 
ook in mijn playlists terug te vinden, toch gebiedt de 
eerlijkheid me wel te zeggen dat ik zeker geen kenner 
ben van het genre. Het is meer van “mooi is mooi” 
zonder er daadwerkelijk iets verstandigs over te kun-
nen zeggen. Maar dat maakt me niet minder trots op 
de ijzersterke band tussen onze stad Enkhuizen en 

jazz. En dus schrijf ik dit voorwoord voor deze jubileumeditie met heel veel ge-
noegen en wens ik u een heel mooi jazz-feest - nu en in de vele jaren die nog 
komen gaan. 
Sgt. Peppers’Jazz-Club Enkhuizen - van harte gefeliciteerd met het prachtige 
jubileum. Natuurlijk ook geluk gewenst met het jubileum van HOT NEWS. Dank 
aan allen die dit jaar in jaar uit mogelijk maken en dat er nog maar veel swin-
gende jaren mogen volgen! 

Eduard van Zuijlen, burgemeester 
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Skroiverai van het bestuur
Beste jazzvrienden en –vriendinnen, allereerst de beste wensen voor 2023 en 
veel gezondheid en swingende middagen toegewenst! Weer een jaar verder. En 
wist u dat het dit jaar precies 30 jaar terug is dat de eerste Hot News uitkwam? 
Met andere woorden, hiep hiep hoera voor ons clubblad. Natuurlijk zijn deze 
gemeende felicitaties van toepassing op de bladmakers van nu en in het ver-
leden. Bij de start van de club in januari 1993 begonnen we met een brief, nog 
verzonden via de post. Het jaar daarop verscheen de eerste editie van de Hot 
News, nog geheel in zwart-wit. Het blad heeft zich ontwikkeld tot een prachtig 
magazine in full-color. Ik wens u veel leesplezier!  

2023
Dankzij slim financieel beheer, met dank aan penningmeester Kees, konden we 
wat centjes doorschuiven naar 2023. Dat maakt dat er een mooi en internatio-
naal programma kan worden neergezet, met veel nieuwe namen! 
De data en bands voor uw agenda:
15 januari The Hot Gravel Eskimos (I), swing van de bovenste plank! 
26 februari New Orleans Old Stars (NL/B), pure New Orleans jazz.
19 maart The Fried Seven, (I/NL/S) 6 jonge supermuzikanten.
16 april  Never Mind Jazz Band (NL) Serieus goede jazz.
14 mei  Bourbon Street Stompers (D) muziek van de jazz founders.
17 september The Happy Feet Orchestra (NL) heerlijke swing en Lindy Hop 
15 oktober Oriental Jazz Band (NL), ooit de lokale ‘youngsters of jazz’.
19 november The Ragtime Nightmare (D), een bijzondere Berlijnse band.
17 december Second Line Jazzband (S), de bekende jazzvikingen.

Speciale vermelding
De Italiaanse band The Hot Gravel Eskimo’s brengt in de maand januari een 
bliksembezoek aan twee jazzclubs in Nederland. Dat vereist een logistieke ope-
ratie, waarbij onze speciale dank uitgaat naar Auto Service Enkhuizen op Sche-
penwijk. De band zal dankzij gesponsorde auto’s vervoerd worden en na ons 
concert naar Schiphol worden gebracht.     

Aanpassing eindtijd club
Vanaf januari 2023 wordt de eindtijd van de clubmiddag enigszins vervroegd en 
wel naar 17.00 uur, ingeval van een optreden van één band. Dit heeft twee rede-
nen: het is voor een band vaak ‘topsport’ om de spanningsboog vast te houden. 
Vaak is 3 uur ook wel het maximale. 
Dit merken we ook bij de aandacht van onze bezoekers. Zowel de bands als 
voor onze bezoekers, vinden wij een hoge kwaliteit van een clubmiddag een 
absolute must. Bij een optreden van twee bands blijft de eindtijd 18.00 uur.

Sgt. Pepper’s Videokanaal
Via onze website, zie menu homepage, kunt u naar samenvattingen van de club-
middagen kijken. 

Sgt. Pepper’s Jazz Award 2020+2021+2022 
Gezien de beperkte optredens in beide Coronajaren zijn de bands van die jaren 
samengevoegd, zodat er toch nog sprake is van een reële competitie. Dat bete-
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kent dus dat de Sgt. Pepper’s Jazz Award 2020+2021+2022 na het lustrumjaar 
van de club in 2023 zal worden uitgereikt aan de winnende band.
Ten tijde van het maken van dit blad was nog niet duidelijk welke band heeft 
gewonnen. Binnenkort verneemt u wie de winnaar is geworden.

Een beroep aan u om uw club te helpen!
Voor u, voor ons, voor muzikanten en natuurlijk voor de jazz in Enkhuizen, is het 
van groot belang dat we het ledenaantal op pijl houden. Liever nog, uitbreiden. 
Want we mogen nog steeds de grootste jazzclub van Nederland zijn en zeker de 
gezelligste, dat moeten we wel blijven. Want zonder u zijn we nergens en wordt 
het erg stil in onze swingende Haringstad. Het bestuur doet hierin haar uiterste 
best, maar wij doen ook een beroep op u. Zo kunt u bijvoorbeeld een ander (stel) 
lid maken als cadeau. Of neem een keer een ander (stel) mee als introducee naar 
een clubmiddag. Heeft u een uitstekend idee om het ledenaantal uit te breiden, 
of wilt u een keer (een) introducee(-s) meenemen, zoek dan contact met mij: 
sam.verbeek@quicknet.nl of 06-26458200. 

Dit is belangrijk: wilt u contact met Sgt. Pepper’s Jazz-Club?
Veel van u ontvangen de digitale nieuwsbrief. Dat is van groot belang, vooral 
voor de allerlaatste nieuwtjes. Wees gerust, u wordt niet bedolven onder infor-
matie, we doen dit met mate. 
Ontvangt u geen nieuwsbrief, maar heeft u wel e-mail, stuur dan een mailtje naar 
info@sgtpeppersjazzclub.nl, met als omschrijving ‘nieuwsbrief’. U komt dan vei-
lig in het clubbestand. 
Zit u niet in de digitale wereld en wilt u informatie, doe dan een belletje naar 06-
26458200. 

Fotografie op de club
Via de nieuwsbrief kunt u de link bekomen waarop u de foto’s, gemaakt door 
Peter, kunt bekijken en zelfs downloaden. Wilt u niet op de foto, geef dat aan bij 
Peter en uw wens wordt gerespecteerd!

48ste Jazzfestival Enkhuizen 
Volgend jaar de 48ste editie op 2, 3 en 4 juni 2023. Wij hebben er al zin in. U ook?

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 
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.

Sgt. Pepper’s Goldcard
Dit is een geslaagd succes en ik kan u aanraden om ook over te stappen. U 
betaalt één jaarbedrag inclusief een fikse korting op de entreeprijs. Dus, geen 
wachttijden meer bij de kassa, geen gewissel of gedoe met geld. Alleen even 
uw Goldcard laten zien, dat dan weer wel. Hebt u interesse om over te stappen, 
neem dan contact op met het bestuur. 

Enkhuizer Jazz Archief
Heeft u nog jazzspullen uit het verleden, vooral over de jaren 1974-1978, zoals 
knipsels, foto’s, video- of filmbeelden of andere hebbedingetjes die u wilt ‘stor-
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ten’ in ons Enkhuizer Jazz Archief, neemt u dan contact op met ondergetekende, 
telefoon 06-26458200.

Ons privacy beleid
De Stichting Sgt. Pepper’s Jazz-Club verwerkt een aantal persoonsgegevens 
ten behoeve van een mailbestand, deze gegevens bestaan uit: naam en e-mail-
adres. Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van berichten per 
e-mail. Deze gegevens staan niet op de website van Sgt. Pepper’s Jazz-Club. 
De gegevens worden niet gedeeld met of doorverkocht aan andere organisaties, 
tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting ter zake. Een ieder die op 
de maillijst staat heeft het recht zijn of haar eigen persoonsgegevens in te zien, 
te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden gericht 
aan het bestuur van Sgt. Pepper’s Jazz-Club tijdens de clubmiddag of info@
sgtpeppersjazzclub.nl. Op een verzoek zal in ieder geval binnen een maand wor-
den gereageerd. Op de website van Sgt. Pepper’s Jazz-Club wordt het aantal 
bezoekers van de website bijgehouden; dit gebeurt anoniem. De voor Sgt. Pep-
per’s Jazz-Club optredende muzikanten/orkesten verlenen toestemming aan 
Sgt. Pepper’s Jazz-Club om ter promotie van de jazzclub en aankondiging van 
het clubprogramma namen en/of foto’s te plaatsen op de website van Sgt. Pep-
per’s Jazz-Club en/of sociale media, clubblad Hot News en/of in persberichten, 
artikelen, activiteitenagenda’s of anderszins. De Sgt. Pepper’s Jazz-Club vindt 
de gegevensbescherming belangrijk en zal passende maatregelen nemen om 
verlies, misbruik, onbevoegd gebruik, ongewenste openbaarmaking en onge-
oorloofde wijziging van gegevens tegen te gaan. Voor PR-doeleinden publiceren 
wij zo af en toe foto’s van de clubmiddagen, waar mogelijk ook bezoekers op 
kunnen staan. Wilt u dit absoluut niet, dan maakt u dat kenbaar aan ons, wij 
houden zeker rekening met uw bezwaar.

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwij-
gende 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 onnodig kosten, die wij aan u moeten doorberekenen. Hebt u een 
machtiging ondertekend, waarvoor dank, dan machtigt u tot wederopzegging 
Sgt. Pepper’sJazz-Club om van uw bank- of girorekening de jaarlijks verschul-
digde bijdrage af te schrijven. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, 
dan heeft u het recht het bedrag - binnen 30 dagen - zonder opgave van een 
reden ongedaan te maken. Dat u het weet. 

Sam Verbeek
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Stamboom van de Jazz



8 Sgt. Pepper's Hot News  januari 20238 Sgt. Pepper's Hot News april 2017 11Sgt. Pepper's Hot News januari 2013

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? 

Voor informatie

info@sgtpeppersjazzclub.nl
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Hot Gravel Eskimos (I) 

Zondag 15 januari 2023, 14.00 – 17.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
 
Bezetting:
PasqualeGravela  - trompet
Lorenzo Baldasso  - klarinet, altsax, zang
Sophia Tomelleri  - tenor sax, klarinet, zang
Mauro L. Porro  - piano, sopraansax, cornet, zang 
Yuri Biscaro  - gitaar banjo
Marco Rottoli  - bas
Paolo A. Vanzulli  - drums, percussie
Marcella Malacrida  - zang

De Italiaanse formatie ‘Hot Gravel Eskimos’ uit Milaan is een van de meest repre-
sentatieve ‘hot jazz’-specialisten in Italië, onder leiding van multi-instrumentalist 
Mauro L. Porro, Deze topband laat u het plezier van de klassieke jazztraditie 
herbeleven tijdens opwindende live-uitvoeringen van een muzikaal repertoire, 
gericht op de originele ‘Swing’ muziek uit de jaren ‘30 en het begin van de jaren 
‘40 van de vorige eeuw.
Om dit zo authentiek mogelijk te laten klinken maakt de band gebruik van vin-
tage muziekinstrumenten en van nauwkeurige transcripties van originele swing 
muziek. Door dit alles, aangevuld met bijpassende podiumaankleding en pre-
sentatie, wordt u automatisch meegevoerd naar de sensatie van het prachtige 
swing tijdperk.

Aart Lub
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Spoorstraat 10-14
1601 GG Enkhuizen

0228-32 33 34

info@herbergdecompagnie.nl
www.herbergdecompagnie.nl
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New Orleans Old Stars

Zondag 26 februari 2023, 14.00 – 17.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting: 
Bruno Van Acoleyen (B)  -trompet
Jasper van Pelt (NL)  -trombone
Eddy Sabbe (B)  -klarinet
Emile van Pelt (NL)  -piano
Paul Brandes (NL)  -bas
Wouter Nouwens (NL)  -banjo, tenor gitaar
Chris Vingerhoets (NL)   -drums

De New Orleans Old Stars is een samenstelling van senior New Orleans muzikanten 
uit België en Nederland. De bandleden spelen regelmatig met elkaar, in verschillende 
bezettingen en allemaal hebben ze dezelfde insteek: samen New Orleans Revival Jazz 
spelen op een spontane manier met veel plezier en improvisatie. Enkele van de band-
namen die aan de muzikanten gelinkt zijn: New Orleans Jazz Band Of Cologne, The 
Jeggpap New Orleans Jazz Band, Miss Lulu White’s Red Hot Creole Jazzband en The 
Fondy Riverside Bullet Band
Opgeteld kan de band leunen op vele jaren ervaring maar niemand beroept zich op de 
‘verdiende sporen’.  
De formatie is samengesteld in het Corona tijdperk voor een optreden tijdens de digitale 
versie van het jazzfestival Breda in 2021. Dat is zo goed bevallen dat de bandleden heb-
ben besloten om het niet bij een eenmalig optreden te laten.  

 
Aart Lub
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The Fried Seven (Int)

Zondag 19 maart 2023, 14.00 – 17.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 
 
Bezetting:   
Pablo Gómez de la Torre  -trompet  
Matteo Paggi    -trombone:   
MartíMitjavila    -klarinet  
Pepijn Mouwen    -saxofoon  
CemKarayalcin    -gitaar  
Simon Osuna    -bas  
Carlos Márquez    -drums 

Na een verpletterende indruk te hebben achtergelaten tijdens het Enkhuizer 
Jazzfestival 2022, kunnen we met groot enthousiasme aankondigen dat deze 
topformatie nogmaals in Enkhuizen te zien en te beluisteren zal zijn.
Samengebracht door een voorliefde voor early jazz, is de Fried Seven een groep 
jonge muzikanten die opwindende, swingende muziek speelt, geïnspireerd door 
bands uit New Orleans en de Swing Era. De bandleden komen uit verschillende 
delen van Europa, met verschillende achtergronden en talen, maar zijn verenigd 
in hun passie voor deze muziek.
Het repertoire dat ze spelen varieert van Louis Armstrong’s Hot Seven tot com-
posities van Duke Ellington, maar ook originele arrangementen die speciaal voor 
deze band zijn gemaakt. Binnen dit gemengde programma mixt de band ensem-
blespel met geïmproviseerde solo’s waarin de unieke stem van elk lid de kans 
krijgt om te schitteren. 
Het belooft wederom een fantastisch optreden te worden dat u absoluut niet 
mag missen!!!

Aart Lub.
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Jazzportret Frits Landesbergen
Biografie

Frits Landesbergen (Voorschoten, 1961) is een vibrafonist, slagwer-
ker, arrangeur en producent. Hij wint al op zijn 25ste de Wessel Ilcken-
prijs. Landesbergen speelt mee op ruim 120 albums als sideman bij 
onder anderen Madeline Bell, Ann Burton, Louis van Dijk, Laura Fygi, 
het Rosenberg Trio, het Metropole Orkest, het trio van Monty Alexan-
der en is op dit moment drummer van de Dutch Swing College Band. 
Frits is docent vibrafoon, slagwerk en combospel aan het conserva-
torium te Den Haag en beheert zijn eigen boekingsbureau Landesber-
gen Music. In 2014 richt hij de North Sea Big Band op. De muzikant 

woont tegenwoordig in Wassenaar en is getrouwd met zangeres/actrice Joke Bruijs.

1961 – 1989
Frits wordt geboren te Voorschoten in 1961 en groeit op in Hoorn. Hij drumt vanaf 
zijn twaalfde en begint op zijn achttiende piano te spelen. Een van de eerste platen 
waar hij als drummer en percussionist op meespeelt, is het album Straight (1982) van 
de Hoornse Big Band. Op het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam ontdekt de 
muzikant tijdens zijn studie slagwerk de vibrafoon, het instrument dat wat betreft tech-
niek een mooi compromis is tussen drumstel (slagtechniek) en piano (harmonieën). 
Landesbergen studeert in 1985 cum laude af. De professionele carrière van vibrafonist 
is nog nauwelijks begonnen of hij ontvangt in 1986 op 25-jarige leeftijd al zijn eerste 
prestigieuze prijs in de vorm van de Wessel Ilcken Prijs, de voorloper van de VPRO/
Boy Edgar Prijs. Een jaar later volgt de Pall Mall Swing Award en in 1988 de AVRO-
cultuurprijs De Belofte. Pianist Pim Jacobs geeft hem de kans op televisie op te treden 
om zo een groter publiek te bereiken. De twee muzikanten werken tien jaar intens 
samen en Landesbergen treedt ook zeer regelmatig met zangeres Rita Reys. 

1990 – 2003
Frits treedt op met zijn eigen combo Frits Landesbergen & Friends en speelt mee op 
platen van onder anderen Johnny Meijer, het Rosenberg Trio en Laura Fygi. Landes-
bergen maakt deel uit van de vaste begeleidingsgroep van de Jamaicaanse jazzpia-
nist Monty Alexander en gaat regelmatig met hem op tournee door Europa, Australië 
en de Verenigde Staten. 
In oktober 1996 neemt Frits Landesbergen deel aan studiosessies met het Jeff Hamil-
ton Trio. Hij maakt met zangeres Madeline Bell in augustus 1997 opnamen voor het 
album Yes I Can
Frits Landesbergen stelt aan het begin van het nieuwe millennium samen met trom-
pettist Michael Varekamp een orkest samen waar ook de Amerikaanse saxofonist 
Scott Hamilton en de Amerikaanse zangeres Deborah Carter deel van uitmaken. Het 
orkest geeft in het programma Ode Aan Louis Armstrong een globaal overzicht van 
het leven en werk van de Amerikaanse jazzgigant. 

2004 – 2022
Landesbergen produceert platen en schrijft composities en arrangementen voor on-
der meer Cor Bakker, Edwin Rutten en Leonardo Amuedo. Hij levert bijdragen aan 
One More For The Road (2006) van mondharmonicaspeler Toots Thielemans. Zijn 
vibrafoonspel is te horen op het album Satellite Love (2013) van de Nederlandse soul-
zangeres Giovanca.       Bron: www.jazzhelden.nl
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BIJZONDERE MERKEN

Kom naar de winkel en ontdek onze monturen van o.a.:
Lindberg, THEO, Etnia Barcelona, Ray-Ban en vele anderen

BESTE OOGZORG

oogwereld van der klei  ·  Westerstraat 41, Enkhuizen  ·  0228-312002

De band op full swing! 
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wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag

Even terugkijken clubmiddagen

Sgt. Pepper’s Hot News  januari 2023 15

Louis Armstrong 
Celebration Band 

Lollapalooza

Jazz Connection
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Vervolg blz. 15
Hot Revival Stompers 

No PressSure Bigband

Sgt. Pepper’s  
Rhythm Aces 
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Jacintha kijkt terug en vooruit
Gefeliciteerd met het 30-jarig jubileum van de Hot News. Wat een prachtig resul-
taat. Toen ik in 1975 in Enkhuizen kwam wonen, raakte ik al snel in de ban van de 

jazz middels het Jazzfestival. Na drie jaar 
kwam ik naast Sam en Loekie Verbeek te 
wonen en dan word je vanzelf in het jazz-
gebeuren gezogen. Bij de oprichting van 
Sgt. Pepper’s Jazz-Club ben ik direct do-
nateur geworden en in de begintijd heb ik 
bijna nooit een clubmiddag overgeslagen.  
En natuurlijk gingen de kinderen (toen 7 
en 5 jaar) altijd mee. Het is belangrijk om 
kinderen muziek mee te geven. 
Een jaar na de oprichting van de jazzclub 
vroeg Sam aan mij of ik ook in de redactie 
van de Hot News wilde komen. Dat leek 
mij meteen heel leuk en we hadden een 
prima clubje mensen bij elkaar om het 
blad te gaan maken. En dat blad groeide 
en groeide. Niet alleen qua aantal naar de 
leden, maar ook qua inhoud. Het werden 
steeds meer pagina’s en er was altijd kopij 
voorhanden. Voor de Hot News bestond 
waren er enkele News flashes, waarvoor 
ik één maal een recensie schreef. Maar 
dat vond ik lastig, want ik heb helemaal 
geen verstand van jazzmuziek. Ik vind het 
leuk om naar te luisteren, dat gelukkig 
wel. Ik schreef de notulen van de verga-

deringen en nam in 2007 het voorzitterschap van Dick Turksma over.
Vanaf het begin heb ik mij gestort op het maken van interviews. Vele muzikanten, 
organisatoren, mede redactieleden, en andere jazzliefhebbers heb ik geïnter-
viewd.  Na 25 jaar vond ik het genoeg en ben ik gestopt met de Hot News. In die 
25 jaar heb ik 95 interviews gehouden. Een bijzonder interview had ik met een 
oud leerling van mij, Jeroen de Graaff. Toen ik hem vroeg voor het gesprek zei 
hij meteen: ja juf! En dan de gebroeders Kroeb; wie is wie ook al weer?  Lastig 
om uit elkaar te houden. Ik ben vaak jaloers als in een interview, door een jonge 
muzikant wordt verteld, hoe makkelijk alles ging met leren muziek maken en de 
vrijheid van het kiezen van een instrument en daarmee kunnen improviseren. 
Ik kan dan genieten van het talent dat onder de jeugd aanwezig is. Mijn laatste 
interview was met Aart Lub die het hoofdredacteurs stokje van mij overnam. Ik 
heb met plezier mijn redactiewerk gedaan. Het was fijn dat we als redactie prima 
contact hadden met elkaar en ook met het bestuur goed konden overleggen. 
We zochten vaak naar mogelijkheden om het blad steeds mooier te maken. We 
bleven in ontwikkeling met elkaar en dat is mooi. En als ik nu het blad zie, ervaar 
ik dat nog steeds. Een gedreven redactie die met elkaar een mooi blad in elkaar 
zet. En ik ben nog steeds lekker bezig met muziek. Inmiddels heb ik de AOW 
gerechtigde leeftijd behaald en kan ik meer tijd aan mijn hobby’s besteden. En 
zoals je van alle pensionado’s hoort……. het is nog drukker dan toen ik werkte!  



18 Sgt. Pepper's Hot News  januari 2023

Jimmy McPartland and Marian (2)
Ik zing in het koor Nederpopenzo en speel klarinet bij het KSM. Tevens zit ik in 
het bestuur van KSM. En dat brengt mij dan meteen bij het feit dat ik mijn eerste 
interview voor de Hot News heb gehouden met Jaap Ham, voormalig dirigent bij 
het Koninklijk Stedelijk Muziekkorps in Enkhuizen.
Verder ben ik nog steeds voorzitter van kinderkoor Sunshine. Samen met dit 
koor en met jongerenkoor  Reaching Hand ben ik bezig met de organisatie van 
the Passion op 1 april 2023 hier in de haven van Enkhuizen. We hebben het door 
de corona 2 keer moeten uitstellen en hopen dan ook heel erg dat het dit keer 

wel doorgaat.
Als vrijwilliger ben ik ook 
betrokken bij het begelei-
den van speurtochten in 
het Sow to Grow museum. 
Een leuke activiteit waar ik 
zelf ook veel van opsteek.
En dan ben ik ook nog oma 
van 5 kleinkinderen, inmid-
dels in de leeftijd van 5-9 
jaar. Het is heel bijzonder 
om betrokken te zijn bij de 
ontwikkeling van de klein-
tjes. Als er hulp op school 
nodig is, dan ben ik graag 
van de partij. En elke week 
is de woensdag mijn op-
pasdag op het hele spul. 
Mijn oudste kleindochter 
speelt inmiddels klarinet en 
is sinds oktober ook van 
de partij bij de Music Stars, 
het leerling orkest van KSM 
waar ik, naast het grote or-

kest. ook in zit. Hoe mooi is dat om dat samen te doen. Haar vriendin Mex speelt 
saxofoon en zij zijn als 9-jarigen de jongste leden van het orkest. De muziek 
speelt in de gezinnen van mijn beide kinderen een belangrijke rol, daar de ouders 
zelf ook een instrument bespelen of zingen in een koor. Alle vijf de kleinkinderen 
zingen met veel plezier in kinderkoor Sunshine. Daarnaast zijn er ook twee ge-
start op de blokfluit. Mijn kleindochter van 5 jaar, Maud,  had hier toch wat be-
denkingen bij. “Maar oma, ik vind het niet eerlijk. Ze gaan allemaal naar muziek-
les en ik mag van mama pas naar muziekles als ik in groep 4 zit. Ik zit in groep 2, 
dan moet ik nog heeeeeel lang wachten. Jij kan mij toch wel blokfluitles geven?” 
En zo gezegd zo gedaan. Elke dag komt zij met haar blokfluit en boekje bij mij. Ik 
heb de noten inmiddels een kleur gegeven zodat ze het beter kan onthouden. En 
moet de noot wat langer duren, dan staat er een stoeltje bij getekend. Moet de 
noot wat sneller, dan is er een paraplu boven. Op die manier heb ik het zelf ook 
als 5-jarige geleerd. En je ziet het, het leren van muziek is van alle tijd! Wie weet 
staan ze in de toekomst ook op het jazzpodium van Sgt. Pepper’s Jazz-Club. 

Succes met de club én met de Hot News!

Jacintha Floris
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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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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 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.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

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 

Lollapalooza
Jazz

Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl

Ruimte 
te huur 

Informatie:

info@sgtpeppersjazzclub.nl

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

Geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. 
Maandag gesloten.

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:

(Op feestdagen geopend)

Westerstraat 113
1601 AD Enkhuizen
0228 - 322 060
www.onderdewester.nl
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info@sgtpeppersjazzclub.nl
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* Paling en zalm uit eigen rokerij
* Diverse relatiegeschenken
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* 1 website, meer dan 150 recepten
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0228 - 32 11 61
info@restauranteighteen.nl
www.restaurant18.nl

Geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. 
Maandag gesloten.

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:
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1601 AD 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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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
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Geopend di t/m zo vanaf 11.00 uur. 
Maandag gesloten.

Melkmarkt 4, 1601 HC EnkhuizenMelkmarkt 4, 1601 HC Enkhuizen

Voor reservering en informatie:
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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
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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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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 
Jazzband

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

Spirit of Gospel
New Orleans Band & Gospelsingers

www.gospelsingers.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

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
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www.jazzpiration.com

* Paling en zalm uit eigen rokerij
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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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wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag

Recent stuurde Jim McIntosh, banjoïst van de Max Collie Rhythm Aces, ons een 
prachtig en persoonlijk verslag van de eerste tour in Amerika en zijn ervaringen 
in, met name, New Orleans.
In het begin van de jaren zeventig speelden de Max Collie Rhythm Aces in de 
Trafalgar pub aan de Kings Road in Londen (Chelsea). Een geweldige locatie, 

waar van zaterdag tot en 
met dinsdag tijdens de 
lunch werd opgetreden. 
Daarnaast speelde de 
band ook iedere zondag- 
en dinsdagavond bij Fla-
nagans, Putney, ongeveer 
een paar kilometer verder-
op aan de andere kant van 
de Theems. Samen met 
de ‘gewone’ optredens 
werd er minimaal elf keer 
per week opgetreden. Ge-
durende die tijd kregen de 
Rhythm Aces een enor-
me aanhang. Een van de 
meest fervente fans van 
de band was Sam John-

son, een Amerikaan uit Texas, die ook een tekst heeft geschreven op de hoes van 
de lp, ‘Max Collie Rhythm Aces On Tour In The USA’:
“Ik werd een volwaardige Max Collie Rhythm Aces groupie en voegde me bij on-
geveer 200 anderen. Onder leiding van Big Martin en Ted ‘The Raver’ gingen we 
van optreden naar optreden door heel Londen. Terwijl ik voorbereidingen trof voor 
de terugkeer naar huis (USA), vroeg Max mij of ik iets kon opzetten in de Verenig-
de Staten. Ik verzekerde hem dat ik dat zou gaan regelen “, aldus Sam Johnson.

 
Tour in de USA
En Sam organiseerde de eerste Max Collie 
Rhythm Aces-tour door de VS. Het begon 
op 7 september 1973, duurde 23 dagen en 
omvatte een week in New Orleans. Ik zal nu 
mijn best doen om wat herinneringen op te 
schrijven aan die heerlijke week, bijna 50 
jaar geleden!
We kwamen ‘s middags aan in New Orle-
ans en checkten in bij het mooie Marie An-
toinette Hotel, vlak bij Bourbon Street. Een 
paar minuten later was het tijd om deze 
geweldige straat te verkennen. We heb-
ben er niet veel van gezien, want we kwa-
men meteen op een locatie die uitkwam 
op de stoep; er speelde een geweldige 

Max Collie Rhythm Aces 1973 
De eerste USA-tour
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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
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De Mastenbar
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band,geleid door Clive Wilson op trompet, waaronder ‘Frog’ Joseph (trombone), 
Danny Barker (banjo) en Louis Cottrell (klarinet); sorry, ik kan mij de rest van de 
band niet herinneren. 
Ik heb onlangs contact opgenomen met Clive, die mij vertelde dat het waar-
schijnlijk de Louis Cottrell-band was en dat hij voor Alvin Alcorn zou hebben ge-
speeld. Het was een geweldige middag, die nog gedenkwaardiger werd doordat 
Max een rondje Mint Juleps kocht voor zijn jongens (en Sam natuurlijk).
Een Mint Julep is een alcoholische drank bestaande uit Bourbon, suiker, water, 
crushed ice en een paar takjes – jawel – munt. De serveerster arriveerde met 
zeven Juleps, we hieven onze glazen op Bourbon Street en onze drankjes waren 
na de eerste slok in een flits verdwenen. De glazen hadden n.l. een zeer dikke 
bodem, waardoor een bodem(pje) drank op een heel glas leek (door het breken 
van licht voor de meer technisch ingestelden). Ron McKay vond het niets en 
vroeg de serveerster een koud biertje in een normaal glas ... wat ze met een 
grijnzende glimlach deed.
 
Optredens in Bourbon Street
Onze optredens in New Orleans werden geregeld voor zeven dagen in Heritage 
Hall op Bourbon Street. De Heritage Hall (voorheen Dixieland Hall) was een prach-
tige danslocatie met een grote binnenplaats aan de zijkant. De zaal bestaat nog 
steeds, onder de naam ‘The Swamp on Bourbon’. De tijden van de optredens in 
de Heritage Hall varieerden, afhankelijk van de tijden van de andere optredens. 
Sommige waren fantastisch, bijvoorbeeld voor de New Orleans Jazz Club, op de 
bovenste verdieping van het Holiday Inn Hotel op de hoek van Bourbon Street 

en Canal Street. Ge-
weldig uitzicht rondom. 
Daar ontmoette ik de 
enige - voor mij - echte 
banjospeler, Emanuel 
Sayles. Hij nodigde me 
de volgende middag 
uit in de achtertuin van 
Preservation Hall, om 
enkele van zijn muzi-
kantenvrienden te ont-
moeten. Wat een eer.
De volgende dag ging 
ik naar die achtertuin, 
waarbij Emanuel mij 
voorstelde aan onder 
andere AlvinAlcorn, 
‘Frog’ Joseph, Louis 
Barbarin en Louis Cot-
trell. De band had een 
pauze. Ik mocht het 
woord “jazz” niet met-
een noemen, maar wel 
praten over verstandi-

ge zaken zoals vrouwen, roken en drinken! Mooie mensen, met zachte humor en 
nederigheid en geen probleem om in Preservation Hall te spelen. Gewoon een 
geweldige tijd hebben, de kost verdienen met het spelen van de muziek waar ze 
van hielden... vooral in The Saints, voor vijf dollar per keer.
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We vonden een club genaamd Easy Eddie’s, waar muzikanten elkaar zouden 
ontmoeten, een drankje zouden drinken en jammen na hun optredens. Na onze 
tweede sessie in Heritage Hall marcheerden wij, met Max voorop, naar Easy Ed-
die’s. Toen het podium vrij was, liet Max ons een nummer spelen voor de lokale 
bevolking. Wat denk je, vóórdat hij zijn Rhythm Aces kon introduceren, kregen 
we gezelschap van ongeveer zeven of acht muzikanten. Een van hen vroeg Max 
naar zijn band, waar we speelden en zo en of we mee wilden spelen... allemaal 
heel vriendelijk. Tot Max’ opluchting heette het nummer Struttin’With Some Bar-
becue, maar ……. in de toonsoort B! De boefjes! Later werd ons verteld dat 
dit het gebruikelijke welkom was voor nieuwe bands en muzikanten en vooral 
Britten... We werden echter al snel geaccepteerd en maakten heel wat vrienden.
Op een vroege ochtend verliet ik Easy Eddie’s om me terug te trekken in het 
hotel, ongeveer een paar minuten na Jack Gilbert. Ik was net de hoek omgegaan 
toen een paar heren mij omsingelden en voorstelden dat ik ze wat geld moest 
geven. Natuurlijk was ik het daar snel mee eens; ze bedankten mij hartelijk en 
ik begaf mij veilig naar mijn bed (nog een beetje geschrokken van het voorval, 
moet ik toegeven). Ik ging later bij Jack Gilbert ontbijten en hij vertelde mij een 
wrang verhaal: “Ik was eerder vandaag op weg terug naar het hotel, toen ik werd 
aangesproken door een bende die geld eiste. Ik vertelde hen dat ik zojuist heel 
hard had gewerkt voor mijn geld, jazz speelde en dat zij de volgende persoon 
maar moesten proberen. Ze verontschuldigden zich diep en waren het volledig 
met mij eens…” Ik was dus de volgende persoon!
Preservation Hall was drie minuten lopen van de Heritage Hall. Jim Robinson 
zou op een avond in de Preservation-band zitten, dus Phil Mason en ik liepen 
tijdens een van onze pauzes rond om de grote man te zien en te horen. Helaas 
kon Big Jim niet spelen en werd hij vervangen door een heel jonge kerel. Naar 
mijn mening zou hij zijn instrument niet kunnen bespelen en zelfs als hij dat zou 
kunnen, zou hij geen kans hebben in het gezelschap van Kid Thomas en Co. Ik 
sprak mijn mening wel erg heel luid en duidelijk uit. Tijdens onze volgende set 
greep een grote hand mijn schouder met een bankschroefachtige greep, ge-
volgd door een ‘zacht’ gefluister in mijn oor; “Let op wat je zegt, zoon.” Die les 
die heel snel werd geleerd... 
Later die avond, het was binnen erg warm, besloten we om op de aangrenzende 
binnenplaats te spelen, wat een enorm publiek aantrok. Uit het niets verscheen 
een man met een jongen die tapdanste op een grote houten plank. De jonge knul 
had een fantastische beweging, grenzend aan breakdance. Hij droeg glanzende 
schoenen. De hoed werd neergezet en bijna onmiddellijk tot de rand gevuld met 
dollarbiljetten en toen gingen ze verder. Omdat we buiten speelden, was het een 
passerende menigte. Toen er min of meer nieuw publiek was dook het dansteam 
op magische wijze weer op. Dit ging zo door tot het einde van de sessie. Max 
was aardig verontwaardigd: “Ze verdienden waarschijnlijk meer geld dan wij!”
 
Het rijke uitgaansleven
De keuken in New Orleans behoorde (en behoort waarschijnlijk nog steeds) tot 
de beste ter wereld. Mijn opvallende maaltijd was vrij eenvoudig: een schaaltje 
mosselen met een stokbrood en een ijskoud biertje erbij. Er was een groot res-
taurant aan Bourbon Street, dat alleen mosselen verkocht. Altijd verpakt, goed-
koop en zo, zo goed! Mooie serveersters ook! Max vertelde dat hij Kid Thomas 
trakteerde op een maaltijd. Kid bestudeerde het menu (hij hield het onderstebo-
ven) en zei: “Grote biefstuk en friet, gevolgd door pecantaart, alstublieft.” Kid 
maakte duidelijk een grapje...  
Een andere zeer opbeurende ervaring deed zich op een middag voor. We wer-
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den uitgenodigd in een kleine club en vertelden dat we daar moesten zijn, geen 
verdere details ... Alleen Toussaint kwam binnen, speelde op een oude buffet-

piano en herinnerde zich enkele 
van zijn vroege ervaringen. In 
één woord sensationeel. Ron 
McKay, Trefor Williams en ik-
zelf gingen meestal naar de 
Famous Door club, waar de 
grote klarinettist Hollis Car-
mouche optrad. Hollis werd op 
dat moment beschouwd als de 
luidste speler die er was en een 
zeer goede entertainer met een 
prachtige toon. Ik herinner mij 
dat ik door Bourbon Street liep, 
niet echt bekend om zijn vrede 

en rust, er kwam luide muziek uit zowat elke deuropening. Bovenuit het eeuwige 
geraas van de straat, hoorde ik Hollis, bijna een mijl verderop, zo luid was hij! 
Een geweldige muzikant die zeer goede en swingende jazz maakte.
 
Resume
Terugkijkend op dit alles: het leek er in de jaren zeventig op dat er een groter 
aandeel Afro-Amerikaanse jazzmuzikanten in New Orleans was dan nu. Ik denk 
dat de muziek meer swingde, minder van de overdreven straatbeat die nu zo 
ongebreideld is, vooral in onze Britse en Europese landen. Ik herinner me een 
festival paradeband in Engeland. De basdrummer was zo luid, kennelijk geob-
sedeerd door zijn ‘street beat’, waardoor de muziek afdaalde in een vreselijke 
kakofonie, in plaats van wat het had moeten zijn. Tijdens een latere periode in 

New Orleans had de band van 
Max het genoegen om deel 
te nemen aan de St. Patrick’s 
Day-parade (compleet met 
groen bier). Ik had geen dienst 
als banjoïst, maar nam deel met 
een tamboerijn. Toevallig was 
ik in de buurt van de basdrum-
mer. Zijn spel was zo goed, een 
zachte eerste en derde tel van 
de maat, met af en toe de na-
druk op de straatbeat, lekker 
ontspannend, gewoon perfect! 
Tijdens een deuntje stopte hij 
met spelen en bukte zich. Ron 
McKay (snaredrum) vroeg hem 
ijverig waarom hij dit deed: 
“Geld Man, mensen laten geld 

vallen. Houd altijd je ogen open…”. Veel te snel zat onze eerste week in New Or-
leans erop. Volgende stop was Prescott, Arizona, de thuisbasis van de beruchte 
WhiskeyRow, waar ik de grootste kater van mijn leven kreeg.
All the best, jazzlovers from Enkhuizen, 

Jim McIntosh.
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Authentiek entertainment
In de afgelopen tien jaar hebben veel Britse bands, clubs, pubs en hotels avon-
den met ‘authentiek’ entertainment uit de Jazz Age aangeboden. Sinds 2013 
hebben organisatoren van evenementen eerst geprofiteerd van de heropleving 
door o.a. de interesse van Hollywood in The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald 
en vervolgens van de internationale hit serie Peaky Blinders. Hun flyers boden de 
aanwezigen een beleving aan met bootleg-drank bij de badkuip en urenlang live, 
hotjazz, plus een mogelijkheid voor mannen om een ouderwetse hoed te dragen 
zonder raar aangekeken te worden.

Kansas Smitty
“Maar dit kan ook zomaar weer voorbij zijn”, zegt de in Italië geboren New Yorker 
Giacomo Smith. De klarinettist, componist, zanger en ondernemer woont momen-

teel in Londen, waar hij de Kansas Smitty’s House 
Band en Kansas Smitty’s Hot Five leidt. Van 2015 
tot 2020 runde hij ook een coole kleine bar in Hac-
kney, genaamd Kansas Smitty’s. Hier zette hij zijn 
tijdgenoten in om enthousiaste groepen jazzlief-
hebbers te vermaken. Het was een ouderwetse 
tent met houten tafels, neonreclames en gedimde 
lampen, zonder dat het aan een specifieke periode 
of plaats refereerde.”Mensen zeiden vaak dat de 
bar ‘authentiek’ aanvoelde,” zegt Giacomo, “maar 
authentiek voor wat? Er hingen geen foto’s aan de 
muren of zo. Het idee was simpelweg een sfeer te 
creëren waarin livemuziek tot z’n recht kon komen. 
Wanneer mensen het woord ‘authentiek’ gebrui-
ken, betekent dit normaal gesproken dat plaatsen 
niet pretentieus zijn, ze zijn gefocust op wat voor 
hen belangrijk is”. Tijdens de Corona pandemie 

was de bar gesloten maar Giacomo en 
zijn bands gingen door tot waardering 
van velen over de hele wereld. Colum-
nist Dave Doyle kwam hem tegen tus-
sen shows in Buxton en Liverpool. In 
2018 trad hij al op in: Jazz at Lincoln 
Center (VS) met de Wynton Marsalis Big 
Band, de Royal Albert Hall met de Guy 
Barker Big Band en het Barbican Center 
met het Lincoln Center Jazz Orchestra. 

Muziek met de paplepel….
“Ik groeide op in een muzikaal huishouden in Upstate New York waar ik op vijfja-
rige leeftijd begon met muziek spelen. Mijn moeder die zelf piano speelde heeft 
mij altijd erg gestimuleerd. Om tien uur begon ik met de klarinet en om 12 uur 
ging ik verder op saxofoon. Ik wilde altijd al saxofoon spelen, want dat vond 
ik het meest ‘coole’ instrument”. Zijn mening over de twee rietinstrumenten is 

Giacomo ‘Kansas Smitty’ Smith
Is all about authenticity
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sindsdien omgedraaid. “Nu denk ik dat klarinet de coolste is; er zijn zoveel ge-
weldige saxofonisten en niet zoveel geweldige klarinettisten. Bovendien is de 
klarinet een moeilijker te bespelen instrument vanwege de open toongaten en 
verschillende kleppen.” Giacomo heeft verschillende voorkeuren binnen de jazz-
muziek. Hij begon met muziek van Dave Brubeck en Vince Guaraldi, zoals zove-
len van zijn generatie. Toen hij de saxofoon onder de knie had gekregen ging het 

allemaal om John Coltrane en 
Bob Berg. “Die tenorspelers uit 
de jaren tachtig en negentig die 
het post-Coltrane-geluid laten 
horen, ik hou nog steeds van dat 
soort dingen”, voegt Giacomo 
eraan toe. 
Ondanks de voorliefde voor de 
saxofoon ging hij klassiek kla-
rinet studeren aan de McGill 
University in Montreal. “In het 
begin voelde ik me niet echt ver-
bonden met de klarinet als een 
jazzinstrument,” legt Giacomo 
uit. “Dat kwam omdat ik me niet 

identificeerde met de stijlvolle manier waarop Benny Goodman of Artie Shaw 
speelden met dat lichtere, lyrische spel in plaats van het zwaargewicht, bluesy 
spelen waar je echt wat spuug en stof hoort.” In die periode leende een huisge-
noot hem een cd van Django Reinhardt. “Ik had wel iets van Django gehoord, 
maar niet de dingen die hij deed met Hubert Rostaing. Hij maakte een Euro-
pese vertaling van twee decennia Amerikaanse muziek. Dat bracht me bij de 
swingklarinet en McGill University werd ik vervolgens verliefd op de muziek van 
Jimmy Giuffre en dat leidde me weer naar Sidney Bechet enzovoort.” In die 
tijd was klassieke muziek de professionele interesse van Giacomo maar dit zou 
veranderen, mede dankzij McGill Jazz Ensemble-directeur Gordon Foote. “Ik 
deed auditie voor het ensemble, dat echt een band van hoog niveau was, en 
werd toegelaten hoewel ik niet in het jazzprogramma zat”. Giacomo studeerde 
af en verhuisde naar Londen, waar hij al zijn tijd aan jazz besteedde, ook omdat 
hij zich niet goed genoeg vond als klassiek orkestspeler. (“And I didn’t have the 
chops to become an orchestralplayer”). Giacomo kreeg een kantoorbaan in de 
hoofdstad en was van plan slechts twee jaar te blijven. “Mijn bedoeling was altijd 
om terug te gaan naar New York,” maar in Londen, het VK en Europa is veel werk 
voor jazzmuzikanten en dat is geweldig.” Dit kwam overigens als een verrassing, 
gaf hij toe. “Ik had geen idee dat hier zoveel jazz gaande was. In de meeste 
Britse steden waar ik naar toe ga, borrelen er kleine (jazz)scènes op.”

Hoewel zijn eigen bar in Hackney van korte duur was, diende de onderneming 
verschillende doelen. “We hebben het vijf jaar gedaan en het liep prima. Tegen 
de tijd dat de pandemie kwam, hadden we naam gemaakt. En dat heeft zeker 
geleid tot meer exposure, meer touren, meer festivals. Gewoon mensen ont-
moeten, een platencontract kunnen krijgen, oefenruimtes krijgen, muziek schrij-
ven “het was echt goud waard.”
Het bracht ook spelers samen die voor elkaar onbekend waren. “We hebben 
mensen bij elkaar gebracht die anders niet samen zouden spelen en soms was 
het geweldig. “Het is jammer dat die plek er niet meer is, het is tegenwoordig zo 
zeldzaam om een plek te hebben die je een thuis voor muzikanten kunt noemen.
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Waar je week na week heen gaat en speelt. De ‘tienduizend uur oefenen’ regel 
van The Beatles is iets waar ik echt in geloof.”
Giacomo kijkt tussen zijn optredens door uit naar een nieuwe locatie. “De realiteit 
rond jazz is dat je in je eentje in een kamer toonladders en patronen oefent, maar 
eigenlijk moet je tijd doorbrengen met andere mensen om samen te spelen. Dat 
geeft een gevoel van verbondenheid en dat is waar de authenticiteit ligt, en niet 
in de aankleding met retrococktails en art deco-decor. Het aantal keren dat ik vier 
mensen op een podium heb gezien, met het hoofd naar beneden in bladmuziek, 

op zichzelf spelend, is behoorlijk ont-
hutsend. Zo zijn de platen waar ik van 
hou niet gemaakt.” Maar hoe graag 
hij ook die oude platen vernieuwt met 
zijn Hot Five tijdens optredens zoals 
Cheltenham Jazz Festival, waar hij 
dit jaar voor de vierde keer speelde, 
hij houdt vol dat hij geen revivalist is. 
“We doen niet alsof het 1929 is of wat 
dan ook. We erkennen de waarde van 
de oude nummers maar willen onze 

eigen muziek maken.  Het is hier en nu. We kunnen de rest van ons leven Louis 
Armstrong of wie dan ook (na)spelen, of we kunnen proberen om als individuen 
een stempel te drukken met iets te zeggen.”
Muzikanten die zich strikt aan de oude arrangementen houden, missen het punt, 
stelt Giacomo. “Ik denk dat als je niet je eigen materiaal schrijft, je een cover-
band bent - en daar is niets mis mee, zolang je maar elementen improviseert 

en het elke keer anders is. Je gebruikt 
de sjabloon en maakt iets nieuws. Zo 
hebben we Kansas Smitty’s Hot Five, 
die de klassiekers speelt, en Kansas 
Smitty’s House Band, die nieuwe 
muziek opneemt, geïnspireerd door 
mensen als Bennie Moten. Het is al-
tijd gebaseerd geweest op originelen 
in plaats van dezelfde oude num-
mers te spelen”, zegt Giacomo over 
de Kansas Smitty House Band “Ik 
wilde een band hebben die veel de 
muziek van Kansas City uit de jaren 
dertig speelde, omdat ik van dat ge-
luid hou”. In het hart van hun muziek, 

die meer New Orleans dan New York is, is de blues. We kunnen geïnspireerd 
worden door de oude uitvoeringen, maar het is onze muziek. Dat gezegd heb-
bende, wat je niet uit ons kunt krijgen, is het overkoepelende idee dat we ge-
worteld zijn in swing en blues, het concept van Amerikaanse bluesmuziek en 
waar het vandaan komt, dat DNA is er nog steeds.” Met verschillende albums 
en EP’s (waarvan één gepland voor release in oktober 2022) plus optredens in 
heel Europa is het een formule die goed werkt voor Giacomo en co. “Het is altijd 
een plezier om op een mooi podium te spelen voor een goed publiek of zelfs in 
een mooi huis. Elke artiest wil gewoon door een menigte worden geaccepteerd.”  
Beluister zijn muziek online via: kansassmittys.bandcamp.com

 
Door: Dave Doyle, Gloucestershire, UK. Twitter: @DaveDoyleComms
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Jazz in blik
Ernst van ’t Hoff en zijn Solisten (1943), Njengo – DJ 020

Ernst van ‘t Hoff (1907-1955) leidde in Nederland in de oorlogsjaren de eerste 
echte Amerikaans georiënteerde bigband. Op deze cd staan 24 niet eerder uitge-
geven radio-opnamen van de bigband van Ernst van ‘t Hoff uit 1943. Uit de sound 
van de band blijkt dat Glenn Miller een belangrijk voorbeeld was voor van Ernst 
van ‘t Hoff. Tevens is op deze cd te horen dat de band ook een heel eigen sound 
had. Op deze cd staan jazz classics als Ain’t Misbehavin’, Honeysuckle Rose, 
Dogging Around, What’s New, On The Sunny Side Of The Street en If I Could Be 

With You One Hour To-
night, Five O’Clock Whis-
tle, maar ook eigen com-
posities als Njengo en In 
Treptower Park. Verder 
horen we de hitjes van 
de dag, maar ook een 
prachtige uitvoering in de 
Ray Noble stijl van Love 
Is The Sweetest Thing. 
Een absolute topper is 
de zes minuten durende 
magistrale uitvoering van 
Te Quiero met zang van 
Maria Zamora.
De opnamen werden ge-
maakt in Studio B in Hil-
versum en de opname-
balans is mooi en laat het 
orkest volledig tot zijn 
recht komen. We horen 
nu pas voor het eerst hoe 
goed dit orkest was. De 
studio-opnamen bij Dec-
ca, Rythme waren altijd 

wat matig van kwaliteit. Bij veel van de Polydor opnamen kon de band vanwege 
de Kultuurkamer beperkingen tijdens de oorlog niet echt vrijuit spelen.
Wat we nu voorgeschoteld krijgen is Ernst van ‘t Hoff op zijn best en waarschijn-
lijk had hij nog beter gekund als de oorlog niet zulke grote beperkingen had 
opgelegd op zijn carrière.
De bigband van Ernst van ‘t Hoff werd eind 1940 opgericht. Nederland was door 
de Duitsers bezet en de band werd gelijk door de nazi’s ‘dienstverplfichtet’. Zij 
mochten bestaan bij de gratie dat ze dan verplicht in Duitsland moesten optre-
den. Het beleid van het propagandaministerie van Joseph Goebbels speelde een 
cynisch spelletje kat en muis met de band. Jazz en swingmuziek waren verbo-
den en bestempeld als ‘entartete Musik’, maar omdat jonge Wehrmachtsoldaten 
van swingmuziek hielden en stiekem naar de BBC gingen luisteren hadden ze 
een band nodig die daarin kon voorzien. Het jonge publiek en de jazzliefhebbers 
in Duitsland waren enthousiast over de optredens van Van ‘t Hoff in o.a. Berlijn, 
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maar anderzijds werden concerten verstoord door echte nazi’s en de SS. De 
musici werden van het podium gehaald en kregen soms klappen te incasseren 
en Van ‘t Hoff werd enkele keren gearresteerd om na een paar dagen op last van 
het propagandaministerie weer vrijgelaten te worden. In Nederland kreeg van 
‘t Hoff te maken met de beperkingen van de Kultuurkamer en alleen in België 
genoot hij wat meer vrijheid. In 1943 kreeg van ‘t Hoff de opdracht van de bezet-
ter om onvervalste Amerikaanse en Engelse swing op te nemen voor de propa-
gandazender Calais, die gericht was op de geallieerden. Het moest de indruk 
wekken dat het een geallieerde zender was, totdat tussen de muziek door de 
propagandaboodschappen kwamen van de nazi’s. Ernst van ‘t Hoff kreeg dus 
bijna de volledige vrijheid om pure swing en jazzmuziek te spelen. De opnamen 
voor deze zender werden direct na de uitzending allemaal vernietigd, want het 
was in de ogen van nazi’s uiteindelijk toch waardeloze ‘entartete Musik’ die geen 
artistiek bestaansrecht had in het gelukkig nooit to stand gekomen 1000-jarig 
Rijk van Adolf Hitler. De opnamen werden gemaakt in Hilversum en gelukkig 
wist een geluidstechnicus de afgekeurde opnamen illegaal naar buiten te smok-
kelen. Het bestaan van enkele van die opnamen was bekend, maar de rest werd 
eigenlijk verloren gewaand, tot voor enkele maanden geleden een verzamelaar 
in Utrecht zijn verzameling van de hand deed en deze opnamen opdoken. De 
man had zelf geen idee wat het was! Stichting Doctor Jazz besloot er gelijk werk 
van te maken en Meesterrestaurateur Harry Coster tekende als vanouds voor 
de audio-restauratie en Ben Kragting schreef het goed gedocumenteerde cd-
boekje. Het resultaat is een prachtige cd die de Nederlandse jazzhistorie verrijkt 
met de beste opnamen van de belangrijkste en de eerste Amerikaans georiën-
teerde bigband van Nederland. En dat opgenomen tijdens de Duitse bezetting, 
hoe vreemd wil je het hebben!
Ernst van ‘t Hoff werd het werken in Nederland steeds moeilijker gemaakt en hij 
vluchtte min of meer al midden 1944 naar België en startte daar een nieuwe big-
band. Na de oorlog werd hem het werken in Duitsland aangerekend. Ernst van 
‘t Hoff was geen held, maar zeker geen collaborateur. Zijn carrière raakte echter 
wel in het slop. Zijn musici daarentegen werd niets aangerekend en zij werden 
de steunpilaren van de naoorlogse Nederlandse omroeporkesten. Een bijzonder 
goede cd met een heel bijzonder verhaal! Warm aanbevolen cd. 

(Ben Kragting)  

Te bestellen via www.doctorjazz.nl/shop of via Email: doctorjazz@online.nl  
Of tel: 06-81007410
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Jazzclub Assen 
www.jazzclubassen.nl
Champ 'Aubert Jazzclub Driebergen 
www.champaubert.com/jazzclub
Eindhovense Jazzclub OSJE
www.jazzclub-osje.nl
Haagse Jazzclub
www.haagsejazzclub.nl
Jazz at the Rhine Town Club, Wageningen
www.jazzclubwageningen.nl
Jazzclub  Jazz Hall ’72 Gorinchem
www.jazzhall72.nl 
Jazzclub Harlingen
http://ctjh.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/
Jazz&So-Zutphen.nl
www.jazz&Sozutphen.nl

De Jazzclubs
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