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Enkhuizen  ‘de Haringstad’, met zijn Zuidertoren, plantsoen en bloemenschat.   
De Drommedarisklokken, die kling’len tevree. Ja daar wil ik wonen, daar dicht 
bij de zee! Kent u het volkslied? Muziek klinkt alom. Dit jaar werd De Opstand en 
de Bevrijdingh van Enckhuijsen op 21 mei 1572 herdacht. De burgerij bevrijdde 
zich 450 jaar geleden – zonder bloedvergieten – van de Spaanse overheersers. 
De ‘foute’ burgemeesters werden met veel tromgeroffel uit de stad verbannen. 
De stadsbeiaardier gaf dit jaar derhalve een extra concert op 21 mei, evenals 
op 19 juli: destijds de historische bijeenkomst van de Eerste Vrije  Staten Ver-
gadering, alsook op 20 oktober, de dag dat Willem Van Oranje in 1572 in onze 
stad voet aan wal zette op Hollandse bodem.  Diverse beiaardiers uit binnen- en 
buitenland verwenden ons in de zomer met prachtige melodieën vanuit de klok-
kentorens. Er was zelfs een uniek bezoek van een rijdend carillon, dat door de 
hele stad een aantal kleine concerten verzorgde met als slot een samenspel met 
de Drommedaris. Maar ook was er een bijzonder optreden van een groot koor 
en orkest uit de Oekraïne: muziek als medicijn in een overvolle Zuiderkerk! In 
juni kon het jazz-festival gelukkig weer doorgaan.  De hele stad ging ‘te jazz-en’ 
en dompelde zich onder in een heerlijk feestgedruis. De Avondvierdaagse werd 
muzikaal onthaald en het Zuiderzeemuseum verblijdde de bezoekers met een 
ultiem gitaarfeest. En natuurlijk het 30-jarig jubileum van de Sgt. Pepper’s Jazz-
Club. Een jaar vol verrassingen met vertrouwde- en nieuwe muzikanten.

Nog enkele maanden, dan gaan we naar het 30-jarig bestaan van de HOT NEWS. 
De redactie houdt u met veel plezier op de hoogte van alle Jazz gebeurtenissen.
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Skroiverai van het bestuur
Gelukkig zijn we vanaf maart 2022 weer “up and running” met de clubmiddagen, 
voor u, voor ons en voor de muzikanten een zucht van verlichting. En nu maar 
hopen dat het zo blijft! 

2022 30ste bestaansjaar van de club, 6e lustrum
We hebben nog vier optredens te gaan in de laatste drie maanden van dit lus-
trumjaar. Eerder heeft u kunnen lezen dat in oktober de Bourbon Street Stom-
pers uit Duitsland zouden spelen. Door bandomstandigheden heeft deze band 
verzocht in 2023 te mogen spelen. Wij zijn niet moeilijk en hebben hen voor 
volgend jaar geboekt. In plaats van laatstgenoemde band staat nu de Enkhuizer 
Hot Revival Stompers op de bühne, dus dat wordt smullen! 

Cultuur Festival Enkhuizen en gratis entree op 16 oktober!
Momenteel wordt er met man en macht gewerkt o.l.v. Madhouse aan een nieuw 
festival, waarbij de cultuur van Enkhuizen acte de présence geeft. Zo ook Sgt. 
Pepper’s Jazz-Club. De planning van dit festival is 8 t/m 23 oktober. Als bestuur 
van Sgt. Pepper’s Jazz-Club hebben we besloten om de clubmiddag van 16 
oktober met de Hot Revival Stompers deel uit te laten maken van dit festival. Dit 
gaan we doen met gratis entree, voor u als lid, maar ook voor niet-leden. Laten 
we zeggen, dit concert is een cadeau voor jazzminnend Enkhuizen in het kader 
van ons 30ste bestaansjaar. Vanzelfsprekend is ons doel ook om niet-leden, die 
ons die dag gaan bezoeken, te verleiden om aan te haken bij de jazzfamilie van 
Sgt. Pepper’s.

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

Sgt. Pepper’s Jazzwalk of Fame
Op 11 juni 2022, de tweede zonovergoten dag van het 47e Jazzfestival, werd 
onder grote belangstelling een nieuwe tegel onthuld in de Jazzwalk of Fame, 
het initiatief van Sgt. Pepper’s Jazz-Club in Enkhuizen. De tegel op het Venedie 
is opgedragen aan trombonist Edward ‘Kid’ Ory, waarbij kersverse wethouder 
en bekende Enkhuizer Jan Franx deze keer de eer te beurt viel de steen te ont-
hullen. Trombonist Kid Ory (1886-1973). Als muzikaal eerbetoon speelde het 

Een nieuwe tegel in de Jazzwalk of Fame.Onthulling van de tegel door Jan Franx.
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straatorkest Lamarotte bij de onthulling het meest bekende nummer van Ory 
getiteld Muskrat Ramble. Dit nummer, geschreven in 1926, werd voor het eerst 
opgenomen met Louis Armstrong’s Hot Five . Meer info over Kid Ory zie blz 29. 

47ste Jazzfestival Enkhuizen 
Dat zit er weer op en gesteld kan worden dat we terug kunnen kijken op een zeer 
geslaagde editie. Alles zat mee, geweldige muziek en –voor wat betreft de bui-
tenevenementen- meesterlijk weer! Kortom, dikke complimenten voor bestuur 
en medewerkers van het festival.
Volgend jaar de 48ste editie op 2, 3 en 4 juni 2023. Wij hebben er al zin in. 

Dit is belangrijk: wilt u contact met Sgt. Pepper’s Jazz-Club?
Het versturen van de extra brieven is in het jaar 2021 een beste aanslag op de 
financiën van de club, Tante Pos weet ook van prijzen, en natuurlijk de kopiekos-
ten. Hier willen we vanaf.
Veel van u ontvangen de digitale nieuwsbrief. Dat is van groot belang, niet al-
leen voor de laatste nieuwtjes, maar meer indien bijvoorbeeld een clubmiddag 
niet doorgaat in deze onzekere tijden. Wees gerust, u wordt niet bedolven onder 
informatie, we doen dit gedoseerd. 
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, doe dan een belletje naar 06-26458200 of de club 
doorgaat. Doe dit voorafgaand en op tijd aan een clubmiddag, zodat u niet voor 
niets naar het Peperhuis komt.

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-
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.

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 
achteruitgang in ledenaantal. Weliswaar is er geen reden tot paniek, maar een 
en ander heeft weldegelijk de serieuze aandacht van het bestuur. Het opzeggen 
heeft grotendeels te maken met de welbekende vergrijzing, verhuizing, ziekte of 
overlijden. Kortom, begrijpelijke redenen. Echter, essentieel is dat de financiele 
jaarbijdrage en kaartrecette van u van belang is voor het budget van de club, ze-
ker 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 dan 
vrij entree. U kunt hem, haar of hen laten genieten van de sfeer en muziek in het 
Peperhuis en dan kan het niet anders zijn dat uw kennis(-sen) aanhaken als nieuw 
lid/leden van de club. Onderstaand een alfabetische verdeling op de eerste letter 
van uw achternaam (zonder van of van de) per clubmiddag, verdeeld over het 
jaar 2022. Want alles op één middag, dat zal niet gaan. Helpt u uw club? Ja toch! 
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De volgorde:
• 16 oktober, vrij entree in verband met het Cultuurfestival.
• 13 november, achternamen beginnend met R, S. en T.
• 11 december, achternamen beginnend met U, V, W, Y en Z.

Jazzcd’s en dvd’s te koop
Zo langzamerhand wel bekend dat wij tijdens de clubmiddagen jazzcd’s en dvd’s 
verkopen die in de achterliggende jaren werden aangeboden door bands die bij 
ons speelden of anderszins. En hier zitten pareltjes tussen!  De cd’s worden 
slechts voor € 2,= (dubbelcd’s € 4,=) verkocht en de opbrengst wordt gestort in 
het bandbudget van de club. Dus, beste mensen, wie maakt ons los?

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!

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-
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 
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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’s Jazz-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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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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Jazz Connection & Lollapalooza

Zondag 2 oktober  2022, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 

Bezetting: Jazz Connection Bezetting: Lollapalooza
Jurgen Feskens: -trompet/bugel Richard Heeres:  -trompet
Peter van Steen: -trombone Wim Bijl:   -trombone
Rob Henneveld: -saxen/klarinet Jeroen Knukkel:  -klarinet
Bart Maassen: -piano Petra de Jong:  -banjo
Bart Wouters: -bas/zang Remco de Jong:  -bas
Robbert v. Kalmthout: -drums Aart Lub:  -drums

Het jubileumjaar van SgtPepper’sJazz-Club wordt swingend geopend door de 
gerenommeerde Swingformatie Jazz Connection uit Breda. Sinds de oprichting 
in 1990 swingt, stampt en spettert de band met een geoliede Jazz & Jive show 
door Europa. Zo stonden ze al een week lang op het beroemde Ascona Jazzfes-
tival in Zwitserland en toerde de band onder meer door China en Maleisië. Ook 
werden grote festivals aangedaan in Rusland, Servië en Bulgarije. In Enkhuizen 
is de formatie inmiddels een bekend gezicht, na zeer succesvolle optredens in 
onze jazzclub (winnaar jazz award 2009!) en tijdens de 42e editie van het jazz-
festival. Jazz Connection is een groot navolger van de Jump & Jive stijl, die zo’n 
vijftig jaar geleden in de Verenigde Staten van Amerika enorm populair werd. Met 
songs van o.a. Louis Jordan en Louis Prima, zoals ‘Is you is or is you ain’t my 
baby’, ‘Just a Gigolo’ en ‘Jumpin’ Jive’, brengen ze een ‘revival’ van de beste en 
meest spraakmakende sterren uit deze woelig periode in de jazz.

Lollapalooza, een opvallende formatie die met passie traditionele New-Orleans 
jazz speelt, ‘trapt de middag af’. Samen met een flinke dosis humor zorgt de 
band voor een opmerkelijk eigen sound, want wat er in zit wil eruit. Of het nu een 
swingend tradjazz nummer is, een meeslepende gospel of vette blues, je herkent 
direct de sound van dit unieke collectief.
What you see is what you get. Dus geen fancy arrangementen maar authentieke 
jazzmuziek die altijd vers van de pers wordt gespeeld en het publiek weet vast 
te houden in een tijdloos moment.
Het belooft dus een ouderwets gezellige middag te worden met onvervalste New 
Orleans tradjazz van Henkuzer bodem en Swing van internationaal niveau.

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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The Hot Revival Stompers

Zondag 16 oktober 2022, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:   
Edwin Jans -cornet, 
Jeroen Knukkel -klarinet
Barry Woestenburg -trombone
Hans Mantel -banjo, gitaar
Jaap de Wit sr -contrabas
Jaap de Wit jr. -drums

Na een pauze van 14 jaar zijn ze terug! Tot 2007 speelde deze Enkhuizer band op vele 
podia zowel nationaal als internationaal. Ze stonden bekend om hun stevige bounce, 
hun gevarieerde repertoire en hun eigen sound die het best omschreven kan worden 
als een mix van New Orleans Revival en Trad Jazz. Hun geweldige ritmesectie was 
ijzersterk en stuwde de frontlinie naar grote hoogte. Het resultaat was een heerlijk uitge-
balanceerde formatie in de collectieven met individueel verrassende en krachtige solo’s.
In de 14 jaar radiostilte bleef de band contact houden. Ze speelden een aantal keren 
samen in verschillende bezettingen o.a. tijdens een reünieconcert. Uiteindelijk hebben 
ze de beslissing genomen om weer bij elkaar te komen. De line-up is iets gewijzigd 
ten opzichte van jaren geleden, maar het resultaat is zoals we het kennen uit de ‘oude 
tijden’. Het belooft dan ook vanmiddag weer een goodold ‘Stompers’ middagje te 
worden. Komt dat zien!

 
Aart Lub
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BigBand No PressSure  
& Sgt.Pepper’s Rhythm Aces

Zondag 13 november 2022, 14.00 – 16.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.
 
Bezetting:  
 
Saxofoonsectie:  Marjan Doornbosch, Annette Hof, Niek Hof, Nico Snel, 
 Erik-Jan List, Eva Cortie. 
Trompetsectie:    Tom Besteman, Arne Doodeman, Rob Knol, Jurie de Boer,  
 Maarten Wijdenes
Trombonesectie:  Joop Kreuk, Dick Tool, Dick Degeling, Danny de Vries 

Ritmesectie  Joop Slager, Joop Berends van Loenen, John Numeijer,  
 Joram Pinxteren
Zang:  Dayenne Stuyt, Jurie de Boer 

Dirigent:  Jeroen Woelders

Deze middag een geweldig dubbelconcert met onvervalste swing en trad jazz.
No PressSure is een succesvolle bigband uit West-Friesland die het geluid 
van bekende bigbands onder leiding van o.a. Glenn Miller, Duke Ellington en 
CountBasey doet herleven. Naast de ‘klassieke’ bigband nummers schakelt 
No PressSure moeiteloos over op het jazzy repertoire dat tegenwoordig door 
zangers als Michael Bublé populair is geworden. Uit welk tijdsgewricht de 
nummers ook komen No PressSure weet ze allemaal uit te voeren in de over-
bekende swing stijl. 
De middag wordt afgesloten door de projectband van de jazzclub: Sgt. Pepper’s 
Rhythm Aces. Niet voor de eerste keer, maar wel met enkele nieuwe gezichten. 
De band wordt gevoed door de Engelse tradjazz met een scheut New Orleans-
saus en heeft zich duidelijk laten inspireren door de Max Collie Rhythm Aces en 
Phil Mason’s New Orleans All Stars. De ritme sectie is in handen van de Enkhui-
zer jazzfamilie De Wit (Piet en Jaap Sr.&Jr.) De voorhoede bestaat vanmiddag 
uit Edwin Jans op kornet en Sam Verbeek op trombone. Speciale gast is Jonny 
Boston. Kortom: U kunt zich alvast opmaken voor een spetterende jazzmiddag! 

Aart Lub.
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South West Oldtime All Stars & 
Freetime Old DixieJassband

Zondag 11 december 2022, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting: South West Oldtime All Stars Bezetting: Freetime Old Dixie Jassband 

Martin Auer  -trompet  Keesjan Hoogeboom -trompet
Felix Fromm  -trombone Rob Vlam  -trombone
Gary Fuhrmann  -klarinet t.b.a.   -klarinet
JörgTeichert  -banjo  Piet de Wit  -banjo
Thilo Wagner  -piano  Jaap de Wit Sr.  -bas
Thomas Stabenow -bas  Pieter de Wit  -drums
Matthew Bookert -sousafoon
Trevor Richards  -drums

Vanmiddag een zeer gevarieerd programma met muziek uit de jaren twintig van 
Louis Armstrong’s ‘Hot Five’ en ‘Hot Seven’ door de South West Oldtime All Stars 
en het vertrouwde geluid van de foundingfathers van de Enkhuizer Jazzscene, 
de Freetime Old DixieJassband. 
De opnames van Louis Armstrong’s ‘Hot Five’ en ‘Hot Seven’ waren puur studio-
producties, waarbij de solisten voor het eerst meer ruimte kregen voor improvi-
satie. Mede hierdoor werd artistiek de weg vrijgemaakt voor de latere jazzstijlen. 
Satchmo is nooit met deze formatie op tournee geweest maar de South West 
Oldtime All Stars hebben de klassiekers, zoals West End Blues, King of theZulus, 
Cornet ChopSuey, Struttin’ with some barbecue, en Mahagony Hall Stomp en 
nog veel meer, overgenomen en nieuw leven ingeblazen. Muzikaal op het hoog-
ste niveau is deze formatie niet alleen een waar feest voor de oren van vrienden 
van New Orleans jazz.
De middag wordt afgesloten door de ‘Freetime’ die de fans ieder optreden 
weer op hun wenken bedient 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 multi-bassist in hun midden, ne-
men 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.  

Aart Lub.
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wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag

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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THE PERSONALITY GIRL
Catharine Annette Hanshaw
Over de twintiger jaren van de vorige eeuw is veel positiefs geschreven, wellicht 
meer dan over welke andere periode uit de twintigste eeuw dan ook. In de litera-
tuur zijn omschrijvingen te vinden als de Roaring Twenties, het Gouden tijdperk, 
The Sweet Twenties en the Morning After Period, verwijzend naar het ongebrei-
delde optimisme dat volgde na beëindiging van de Eerste Wereldoorlog en dat 
aanhield totdat alles eind 1929 op Wallstreet in elkaar klapte. De mensen aan 
beide zijden van de Atlantische Oceaan waren bezig de stukjes van hun door 
The Great War kapot geslagen leven weer samen te voegen tot een redelijk ge-
heel. Sommigen begonnen om in het nieuws te komen weer opvallende dingen 
te doen, zoals zwemmen over het Kanaal en vliegen over de Atlantische Oceaan. 
De jeugd ontdekte een nieuwe muziek die jazz werd genoemd. Clubs en dans-
zalen liepen vol. De grammofoonplaat begon zijn opmars en was niet meer weg 
te denken. Radio volgde, de Jazz Age was begonnen !

Aan het begin van dit rumoerige tijd-
perk werd in New York op 18 oktober 
1901 Catharine Annette Hanshaw ge-
boren. Haar ouders waren vaudeville-
artiesten, waardoor ze al heel jong 
kennis maakte met de entertainment 
wereld. Toch wilde zij die richting niet 
op. Ze ging naar de kunstacademie 
om zich te bekwamen in portretschil-
deren. Zingen deed ze in het hotel dat 
haar vader later had gekocht. Daarbij 
bleek dat ze een prachtige zachte, 
maar heldere zangstem had. In het 
hotel werd ze gehoord door een pla-
tenbaas bij Pathé Records, Herman 
‘Wally’ Rose. Hij was erg onder de in-
druk van Annette en haalde haar over 
om een testplaat te maken. Annette 
was een mooie jonge vrouw met een 
prachtig figuur en grappige kuiltjes 
in haar wangen. Rose besefte dat hij 
kennis had gemaakt met een poten-
tiële ster en steunde haar in de ont-
wikkeling van haar carrière. In 1926 
maakte ze haar eerste plaatopname 
en door haar medewerking aan ver-

schillende radioprogramma’s werd ze al snel heel populair in Amerika. Bege-
leid door New Yorkse topmuzikanten zoals Red Nichols op cornet, Miff Mole op 
trombone, Jimmy Lytell op klarinet en Irving Brodsky op piano maakte ze de ene 
hit na de andere. Met nummers als Black Bottom, Do-Do-Do, Am I Blue en I’ve 
Got A Feeling I’m Falling werd ze al snel heel populair. In 1929 werd ze gecon-
tracteerd door Columbia en werden haar platen door de verbeterde opname-
techniek plezieriger om naar te luisteren. Haar kalme, ontspannen, melodische 
manier van zingen gaf de begeleidende muzikanten de kans om van de num-
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mers ‘hot jazz classics’ te maken. Annette hield de melodie altijd vast om slechts 
daar waar het kon mee te buigen met de soms gecompliceerde arrangementen 
van de begeleidende jazzbands.
Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Voordat ze het zich realiseerde, was ze 

Amerika’s eerste pop idool. De blad-
muziek met haar foto op de voorpa-
gina was niet aan te slepen. En dat 
terwijl ze zo weinig mogelijk in thea-
ters optrad, geen rollen vervulde in 
Broadwayshows en geen films maak-
te. Radio en platen maken waren veel 
geschikter voor haar. Annette was van 
nature erg verlegen en had enorme 
plankenkoorts. Haar relaxte zangstijl 
met hot jazz begeleiding was voldoen-
de om haar een ongekende popula-
riteit te verschaffen. Deze ‘laid-back’ 
zangstijl , die heel gemakkelijk leek, 
maar heel moeilijk was uit te voeren, 
werd in die tijd ook door Bing Crosby 
met het orkest van Paul Whiteman 
toegepast. Annette was op haar best 
in de opnamestudio. Ze kon het uit-
stekend vinden met de muzikanten en 

had groot respect voor hun prestaties. Zelf was ze heel onzeker over haar ca-
paciteiten als vocaliste. Er was constant angst dat ze een verkeerde noot zou 
zingen of dat ze halverwege een opname zou moeten hoesten. Blij dat het er op 
stond riep ze na één van haar eerste plaatopnamen opgelucht: “That’s all”. De 
Pathé Studio besloot deze kreet voortaan aan het eind van al haar nummers toe 
te voegen.
Luisteren naar haar eigen platen deed ze nauwelijks. Ze trouwde in 1934 met 

de man die haar ontdekte: Herman 
‘Wally’ Rose. Ze maakte 250 studio 
opnamen en daar werden vanaf begin 
1926 tot eind 1936 miljoenen platen 
van verkocht. Herman trad op als haar 
manager. Hij gebruikte voor Annettes 
naam diverse pseudoniemen om ge-
doe met contracten en auteursrech-
ten te voorkomen. Van 1932 tot 1934 
kreeg ze haar eigen radioshow, onder 
de titel The Personality Girl. Door die 
shows kreeg ze enorme bekendheid 
onder andere met We Just Couldn’t 
Say Goodbye, de hit uit de musical 
Showboat. In 1934 werd ze via een 
Radio Star enquête de ‘Best Female 
Popular Singer’ en werd Bing Cros-
by de ‘Best Male Popular Singer’. In 
1936, moe van de showbusiness, trok 

ze zich terug en nam een kantoorbaantje om zich geheel te wijden aan haar rol 
als Mrs. Herman Rose. Haar echtgenoot overleed in 1954. Een jaar later maakte 
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haar platenmaatschappij opnieuw een aantal proefopnamen die moesten be-
wijzen dat ze het zingen nog niet was verleerd. Men hoopte op een comeback 
maar ze sloeg een aanbod af. Het was financieel niet nodig en bovendien had ze 
meer dan genoeg van de showbusiness. In 1975 hertrouwde ze met een zekere 
Herbert Curtin. In een radio interview in 1978 bekende ze dat ze haar plaatop-
namen nooit meer had gedraaid en bleek ze uitermate kritisch te zijn over haar 
eigen prestaties. Stomverbaasd was ze toen ze hoorde dat verzamelaars 35 dol-
lar voor haar 78 toeren platen neertelden. In 1984 werkte ze nog mee aan een 
radio-interview, waarin ze praatte over haar leven en haar carrière.

Annette Hanshaw overleed in 
1985 aan kanker na een lang ziek-
bed in het New York Hospital. In 
haar thuisland Amerika was ze 
totaal vergeten. In Engeland daar-
entegen bracht zangeres Janice 
Day op het classic jazz festival 
van Whitley Bay in 2016 veel van 
haar werk opnieuw ten gehore. 
In Nederland had zangeres Zenja 
Damm een aantal Hanshaw num-
mers op haar repertoire. Gelukkig 
zijn veel opnamen en de radio in-
terviews vandaag de dag via You-
tube te beluisteren. “That’s all”.

Door Hans Kip
http://Hansspeelttrombone.blogs-
pot.nl
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Jimmy McPartland and Marian (2)
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Even terugkijken clubmiddagen

Dutch Swing College Band

Eeco Swing & Boogie Express 
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Nils Conrad and his 
Amazing Jazzband

Mardi Gras Jazzband
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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? 

20 Sgt. Pepper's Hot News april 2017 23Sgt. Pepper's Hot News januari 2013

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
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Opmerkelijk / opvallend in zijn soort

Wij rekenen geen voorrijkosten!

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.webklik.nl
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te huur 

Informatie:
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Live Music, Big Screen, 
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Tel.: 06-53 711 511
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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KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 
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Hans Ruiter
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Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
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Tel.: 0228 - 31 87 27

St. Janstraat 32-34
1601 HE Enkhuizen
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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
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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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1601 HE Enkhuizen
Tel.: 0228 - 31 22 58
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Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen
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M. info@autobedrijfkeesbuis.nl
W. www.autobedrijfkeesbuis.nl

Voor informatie:
www.lollapaloozaoldjazz.com
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Louis Armstrong
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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.

21Sgt. Pepper's Hot News januari 2013

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
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Russell ‘Big Chief’ Moore
Er zijn niet veel ‘native Americans’ die grote namen zijn geworden in de jaz-
zwereld. Een van de weinigen was Mildred Bailey, de ‘Rockin’ Chair Lady’, 
afkomstig van de Coeur d’Alene-stam in de Pacific Northwest. Gitarist Jimi 
Hendix samen met zangers Cher, Tina Turner, Della Reese en Keely Smith kon-
den allemaal hun afstamming herleiden tot de Cherokee-stam. Illinois Jacquet 
was Sioux. Bassist Oscar Pettiford’s moeder was Choctaw, en zijn vader was 
half Cherokee. De vader van zanger Kay Starr was een volbloed Iroquois.

Een andere naam om aan die lijst toe te 
voegen is Russell ‘Big Chief’ Moore van 
de Pima (Akimel O’odham) stam die 
opgroeide in de Gila River Indian Com-
munity net ten zuiden van Phoenix, Ari-
zona. Hij had een carrière van 50 jaar 
die zich uitstrekte van het midden van 
de jaren 
dertig, met 
de bigband 
van Lionel 
Hampton, 
tot twee 
t o u r n e e s 
met Louis 
Armstrong 
en het spe-
len voor de 
high soci-
ety aan de 
oostkust van Amerika in het orkest van 
Lester Lanin.
Een tentoonstelling in het Musical In-

strument Museum in Phoenix ter herdenking van het honderdjarig bestaan van 
Arizona in 2012 erkende Moore als een van de belangrijkste muzikanten van 
de staat en markeerde de 100ste verjaardag van zijn geboorte in 1912. Zijn 
trombone is nu te zien in het National Museum of the American Indian in New 
York City, dat is gevestigd in het Alexander Hamilton US Custom House in Lo-

wer Manhattan. Kunstenaar Philip 
Stein, wiens werk de achtermuur 
van de Village Vanguard in Green-
wich Village siert, maakte een olie-
verfschilderij van ‘Big Chief’, dat 
het album Pow Wow Jazz uit 1973 
siert.
Toen Russell 11 jaar oud was, stierf 
zijn vader en werd hij naar zijn fa-
milieleden in Blue Island, Illinois ge-
stuurd. Zijn oom Bill en tante Mary 
leerden hem verschillende instru-
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menten bespelen en moedigden hem aan om alle soorten muziek te bestuderen. 
Dit leidde tot zijn liefde voor jazz en de trombone. Op 17-jarige leeftijd liep hij 
weg van huis en ging naar Chicago. Uit onderzoek naar het leven van Big Chief 
blijkt dat hij daar op straat leefde, vaak slapend in een kist in een uitgebrande 
kistenfabriek. 
Russell verhuisde later van Chicago naar Los Angeles en werkte in 1935 met de 
bigband van Lionel Hampton en speelde daarna door het hele land met regio-
nale bands, waaronder een formatie van New Orleans-trompettist Oscar ‘Papa’ 
Celestin.
Hij sloot zich vervolgens aan bij Armstrongs laatste bigband in 1944. Toen de 

band in de film New Orleans verscheen met Billie Holiday, was de enige smoking 
die de producers konden vinden voor de inmiddels 125 kilo wegende ‘Big Chief’, 
die van de al even gezette acteur, Sydney Greenstreet. 
Op het Hello Dolly-album met deuntjes uit de film, is Armstrong te horen die zegt: 
“Take it, Big Chief”, terwijl Russell soleert op zijn favoriete deuntje “Someday 
You’ll Be Sorry”. Nadat de Armstrong-band in 1947 uit elkaar ging, werkte Moore 

met enkele van de beste jazzmuzikan-
ten van die periode, zat in de huisband 
bij Jimmy Ryan’s, deelde het podium 
met Charlie Parker en Miles Davis op 
het International Paris Jazz Festival 
in 1949, tourde door Europe, maakte 
plaatopnames met Sidney Bechet en 
trad op tijdens inaugurele gala’s voor 
presidenten Kennedy, Johnson en 
Nixon, evenals op de huwelijksrecep-
tie voor prins Charles en Diana.
Russell kwam in 1964 weer terug bij 
Armstrong, ter vervanging van Trum-
my Young, en deed een wereldtour-
nee met het sextet. Nadat hij het goe-
de leven had geleefd, was zijn gewicht 
gestegen tot 175 kilo en werd reizen 
moeilijk, wat leidde tot zijn vertrek uit 
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de groep. Hij vestigde zich in Nyack, New York met zijn vrouw en twee kinderen, 
leidde een Dixieland-band en speelde met de Lester Lanin Society Band. In 
1982 werd hij geëerd als een ‘First American in the Arts’ in het Kennedy Center 
en ontving de enige staande ovatie van de avond na het spelen van zijn compo-
sitie, Wounded Knee Chant.

Tijdens de laatste 25 jaar van zijn leven wijdde hij veel tijd aan zijn Pima gemeen-
schap. Russell heeft hierover o.a. gezegd: “Bijna alle indianen hebben een na-

tuurlijk muzikaal talent. 
Elke indiaanse school-
jongen en elk school-
meisje zou moeten na-
denken over de studie 
van muziek. Het is een 
manier van leven en 
een nuttige en produc-
tieve manier. Muziek is 
een bron van open-
baring en een middel 
om jezelf en je mede-
mens te begrijpen.” 
Gedurende een aantal 
jaren werd een gratis 
Russell Moore Music 
Fest gehouden in de 
Gila River Indian Com-
munity ten zuiden van 
Phoenix.
Russell ‘Big Chief’ 

Moore stierf in 1983 op 70-jarige leeftijd. 
 

Door Lew Sam
Syncopated Times

31 januari 2022

Vertaling en bewerking: Aart Lub
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Dit artikel bevat een verkenning naar het begin en het succes van de markante 
band  Firehouse Five Plus Two. 
Bij het allereerste begin van de vorming van de formatie, bestond deze uit schrij-
vers, animators en technici die in de Walt Disney-studio’s in Hollywood werk-
ten. Deze amateurmuzikanten verzamelden zich tijdens hun lunchpauze in het 

kantoor van trombonist Ward 
Kimball om naar oude grammo-
foonplaten te luisteren en mee 
te spelen. Het verhaal gaat dat 
op een dag de grammofoonspe-
ler het begaf, waardoor ze geen 
andere keuze hadden dan zon-
der hulp verder te gaan. Tot hun 
grote verbazing klonken ze best 
goed! Later organiseerde Kim-
ball jamsessies bij hem thuis, 
met onder andere jazzgroothe-
den als Albert Nicholas en Mi-
nor Hall maar ook  trompettist 
Johnny Lucas, banjospeler Har-
per Goff, pianist Frank Thomas 
en bassaxofonist Ed Penner. 
Laatstgenoemde muzikanten 
zouden belangrijk worden bij de 
totstandkoming van de band.
Het plezier was groot onder de 
bandleden en toen ze vonden 
dat ze goed genoeg klonken zijn 
ze in de regio gaan optreden. 
Eerst als “The Hugageedy 8” 
(verwijzend naar hun wederzijd-
se interesse in antieke auto’s), 

daarna als de “The San Gabriel Valley Blue Blowers”. 
Trombonist Ward Kimball kocht en renoveerde een La France-brandweerwagen 
uit 1914 en ging ermee naar San Diego. In de veronderstelling dat Dixieland-
muziek de ervaring zou verbeteren, nodigde Ward enkele belangrijke muzikanten 
uit om de reis te maken en onderweg hot jazz te spelen. Gehuld in rode shirts, 
witte bretels en brandweerhelmen, was de beroemde “Firehouse Five Plus Two” 
klaar om gelanceerd te worden!
De band was een sensatie in Zuid-Californië van de late jaren ‘40/begin jaren ‘50. 
Ondanks de dagelijkse banen van de muzikanten (meestal in Disney studio’s), 
speelden ze in een breed scala aan nachtclubs in Los Angeles en Hollywood, en 
traden ze op tijdens dans- en benefietconcerten en waren ze te zien in films en 
op televisie. 
Door de wekelijkse sessies in jazzclub de ‘Beverly Cavern’ (en later de Mocam-
bo) waarbij ook altijd beroemde mensen aanwezig waren kreeg de band de kans 
om hun ‘eigen’ geluid te ontwikkelen. De samenstelling van de eerste forma-
tie verschilt nogal  van de latere, line-up, die bestond uit Ward Kimball, leider/

Fire house Five (plus two)
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trombone; Danny Alguire, trompet; George Probert, sopraansaxofoon; Frank 
Thomas of K.O. Eckland, piano; Dick Roberts of Billy Newman, banjo; samen 

met verschillende tuba’s (Ralph Ball, 
George Bruns en Don Kinch - die vaak 
op de tweede trompet meededen) en 
de  drummers; Monte Mountjoy, Jerry 
Hamm en Eddie Forrest. Ward Kimball 
heeft als enige tot aan het einde in de 
band gespeeld.
Met Johnny Lucas, trompet; Clarke 
Mallery, klarinet; Harper Goff, banjo; 
Ed Penner, bassax (en later tuba); en 
Jim MacDonald vormde Ward de line-
up van de eerste formatie. Deze band 
heeft een ander geluid dan die uit 1957. 

De eerste opname (13 mei 1949) van 
de band, “Firehouse Stomp” (LP: Fire-
house Five Plus Two Story) past zeker 
bij de naam van het platenlabel: Good 
Time Jazz! De traditionele jazzfan kreeg 

er naast hot jazz tijdens het intro, met het geluid van een brandweersirene en 
bel, ook een stuk entertainment bij. En dat was nog niet eerder vertoond. Op 
deze uitvoering is een hele sterke lead te horen van trompettist Johnny Lucas. In 
het nummer “Fireman’s Lament” speelt Lucas een zeer soulvolle New Orleans-

stijl, met prachtig gedempt werk. In te-
genstelling tot de andere opnames van 
13 mei, heeft deze een minimum aan 
“effecten” en dit is blijkbaar het geluid 
waar Lucas de voorkeur aan gaf, recht-
door New Orleans, zonder trucjes. 
Johnny Lucas verliet de band in okto-
ber 1949, vóór de tweede opnameses-
sie van de band.
Ward Kimball begreep heel goed dat 
toevoeging van professionals een groot 
verschil zou maken t.o.v. een band met 
uitsluitend parttime muzikanten. Hij 
huurde vervolgens cornetist Danny Al-
guire en drummer Monte Mountjoy in. 
Beiden hadden in de beste Western 

Swing-bands gespeeld, waaronder de Texas Playboys van Bob Wills. Danny’s 
solide leadspel en Monte’s betrouwbare beat, gecombineerd met hun uitste-
kende muzikaliteit, hielpen de band een helderder, meer gefocust geluid te ge-
ven. Vele jaren later vertelde Mountjoy aan bandleider Gene Mayl: “Zij waren de 
‘Firehouse Five’. Wij waren ‘The Two’!”.
Nog een opmerkelijke verandering in het geluid van de band kwam toen bas-
saxofonist Ed Penner tuba leerde spelen en hierop meespeelde tijdens de twee-
de opnamesessie. De tuba voegde een volheid en levendigheid toe aan de rit-
mesectie die op de eerste platen niet aanwezig was. 
Alguire speelt een stevige hoofdrol (met creatief gebruik van dempers aan deze 
kanten) terwijl hij de “amateurs” nooit achterlaat. De chemie tussen de band 
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en de twee nieuwe leden Alquire en Mountjoy werkte. Ze kwamen uit een an-
der genre (Western Swing bands) dat warmte combineerde met plezier en dat 

maakte mede het succes 
van de ‘Firehouse’. 
De band kwam in 1950 
echt op gang - films, tv, 
cluboptredens ... en meer 
opnames voor het Good 
Time Jazz! (GTJ) label. Ze 
namen in februari, juli en 
oktober van dat jaar op 
voor GTJ en een aantal 
nummers zou tot het laat-
ste optreden in het reper-
toire van de band blijven. 
De opnames uit 1950 be-
vatten nog wat ‘muzikale 
grappen’ maar de band 
klinkt meer ontspannen 
en gepolijst. Enkele pa-
reltjes op dit album zijn: 
“Yes Sir! That’s My Baby’, 
“Frankie en Johnny en 
“Wabash Blues”.  
Op “Yes Sir” is het tempo 
van de band volgens ken-

ners het perfecte Charleston-tempo. De groepszang dient twee doelen: hoewel 
niet echt muzikaal, straalt het de betrokkenheid en het plezier uit dat deze band 
deelde met zijn luisteraars en bevat het geweldig back-upwerk van Danny Al-
guire. 
In 1950 deden sterren als Kirk Douglas, Lucille Ball, Lana Turner, Judy Garland, 
Ginger Rogers en nog veel meer geregeld mee aan de ‘Charleston-wedstrijden’ 
van de band in de Mocambo-nachtclub. 

In Enkhuizen hebben we de invloed van deze band ook kunnen ervaren tijdens 
optredens van de Single House Jazzband (1985-1992). Op het toneel was al-
tijd van alles te beleven. Zo vonden er geregeld wisselingen van hoedjes en 
brillen plaats, werd het nummer Fireman, Save My Child ondersteund met een 
heuse brandweersirene en ‘toverde’ Tini van Oirschot op klarinet een slang uit 
een mand. De band sloot haar optredens traditioneel af in de klassieke rood/
wit gestreepte jaren vijftig badpakken. Met de acts kon het publiek iets extra’s 
geboden worden,
De Firehouse Five Plus Two speelden vier decennia samen voordat ze hun in-
strumenten in 1971 in de wilgen hebben gehangen.

Door Jeff Barnhart en Hal Smith
d.d. 30 april 2022

Voor Syncopatedtimes.com
         

Vertaling en bewerking: Aart Lub
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1811/Kid Ory Historic House
Tijdens het Jazzfestival Enkhuizen op 11 juni jl. is de Jazz walk of Fame van de 
Sgt Pepper’s Jazz-Club uitgebreid met een tegel ter ere van trombonist Kid Ory. 

Op  26 januari 2021 is in het plaatsje 
LaPlace in Lousiana, ongeveer 35 
minuten van French Quarter in New 
Orleans, het 1811/Kid Ory Historic 
House geopend. Het is een van de 
oudste bouwwerken in de parochie 
van St. John the Baptist, waarin twee 
opmerkelijke momenten in de Ame-
rikaanse geschiedenis worden uitge-
licht t.w. de opstand van tot slaaf ge-
maakte mensen in 1811 en het begin 
van de jazz.

Beide verhalen komen tot leven in 
exposities met antieke, zelfgemaakte 
instrumenten, interpretatieve ver-
haalpanelen, historische kaarten, 
werkende antieke grammofoons, in-
teractieve weergaven van muziek en 
video, en Ory's eeuwenoude trom-
bone. Kid Ory's verhaal is er een van 
een baanbrekende kunstenaar die 
opstond uit de velden van diezelfde 
plantage om een opkomende kunst-
vorm te helpen.

Geboren in Woodland Plantation, 
Louisiana, groeide Ory op met zelf-
gemaakte muziekinstrumenten. Hij 
heeft zichzelf bekendgemaakt met 
muziek op een zelfgemaakte banjo, 
waarbij hij een speelstijl ontwikkelde 
die later terug zou keren in zijn trom-
bonespel. In zijn tienerjaren leidde hij 
een band die goed aangeschreven 
stond in Zuidoost Louisiana. Laplace, 
Louisiana was zijn uitvalsbasis tot 
zijn 21e, waarna hij en zijn band naar 
New Orleans, Louisiana verhuisden.

In de jaren 10 van de 20e eeuw werd 
zijn band gezien als een van de beste 
bands in New Orleans. In zijn band 
speelden bekende en aankomende 
jazzgrootheden, zoals Joe "King" 
Oliver, Johnny Dodds, Jimmie Noone, 

The Woodland Band, ca 1905, Kid Ory’s first band, LaPlace, 
Louisiana. L to R Edward Robinson, Kid Ory, Chif Matthews, 
Raymond Brown, Stonewall Matthews, Harry Forster. Image 
courtesy Christer Fellers and (The Kid Ory Archive.)
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Mutt Carey, Sidney Bechet en Louis Armstrong.
In 1919 verhuisde Ory naar Californië, waar hij begon met het maken van opna-
mes. Hiervoor verzamelde hij artiesten bij elkaar onder de naam Kid Ory's Creole 
Orchestra. Niet lang daarna trok hij naar Chicago, Illinois om opnames te maken 

met Louis Armstrong, Jelly Roll 
Morton, Joe "King" Oliver en 
anderen.
In de jaren 30 besloot Ory om 
met pensioen te gaan en een 
pluimvee-boerderij te hou-
den Dat beviel hem toch niet 
en keerde in 1939 terug in de 
Jazz-wereld. Deze terugkeer, 
met zijn Kid Ory's Creole Or-
chestra, was erg succesvol, 
zowel voor hemzelf als de ge-
hele New Orleans Jazz stijl, dat 
in de jaren 40 en 50 een revival 
kende. Ory was in die periode 
met zijn orkest veel te horen in 
radio uitzendingen waaronder 
de Orson Welles show en nam 
meerdere platen op
Ory had als bijnaam ‘King of the 
Tailgate Trombone’ en is voor 
trombonisten in de jazz een 

voorbeeld. Hij was een van de eersten die de glissando-techniek hanteerde in 
de jazz, het muzikaal laten glijden van noot naar noot, iets wat met een ventiel-
instrument, zoals een trompet, niet of nauwelijks kan. Dat hield in dat hij, indien 
spelend op een wagen, altijd aan de achterzijde bij de klep zat in verband met de 
lengte van de schuif van de trombone, vandaar dus ‘tailgate.
Ory componeerde vele stukken zelf, waaronder Ory's Creole Trombone, Society 
Blues, Creole Bo Bo, Blues for Jimmie en Savoy Blues. Zijn bekendste werk is 
misschien wel Muskrat Ramble, geschreven in 1926 en opgenomen met Louis 
Armstrong's Hot Five. In 1954 kreeg deze compositie tekst, en is nog diverse 
malen door andere artiesten opgenomen. 
In 1966 vertrok Ory naar Hawaï wegens gezondheidsklachten. Daar is hij over-
leden in 1973.

Aart Lub
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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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HÉ, DOE 
JE MEE!

Bestel nu 
je tickets 
online!
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