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In dit numer o.a.:
Verrassende clubmiddagen in 2019.
en 
Een reis door de geboortegrond
van de Boogie Woogie. 
Het leven van Max Kaminski (slot) 
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Ook uw woning verkopen? 
 

Wij komen graag langs voor  
een GRATIS waardebepaling! 

 

Bel CMK Makelaars 
0228-350850 

 

   www.cmkmakelaars.nl     
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Intro
‘Terugwapperen’, een nieuw werkwoord?     Tijdens de afgelopen Tour de France bleek het om 
noeste – al dan niet ‘gekraakte’- (kop)wielrenners te gaan, die weer werden ingesloten door 
het peloton.  De verslaggevers, zelf ex-wielrenners, gebruikten het onophoudelijk.  Vanuit een 
ligstoel in het zonovergoten Holland, werd het sportieve toernooi in Frankrijk, door menigeen 
op tv gevolgd.  ‘We’ hoefden dit jaar niet met een last-minute vlucht naar de zon, want er waren 
hittegolven in Nederland. Boeren werden plotseling wijn-boeren; het bleef maar zomer!  Heeft u 
er ook van kunnen genieten?  In ons land werden ontzettend veel evenementen georganiseerd.  
Tijdens het Skûtsjesilen, waar het Enkhuizer skûtsje hoge ogen gooide, kreeg Leeuwarden zelfs 
drie dagen echte reuzen op bezoek; een indrukwekkend spektakel.   In onze stad wapper-
den – traditioneel – heel veel vlaggen tijdens het Jazz-festival, Open Monumentendagen en de 
Harddraverij.    In september hernam de natuur zich met hevige regenbuien en onstuimige wind-
vlagen.   Plotseling was het slechts 10,9 graden en werd de Van Dam tot Damloop (Amsterdam-
Zaandam), de Van Plas tot Plasloop.   De weerman voorspelde zelfs nachtvorst aan de grond!   
Maar het dorre gras werd weer groen en de tuinen stonden vol bloeiende bloemen en planten.  
Op de Veluwe bleken zelfs meer eikeltjes en beukennootjes dan ooit te zijn.
Sgt. Pepper’s Jazz-Club opende in september de  deuren voor het naseizoen, met vijf mooie/
swingende orkesten.   Het bestuur – Sam, Gerrit, Kees en Rowan - staat voor aankomend jaar 
weer garant voor optredens van gerenommeerde bands. De ‘buitenwacht’ - Lia & Wil, Harry, 
Cor, Ab en Bert - heeft weer alle medewerking toegezegd.    
De redactie van HOT NEWS houdt u – vanzelfsprekend – op de hoogte, met plezier en grote 
inzet.    Weliswaar zonder de nooit aflatende, rustig sturende kracht van Jacintha, omdat zij het 
‘stokje’ heeft overgedragen aan Aart; maar samen met Wim, Jurie en mij.
Wij wensen u allen, een mooi-, gezond- en muzikaal jaar!  

Lies Turksma

 In dit nummer :
04 Skroiverai. 

06 Tribute to Max Collie Rhythm Aces. 

07 Michel Pastre + Quintet zondag 14 maart. 

09 Ragstretch zondag 17 maart. 

11 Groovetakers zaterdag 23 maart. 

12 Memorabele optredens van Enkhuizer jazzbands. 

15 Terugkijken 16 september New Orleans Revival Stompers.  

16 Max Kaminsky deel 2 door Wim Keller 

21 Terugkijken 14 oktober Louis Armstrong Celebration Band. 

23 Wim Keller: Lillian Boutté en Tradional Jazzfestival-cd. 

24 Terugkijken 10 November ‘savonds Just Wednesday. 

25  Jazz op reis. Over de geboortegrond van de Boogie Woogie. 

30 Terugkijken 18 November Nils Conrad and his Amazing jazzband.
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Beste jazzvrienden, allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar, veel geluk, gezondheid 
en swingende muziek toegewenst. Het programma is zo goed als klaar voor het komende 
jaar. In deze editie van Hot News kunt de aankondigingen lezen voor de zondagmiddagen en 
zaterdagavond in de maanden januari tot en met maart 2019. Om deze fikse tip van de sluier 
van het eerste half jaar 2019 compleet te maken hierbij de programmering voor de resterende 
dagen:
• 14 april: The Blue River Jazz Band & Trio Sweet Silver, uit Nederland; topkwaliteit.
• 19 mei: Een ouderwetse Enkhuizer middag met Jazzpiration en Lollapalooza.

Entreeverhoging
Sinds 2010 hebben wij de entreeprijzen voor u laag kunnen houden, maar na 9 jaar ontkomen 
wij niet aan een verhoging. En dat ligt niet enkel aan de BTW. Om het voor de club betaalbaar 
te houden gaat de entree van € 6,=  naar € 7,=, een verhoging van slechts 1 euro. Voor de 
goldcardhouders gaat de jaartotaalprijs voor één persoon naar € 65,= (was € 59,=) en voor 
een stel naar € 115,= (was € 109,=). Vanzelfsprekend hopen wij op uw begrip! 

Jazzworkshops
Eveneens zullen dit jaar de workshops worden  toegevoegd aan de club- agenda. Deze zijn 
momenteel nog niet gepland, maar ook hiervoor wordt u op tijd ingelicht.

Jazzfestival Enkhuizen
De 45ste editie zit erop, het festivalbestuur en alle medewerkers verdienen een compliment 
met een gouden randje. Het was een top-editie. Achter de schermen zijn zij al weer bezig met 
nummer 46 in 2019. Voor uw agenda: het 46ste Jazzfestival Enkhuizen vindt plaats op vrijdag 
14, zaterdag 15 en zondag 16 juni 2019. En ja, u leest het goed, het is inderdaad wat later op 
de kalender.  

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.

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

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 

Skroiverai van het bestuur
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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
Hebt u nog jazzspullen uit het verleden, vooral over de jaren 1974-1978, knipsels, foto’s, vi-
deo- of filmbeelden of andere hebbedingetjes die u wilt ‘storten’ in ons Enkhuizer Jazz Archief, 
neemt u dan contact op met ondergetekende, telefoon 0228-314791.

Spelregels bij het jaarlijkse donateursbedrag
Opzeggen vóór 1 november van het lopende kalenderjaar, anders volgt stilzwijgende verlen-
ging. Dit geldt zowel voor de donateurs die – nog -per nota betalen alsmede die een machti-
ging 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 
verschuldigde 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

Hr. Scholten, Hoorn
De Wit Beeld, Geluid & Witgoed

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

Onze dank gaat uit naar deze bedrijven!
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Zondag 20 januari, 14.00 - 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Originele bezetting Max Collie Rhythm Aces
Bezetting:   
Edwin Jans -kornet, zang John Lippe -drums, zang
Harm Hilligers -klarinet, altsax Jaap de Wit Sr. -bas
Sam Verbeek -trombone, zang ‘Gentleman’ Jim McIntosh -banjo

Op zaterdag 6 januari 2018, overleed bandleider en trombonist Max Collie op 86-jarige leeftijd. 
Nu een jaar later is het tijd voor een muzikaal eerbetoon bij Sgt. Pepper’s Jazz-Club aan de Max 
Collie Rhythm Aces .De meest succesvolle periode van de band zal belicht worden, waarin 
werd gespeeld met de beroemde line-up, bestaande uit Phil Mason kornet, ‘Jumping’ Jack 
Gilbert klarinet en altsax, Trefor ‘Fingers’ Williams double bass, singer and swinger Ron McKay 
op drums, ‘Gentleman’ Jim McIntosh banjo en natuurlijk leider Max Collie trombone. Het is 
geen geheim dat deze band een grote invloed heeft gehad op het succes van het Jazzfestival 
Enkhuizen, waar zij voor het eerst optraden tijdens de 3e editie in 1976. Jazz Enkhuizen stond 
op zijn kop en de band werd een reguliere gast in Enkhuizen, zowel op het festival als op de 
club. Voor de band voelde het ook als thuiskomen in onze Haringstad. De invloed van de band 
inspireerde ook vele muzikanten en bands in Enkhuizen. Niet in het puur naspelen of kopiëren, 
maar wel het besef dat interactie tussen publiek en band van groot belang is. Immers, daar wa-
ren de Rhythm Aces groot in: je kon gewoon niet om de band heen met hun ‘jazzwall of sound’. 
In 2009 werd de band vereerd met een tegel in Sgt. Pepper’s Jazzwalk of Fame. Vanuit de be-
roemde line-up zal banjoist Jim McIntosh vanmiddag deelnemen in de tribute band. De overige 
leden van de formatie hebben allemaal zeer warme herinneringen aan de Max Collie Rhythm 
Aces. U bent dus van harte uitgenodigd voor een nostalgische trip down memory lane.   
 Aart Lub

Max Collie Rhythm Aces
A tribute to  
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Michel Pastre + Quintet   FR/B/NL

Zondag 24 februari 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Michel Pastre -tenorsaxofoon
Malo Mazurié -trompet
Harry Kanters -piano
Sébastien Girardot -bas
Frederik van den Berghe -drums

Michel Pastre is misschien wel de belangrijkste tenorsaxofonist in Parijs. Hij speelt hoofdzakelijk 
in de traditionele swing stijl en in zijn spel komen de oude meesters als Lester Young en Cole-
man Hawkins weer tot leven. In het verleden heeft hij de Sydney Bechet prijs gewonnen. Naast 
zijn eigen Big Band met jaren ’30 swing muziek doet hij ook veel projecten; het meest recent 
het ‘Charlie Christian Project’ waarmee hij een prijs won van de l’Académie du Jazz en de Hot 
Club de France.
De jonge trompettist Malo Mazurié komt ieder jaar wel in de Belgische en Nederlandse con-
treien. Malo beheerst het, om in diverse stijlen te kunnen soleren en maakt altijd veel indruk met 
zijn soepele en virtuoze manier van spelen. 
Michel en Malo worden begeleid door een trio rondom de Bredase pianist Harry Kanters, met 
de Frans/Australisch bassist Sebastien Girardot (inmiddels de meest gevraagde bassist in het 
Europese traditionele jazz circuit) en de bekende Gentse drummer Frederik Van den Berghe. 
Dit trio heeft al zeer veel internationale ervaring en is in staat om de solisten naar nog hogere 
sferen te leiden.

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

Hot News: 
we maken hem met plezier

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

Autorijschool KOK

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

Enkhuizen

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

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

LOODGIETERSBEDRIJF

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

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

Voor de beste koffie, 
thee en chocolade 

bij u thuis!

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

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

www.ruberg.nl

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

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

www.univertaal.nl

Vertaalopdracht, 
tekstprobleem of taalvraag? 
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Ragstretch    Aus/Scan

Zondag 17 maart 2019, 14.00 – 17.30 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen. 
 
Bezetting:
Bjorn Ingelstam -trompet
Chris Tanner  -klarinet
Shannon Barnett -trombone
Craig Fermanis  -gitaar
Sam Anning -bas
Rajiv Jayaweera -drums

Ragstretch is een jazzband, gevormd door unieke jazztalenten, behorende tot een nieuwe 
generatie jazz musici uit Australië en Scandinavië. De formatie ontleent zijn naam aan de liefde 
van de muzikanten voor traditionele vormen van New Orleans en Ragtime muziek en levert 
een heel eigen geluid door een grote verscheidenheid aan invloeden. De veelzijdigheid van de 
groep is ongeëvenaard, met bandleden die hun inspiratie uit alle vormen van jazz halen, die 
zich uitstrekt van ‘Trad jazz’ via blues tot swing en stijlen ver daarbuiten.
Soms weet je al na twee refreinen hoe goed een band is. Dat overkomt het publiek ook bij 
een optreden van dit energieke collectief. Energiek betekent in dit geval overigens niet hard en 
snel, alhoewel de band zeer goed in staat is om hele strakke tempo’s te spelen, maar dat ze 
expert zijn in het samenvoegen  van enthousiasme en muzikaliteit. Met Ragstretch gaan we 
terug, waar de jazzmuziek begon: in New Orleans. De ‘rock-solid’ ritmesectie is precies wat de 
uitzonderlijke solisten in de frontlinie nodig hebben. Bereid u voor op een middag swingende, 
stomende jazz en Ragstretch zorgt voor de rest.   

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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Zaterdag 23 maart 2019, 21.00 – 24.00 uur. Het Peperhuis, Wierdijk 12, Enkhuizen.

Bezetting:
Ber ‘Duke Berry’ van Zanen -gitaar en zang
Menko Paul  -zang 
Ed Bothoff   -basgitaar en zang
Stefan Erents  -drums

It’s Blues time!!. Vanavond zijn, vanaf negen uur, de gitaren gestemd, het podium stevig op de 
poten gezet en gaat het dak van het Peperhuis af door de Groovetakers. Deze formatie is niet 
de minste in zijn genre. Ze laten een mix horen, zoals ze het zelf noemen, van down-to-earth 
Chicago Blues, Texas Blues, foot stomping rhytm & blues tot hip shaking rock and roll.
En dat dit niet zomaar een losse opmerking is, blijkt onder meer uit een verslag in het Neder-
landse blad Bluesmagazine: ‘De Groovetakers maken met hun energieke optreden hun be-
lofte meer dan waar. Met mooi stem- en gitaargeluid van Ber van Zanen, zanger Menko Paul 
(wordt vergeleken met Kaz Lux van Brainbox), on the base en zang Ed Bothoff met daarbij de 
slagwerker Stefan Erents, werd dit optreden een heerlijke beleving, waar niet werd gelet op de 
lengte van de speellijst’.
What you see is what you get: muziek, blues en entertainment. 

Aart Lub

GroovetakersAvond programma
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Memorabele optredens van  
Enkhuizer jazzbands.
Freetime Streetparaders in de ‘Rosse buurt’ van Alkmaar.

Wanneer je in gesprek raakt met Enkhuizer jazzmuzikanten, komen er geregeld fantasti-
sche verhalen voorbij, die ze tijdens optredens en tours met de bands hebben beleefd. 
Gaandeweg de gesprekken worden de verhalen door betrokkenen steeds kleurrijker en 
onderbroken door grote lachsalvo’s. En steevast eindigen de anekdotes met de opmer-
king: “Je had er bij moeten zijn”. 
De verhalen zijn echter te leuk om ze niet via Hot News te delen met een groter publiek, 
zodat de belevenissen bewaard blijven in de Enkhuizer jazzgeschiedenisboeken.
De eerste bijdrage aan de kroniek van memorabele jazztours komt van de Freetime 
Streetparaders. Beeldt u zich in, dat u met een drankje in de hand samen met jazzliefheb-
bers staat te praten, als Sam Verbeek het woord neemt. Hij neemt u mee naar het jaar 
1987, wanneer de Freetime Streetparaders voor een optreden verzeild raken in de ‘Rosse 
buurt’ van Alkmaar. Alle oren zijn gespitst als Sam verder praat:
“Wees maar gerust, het ontaardt niet in pikante verhalen, hoewel.... Nee, het gaat om 
spelen op wel hele vreemde plaatsen”.Ik maakte deel uit van het straatorkest van de 
Freetime Old Dixie Jassband, de Freetime Streetparaders. Mogelijk nog wel bekend bij 
de jazzliefhebber; wij droegen van die plusfours-broeken. Ik mocht van de mannen ook 
de zakelijke contacten doen en zo werd ik gebeld door een man uit Alkmaar, met de 
vraag of wij een optreden wilden verzorgen in de kaasstad. Als oud-Alkmaarder sprak 
mij dat wel aan, echter in 1980 hadden we daar een zeperd gehad. Dat wil zeggen, wel 
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gespeeld, maar geen duppie ontvangen. Dus ik kreeg de ‘opdracht’ van Piet mee: “ga 
de schnabbel maar aan, maar vooraf handgeld”. Het werd voor die tijd dik betaald, dus 
zo gezegd, zo gedaan. Afspraak met de man gemaakt, overeenkomst getekend en 50% 
werd - keurig vooraf - cash betaald. Op een bepaalde dag moesten wij ons op het Waag-
plein in Alkmaar verzamelen, waar wij opgehaald zouden worden. Afijn, de dag brak aan, 
dus op naar Alkmaar, instrumenten en kleding mee. Onderweg werden er vragen gesteld 

waar wij precies zouden spelen, maar 
voor mij was dat ook een raadsel. Aan-
gekomen op het Waagplein, daar mocht 
toen nog geparkeerd worden, werden 
wij door een man aangesproken, die 
ons verzocht met hem mee te lopen. Via 
een ophaalbrug naar de Voordam en ik 
begon al zachtjes een gevoel te krijgen 
van ‘klopt dit wel’? Via het Luttik Oudorp 
liepen wij de Achterdam in. De lachwek-
kende opmerkingen en het gegniffel van 
mijn medemuzikanten waren niet van de 
lucht en ik kreeg het steeds benauwder. 
Het zal me toch niet weer gebeuren...? 
Even voor de onbekenden in het Alk-
maarse: de Achterdam was en is een 
straat, waar dames zich liggend staande 
proberen te houden in een woelig le-
ven... u begrijpt het wel. 
“Zeg Sam, gaat dit wel goed...?”, was de 
veelgestelde vraag. “Dit wordt een oefe-
ning”, aldus Jan Bok, met een variatie op 
zijn traditionele opmerking. De man liet 
even zien waar we zouden optreden en 
opende een deur van een pakhuis aldaar. 
Achter de deur was een compleet ho-
recabedrijf, waar een flink feest aan de 

gang was voor horecamensen uit Alkmaar. Een voor mij totaal onbekende horecalocatie 
en misschien ook wel onbekend bij de vergunningverleners...  Maar goed, we moesten 
ons nog omkleden en dat vond plaats in een pand even verder, met allemaal lief naar ons 
zwaaiende en knipogende dames. Ok, we waren dus aangekomen in het redlight-district 
van Alkmaar. Praat ik voor mij zelf, best wat opgelaten. Maar goed, het leven van een mu-
zikant gaat niet over rozen. Aangekleed in ons tenue en met instrumenten paraat, togen 
wij naar het feest. Weer langs de zwaaiende dames, die nu toch wat vreemd opkeken 
naar onze pofbroekjes, petjes en blauw geblokte sjaaltjes. In het pand was dus een dik 
feest aan de gang; drummer Huub Jansen - destijds slagwerker van de Dutch Swing Col-
lege Band - speelde er met een accordeonist  en wij vulden hun pauze in. Dat was dus 
wel drie nummers spelen in een 
kwartiertje, snel afrekenen (ja hoor, dik betaald en ‘Schat, ik laat even de hond uit…’        
alles!) en weer weg wezen. Oh ja, weer langs de dames, maar alleen om ons weer  om te 
kleden. Enne….. wees gerust, niemand van ons is achter gebleven... 
 

Met dank aan Sam Verbeek

Schat, ik laat even de hond uit…
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wo t/m ma vanaf 11.00 uur.
Dinsdag

Westerstraat 41, Enkhuizen | T. 0228 312002 | www.oogwereld.nl

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

Even terugkijken....16 september 
New Orleans Revival Stompers
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Het ritme mee slaan. Het publiek volgt deze aktie van het orkest. 

Peperhuis: altijd sfeervol. Ronald Wildering op sax. Sam met kleindochter Lois.
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I’m in the Army now.
Toen Artie Shaw in de zomer van 1942 zijn Navy Band formeerde, vertelde Max hem, dat hij zijn 
mobilisatie oproep had gekregen en  weer bij hem kon komen spelen. Maar hij moest eerst nog 
gekeurd worden. Max was altijd een klein onderdeurtje geweest, dus dat had nogal wat voeten 
in de aarde. Na heel veel gedoe werd hem uiteindelijk toegesnauwd:”Buddy, you’re in the 
Navy now”. Artie’s Band bestond uit 20 musici en enkel bekende namen maakten er deel van 
uit, o.a.: Dave Tough, Claude Thornhill en John Best. Het repertoire bestond uit marsen: ‘Stars 
and Stripes’, ‘Under the double Eagle’, etc.. Tijdens weekend verlof ging hij naar ‘Ryan’s’ en 
naar huis. Uiteindelijk werd hun uitvals basis Honolulu, waar zij 5 maanden zouden blijven, maar 
ze vonden een club (‘The Breakers’), waar ze mochten spelen. Ook in de Pearl Harbor Officers 
Club en Party’s konden zij spelen. Het was geen lolletje om met 40 man in een barak te leven. 
De oorlogshandelingen in de Pacific waren in die eerste periode gericht op het stoppen van de 
Japanse expansie en het terugwinnen van de verloren gegane steunpunten. Uiteindelijk werd 
de band op het slagschip North Carolina geplaatst, waarmee hij ook daadwerkelijk landingen 
meemaakte op Guadalcanal en eilanden in de Coral Sea.
De oorlogsontwikelingen waren intens genoeg en de Artie Shaw Band kwam ook in New Sea-
land. Zij speelden in Auckland, waar bleek dat Max met malaria geïnfecteerd was, de behande-
ling was geen pretje. Daarna ging het weer verder naar de Solomons eilanden over de Coral 
Sea naar Australië. Na enkele jaren met elkaar gespeeld te hebben viel de Artie Shaw  Band 
uit elkaar en werden ze teruggestuurd naar New York, waar Max  in maart 1944 afgekeurd 
werd. Hij was ondertussen wel - tijdens zijn 30 dagen verlof - met zijn vriendin Nancy, in het 
huwelijksbootje gesprongen (december 1943). Een week na zijn ontslag werd Max benaderd 
door een verslagever van de New Yorker en op 25 december 1945 werd een artikel in de ‘Talk 
of the Town’ geplaatst, waarin, in het kort, zijn recente belevenissen aan de orde kwamen. 

Eddie Condon’Town Hall Concerten
De gevolgen van zijn malaria infectie bleven Max bij thuiskomst achtervolgen, slapeloze nach-
ten, zweten, nachtmerries, noem maar op. Hij probeerde zijn leven weer op de rails te krijgen, 

nadat hij een tip had gekregen, dat een kleine club 
in de New York Village wel een goed orkest kon 
gebruiken. Max begon in de Pied Piper, Green-
wich Village, met Rod Cless op klarinet, James P. 
Johnson op piano en Frank Orchard op trombone; 
toen hij Willie ‘The Lion’ Smith belde, was die ook 
ge  ïnteresseerd. Ook Milt Gabler had belangstel-
ling en nadat zij daar waren begonnen met spelen, 
werden op 22 juni 1944 vier stukken op het Com-
modore label uitgebracht en later met alternatieve 
takes op lp (Commodore-624060).
In juni 1944 begon Eddie Condon zijn Town Hall 
Concerten voor Het Blue Network Radio Station, 
een combinatie met de U.S. Army Radio Service. 
De uitzendingen werden op plaat vast gelegd en 
verzonden naar alle geallieerde Radio Stations 
over de hele wereld en bleken ontzettend populair 
onder de sodaten in het veld, kazernes en hospi-

talen. Jaren geleden heeft George H. Buck van het Jazzology label  uit New Orleans al die 
uitzendingen, inclusief de aankondigingen door Eddie Condon, op 12 dubbel cd’s uitgebracht.   

Max Kaminsky (vervolg op HN nr. 25/3)
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(Voor Doctor Jazz Magazine heb ik dat uitvoerig besproken en is op mijn site terug te vinden 
www.wimkeller.nl)  Max Kaminsky was bij de meeste uitzendingen aanwezig, totdat de musici - 
die vrijwillig speelden- er in de loop van 1945  de brui aan gaven, omdat de Army Radio Service 
de boel ging commercialiseren.
Het Pied Piper experiment had aanvankelijk genoeg succes.  Max organiseerde de mu-
sici, maar de eigenaars gingen tegenstrijdige dingen doen en een jaar later (1945) sloot de 
tent. Niet getreurd, hij kon direct bij Art Hodes aan de slag in de Village Vanguard. Ook Ho-
des speelde met een ‘mixed’ groep en in de club traden ook veel blues jongens op: Lead-
belly, Josh White, Pete Seeger en ook zangeres Chippie Hill kwam er regelmatig zingen. 
De maatregelen, die de overheid aan het nachtleven in New York oplegde, was ook de oor-
zaak, dat de musici niet voldoende werk hadden en in oktober 1945 verkaste Max maar 
weer eens naar Boston met Pee Wee Russell en Brad Gowans; zij gingen spelen in het 
Copley Terrace. Het telefoontje van Eddie Condon sloeg in als een bom. Hij was zijn ei-
gen club begonnen en of ze maar even kwamen spelen!! In eerste instantie had Max daar 
geen zin in, omdat hij zelf met een club bezig was, maar nadat dit op een flop was uitgelo-
pen ging hij weer terug naar New York en begon in zijn club  op West Third Street te spelen.  

We Called it Music
De Eddie Condon Club was vanaf de start een groot succes, gekoppeld aan de bekendheid van 
de Town Hall concerten, zat de club avond aan avond stampvol. De euforie van de overwinning 
op Japan en Duitsland zal er ook wel mee te maken hebben gehad. Na herhaaldelijk aandringen 
van Eddie kwam Max toch weer terug naar New York en begon te spelen in Eddie’s club voor 
een salaris van $ 125,-- per week.   Max kende de club musici rond Eddie Condon al 18 jaar en 
het was inmiddels een vriendenclub geworden; hij vond het geweldig. Twee jaar bleef hij daar 
spelen, maar werd uiteindelijk toch op 30 januari 1947 vervangen door Wild Bill Davison. Max 
werd wel nog uitgenodigd door Milt Gabler, om - op 5 augustus 1947-  een paar stukken op 
te nemen voor Decca: ‘We Called It Music’ en ‘Nobody Knows’. Teagarden zingt het intro en 
noemt de solerende artiesten bij naam!! Een ongekend populaire deun, die ik  jarenlang als aan-
kondiging heb gebruikt voor het radioprogramma bij Radio Enkhuizen. Een telefoontje uit Bos-
ton van zijn zuster, dat zijn moeder zwaar ziek was, deed hem terugkeren. Het was niet moeilijk 
te constateren, dat het einde verhaal was. Max probeerde haar nog op te beuren door te zeg-
gen: “Moe, ik ga nu even Pee Wee Russell halen”. Hij wist, dat Pee Wee altijd bij hun thuis kwam 
en dan een lekker flesje bij zich had. Het mocht niet baten, zij overleed kort daarop.  Maart 1947 
begon Max te spelen in Jimmy Ryan’s, een andere - op jazz gespecialiseerde - club in The Villa-
ge. Hij ontmoette Jack Teagarden en het klikte tussen hen. Jack had jarenlang met zijn Big Band 
door het land getourd, maar nadat zijn laatste orkest op de fles was gegaan, zocht hij nu aan-
sluiting bij zijn oude vrienden uit de Chicago tijd. Slopend was het wel , want menige avond - na 
sluitingstijd - pakte Jack zijn trombone en stak de straat over naar Ryan’s, om daar nog even tot 
in de kleine uurtjes te ‘jammen’!! Op 22 oktober 1947 werd de oudste zoon van Max geboren, 
zij noemden hem Sam;  Max was 39 jaar.  In de zomer van 1948 zat Max zonder werk en met 
een jong gezin was het krabben en bijten. Hij belde zijn manager en die zei: “ kom naar Boston”. 

Tournee door Europa en de Zuid/Oost Azië Tour
Het was geen gemakkelijke tijd voor Max. Zonder inkomen belde hij - ten einde raad -, zijn 
oude maatje Jackie Merchant, uit de  tijd van Shawmut Syncopaters, die een goed lopend 
theaterbureau was begonnen en zijn zakken had gevuld. Jackie nam ‘Maxie’ onder zijn hoede 
en hij speelde in Country clubs en andere gelegenheden in de omgeving van  Boston, totdat 
het afschuwelijke telefoontje kwam, dat Jackie in een noodlottig  auto ongeval terecht was 
gekomen en was overleden. Max speelde de komende jaren in het Society Band circuit, een 
van de eenzaamste baantjes die hij gehad heeft, maar ja, wel brood op de plank! In april  1951 
werd zijn tweede zoon Matthew geboren. De jaren die daarop volgden brachten weinig soulaas. 
Het was hard werken, maar ondanks het krabben en bijten, hield Max er de moed in en in 1957 
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keerden de kansen. Op voorspraak van Louis Armstrong, die in die periode als ‘Ambassador 
Satch’ gebombardeerd was door het State Department.  ‘Satchmo’ werd gevraagd, opnieuw 

een tournee door Europa te ver-
zorgen. De rassenrellen in Lit-
tle Rock waren voor Armstrong 
aanleiding, om voor de eer te be-
danken. Hij zei: “ neem Max Ka-
minsky en Jack Teagarden maar, 
dat is meer in jullie straatje!” (Een 
Jood en een Indiaan). De selec-
tie van Max Kaminsky met: Jack 
Teagarden, Peanuts Hucko, Lou 
Stein, Jack Lesberg en Cliff Lee-
man;   toegevoegd werden Earl 
‘Fatha’Hines en Cozy Cole. Dat 
er chemie tussen Max en Jack 
Teagarden bestond, dat kunnen 
we op de tientallen plaatopna-
men, die ze in de voorgaande ja-
ren gemaakt hebben, wel beluis-
teren. De tournee was een groot 
succes, maar wel slopend.  Zij 
speelden de eerste twee shows 
in de Royal Festival Hall, daar-
na met de trein naar Glasgow, 
daarna terug naar Londen in het 

Colloseum Theater en weer rondtouren voor 6 optredens in het land, in totaal waren zij 16 da-
gen in Engeland. Daarna volgden optredens in Europa, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, 
Zweden, Noorwegen en Denemarken. Het is logisch, dat zij na afloop uitgeput waren, maar het 
optreden had hun de grootste voldoening gegeven, waar zij ook op optraden,  overal ovationeel 
applaus van het publiek.
 In januari 1958  was het einde verhaal met zijn huwelijk, maar Max had geen tijd om daarover 
te treuren, want de Zuid/Oost Azië tournee stond voor de deur. De bezetting was iets gewijzigd: 

Don Ewell-piano,  Jerry Fuller-kla-
rinet en Ronnie Greb-drums. Hoe 
primitief de vervoersmiddelen in 
die tijd daar waren beschrijft Max 
uitvoerig, maar dat kan ik mij wel 
voorstellen. Zij arriveerden in ja-
nuari 1959 op de luchthaven van 
Karachi in Pakistan en de bedoe-
ling was om Thailand, Cambodja, 
Malakka, Vietnam, Afghanistan, 
India, Hong Kong, Korea en Ja-
pan te bezoeken. Jaren geleden 
heb ik van de ‘video-freak’ van 
Doctor Jazz Magazine - Ernst 
Bruins -,  een beeldverslag ge-

kregen van dat gebeuren, met originele journaals uit al die landen en het is onvoorstelbaar, dat 
10 jaar later, dat hele contingent verwikkeld zou raken in een alles verwoestende oorlog. Maar 
de overhandiging van een trombone aan Koning Bhumibol van Thailand, door Jack Teagarden, 
is mij altijd bijgebleven. Helaas werd Jack Teagarden ziek tijdens hun verblijf in Hong Kong en 

‘A Great Day In Harlem’
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later ook drummer Stan Puls, die in het ziekenhuis opgenomen werd. Hun laatste optreden was 
in Japan, daarna  weer terug naar de States. Op het internet kunnen we wel een documen-
taire zien uit 1958, onder de noemer ‘A Great Day In Harlem’, waarin documentaire maker Art 
Kane 59 nog levende jazzveteranen verzameld heeft bij een huis in Harlem, met een enorme 
trap, waar hij dan een foto van maakt. Max staat met Miff Mole, George Wettling en Gene 
Krupa links op de foto. Ook in de documentaire wordt Max eruit gehaald en doet zijn zegje. 

Max on the Run
Begin jaren zestig kwam Max onder de paraplu van orkestleider Jackie Gleason en hij schrijft, 
dat Jackie in 1962 behoorlijk aan de weg timmerde, om zijn televisieprogramma te promo-

ten. Max maakte incidenteel nog wel een uitstapje, o.a. 
met een in 1963 uitgebrachte lp ‘Max goes East’, toen 
hij met een stel ‘ouwe jongens’ nog een ongelofelijk 
leuke plaat maakte, waarin hij de ervaringen verwerkte, 
opgedaan tijdens zijn tournee door Zuid/Oost Azië (Uni-
ted Artists/1049) HIj bleef actief in het ‘schnabbel circuit’, 
speelde voor de televisie en op festivals, o.a.: Het Ma-
nassas Jazz Festival met The Happy Jazzband van Jim 
Cullum (Fat Cat Jazz/156). Begin jaren zeventig ging hij 
weer op tournee door Europa en maakte met de Barrel-
house Jazzband uit Oostenrijk (op 27 juli 1973) nog een 
lp (Kurier/6322). Een jaar later weer een op het Manassas 
Jazz Festival (Fat Cat Jazz/206.)  Max Kaminsky over-
leed op  6 september 1994, bijna 86 jaar oud.

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

                                           Dick Turksma

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

De band zit met de gemiddelde leeftijd rond de dertig, 
waarbij Jaap de Wit sr. een uitzondering is, maar dat is 
aan zijn enthousiaste trombonespel totaal niet te horen. 
Sterker nog, met de lineaal in de hand springt Jaap sr. 
op hun pr-foto het hoogst van allemaal. Jazz-epo…wie 
zal het zeggen. Een compliment mag gegeven worden 
aan de ritmesectie, Pieter de Wit, Coos Swagerman en 
Hans Mantel, die in alle stukken de tempi op een juiste 
wijze vast weet te houden. Dit hoor je - lang niet - altijd. 
Al met al een prima gemixte cd die een must is voor de 
platenkast. De schijf is te koop voor €15,- bij optredens 
van de band en natuurlijk bij De Wit Beeld, Geluid en 
Witgoed in de Westerstraat, alhier.
           Sam Verbeek
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Even terugkijken....14 oktober 
Louis Armstrong Celebration Band.

21Sgt. Pepper’s Hot News januari 2019

Met je ogen dicht kwam Louis heel dichtbij…...

Good old Harry Kanters.

Michael Varekamp.

Even de complete band.

Peter Verhas (B). Een topmuzikant! 
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krijgen en in hun uitsmijters, de Tiger Rag en When the Saints go marching in ging het publiek 
op de stoelen staan. Met voldoening kunnen de spelers en organisatoren terugkijken op een 
geslaagd optreden.

Inmiddels hadden de Freetimers zich in hun bekende blauwe bloezen gehesen, want het oudste 
orkest van Enkhuizen, dat nog steeds aan de weg timmert zou de laatste twee uur vol spelen. 
Helaas, ik heb tot het laatste moment gewacht om het openingsnummer te horen, maar ik kon 
niet langer blijven. Ongetwijfeld zullen ze het opgewarmde publiek nog een lekker muzikaal 
toetje gegeven hebben en dat was ook zo, hoorde ik van een aantal blijvers.                                                                                 

                   Wim Keller

New Orleans Second Line Jazzband en Herringtown Jazzband 
Dat de beide bands er zin in hadden op zondag 18 november j.l. bleek al uit de voorbereiding 
en het onderlinge contact met elkaar. De bands stelden voor ‘om en om’ te willen spelen en zo 

geschiedde. De New Or-
leans Second Line trapte 
af en wat is dit toch een 
meesterlijk orkest, ge-
heel in de stijl van N.O..  
Mooi rustig zitten en daar 
waar nodig kwamen de 
muzikanten van de stoel 
om de zaak op te zwe-
pen. Deze band is een 
typisch voorbeeld hoe 
het ‘pratende’ publiek 
gedwongen kan worden 
om te luisteren. Niet door 
een boos gezicht of op-
merkingen. Welnee, zet 
gewoon een hymne neer, 
voortreffelijk gespeeld 
door klarinettist Ronald 
Wildering en de stilte 
werd afgedwongen. In 
een woord geweldig. Tja, 
en dan zangeres Linda 
van Helden, een machtig 
mooie stem, uitstekend 

passend in het repertoire van de band. Zij sloten hun set af met een swingend en zingend ‘Let 
me in’ uit 1962. Dat nummer is geschreven door Yvonne Baker, zangeres van de Sensationes 
die er destijds een prima hit mee hadden. De Herringtown was weer als vanouds met hun jonge 
hond Rowan Bijl op de banjo. Een goede aanwinst en dat mag gezegd worden. De band was 
lekker op dreef en wist de aandacht van de bezoekers vast te houden tot het klokje van gehoor-
zaamheid van zes uur.

               Sam Verbeek

Ronald Wildering, Gijs van Helden en Linda van Helden. Foto: Cor Dekker

Pizzeria/Lunchroom

BELLA VITA
Rick Jong & Gwyneth Beemster

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

Westerstraat 37-39, 1601 AB Enkhuizen 
Tel.: 0228 - 31 55 44 Fax: 0228 - 31 34 76

Dynamisch in Elektronica & Muziek

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

Voor de 
mooiste houten vloeren en laminaat

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

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 

S.D.G.
SCHILDERWERKEN

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl

Service & Kwaliteit

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

Lid vereniging Goud- en Zilversmeden

Autorijschool KOK
Enkhuizen

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

Geopend vanaf 17.00 uur

H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 

Telefoon: 0228 - 31 64 04

52

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

www.deGraaffvanEnckhuysen.nl

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

Professionele audio-, 
video- en lichtapparatuur

KENZO  PATRIZIA PEPE  FLOS 
 IITTALA  HANS UBBINK  PALAU  ILLY  GIRBAUD 

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

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

Hans Ruiter
Schoenmakerij

Schoen- en Lederreparatie
Onderhoudsmiddelen 
Sleutelservice

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

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

Schildersbedrijf
voor buiten en binnen

Piet Smitstraat 73, 1602 VB Enkhuizen

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

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen    www.slijterijdedijk.nl

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
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me in’ uit 1962. Dat nummer is geschreven door Yvonne Baker, zangeres van de Sensationes 
die er destijds een prima hit mee hadden. De Herringtown was weer als vanouds met hun jonge 
hond Rowan Bijl op de banjo. Een goede aanwinst en dat mag gezegd worden. De band was 
lekker op dreef en wist de aandacht van de bezoekers vast te houden tot het klokje van gehoor-
zaamheid van zes uur.

               Sam Verbeek

Ronald Wildering, Gijs van Helden en Linda van Helden. Foto: Cor Dekker
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H.J. Schimmelstraat 10, 1601 HS Enkhuizen. 
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Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen
www.slijterijdedijk.nl
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Westerstraat 42
1601 AK Enkhuizen
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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 

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

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

Dijk 38, 1601 GJ Enkhuizen    www.slijterijdedijk.nl
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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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Geopend vanaf 17.00 uur.

H.J. Schimmelstraat 10, 
1601 HS Enkhuizen
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Paling en zalm uit eigen rokerij
Diverse relatiegeschenken

Van vissalade tot compleet buffet
7 dagen per week open

Website met meer dan 150 visrecepten

www.schildervis.nl

Jazz in blik
Lillian Boutté and her Musical Friends-Timeless JC 11002

Geboren in 1949 in New Orleans, ontpopte Lillian Boutté zich als een ware vertolkster van de 
classic blues en jazz songs uit de geboorteplaats van de jazz. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw kwam ze naar Europa en trad op met elk bekend tradioneel jazzorkest, van Humphrey 

Lyttelton tot de Barrelhouse Jazz Band. Zij huwde klarinet-
tist Thomas  L’Etienne en gezamenlijk tourden zij langs de 
Europese podia. Verschillende keren zijn zij in Nederland 
geweest en vooral de t.v. registratie uit 1981, met het or-
kest van Ted Easton in het Kurhaus van Scheveningen, is 
mij bij gebleven. Als een duveltje uit een doosje zong ze 
haar repertoire, dynamisch als een echte Red Hot Mama!! 
Het inspireerde niet alleen de bandleden van het Ted Eas-
ton orkest, maar ze kreeg ook het publiek op de stoelen. 
Een tweede registratie kreeg ik van een jazzliefhebber uit 
Dordrecht: een video-opname van een optreden van haar 
in de Grote Kerk, waarop zij zeer bevlogen een aantal gos-
pels ten gehore bracht. Dat haar muzikale prestaties op de 

plaat zijn vastgelegd staat buiten kijf! Zo ook deze cd met haar muzikale vrienden. Naast en-
kele krakers ‘Cakewalking Babies’ en ‘All Of Me’, ook enkele, zelden gehoorde, stukken ‘Hey 
Bartender’, ‘Music Is My Life’ en ‘I Cried For You’. Verder 11 stukken op deze, door Timeless 
in Wageningen uitgebrachte cd, waar u het schijfje uiteraard kunt bestellen. Geluidskwaliteit: 
uitstekend. Repertoirekeus: zeer gevarieerd. Uitvoering: voortreffelijk vocale swingende jazz.

Wim Keller
Timeless Tradional Jazzfestival-cdTTD 522/523

Jazzmuziek in zijn tradionele vorm(en) heeft, vanaf de revival na 1945, altijd wel een commer-
ciële platenmaatschapij gevonden, die de muzikale verrichtingen van de jazzmusici op de 
groef wilden registreren (Philips/Decca/Columbia en noem maar op). Platenmaatschappijen, 

die zich uitsluitend op jazzmuziek toelegden zijn echter 
op één hand te tellen, maar toch hebben Ria en Wim 
Wigt het aangedurfd, om die uitdaging aan te gaan. Het 
resultaat kunt u aflezen op bovenstaande cd. Zeventien 
gerenommeerde jazzorkesten op één cd, het is een on-
gekende prestatie, dat Timeless, die bands in de loop der 
jaren heeft uitgebracht. Vanaf ‘Schlafe Mein Prinzchen’ 
van Papa Bue Viking Jazzband tot aan ‘Jambalaya’ van 
de Chris Barber Jazzband. De Dutch Swing College met 
‘Bourbon Street Parade’. Mr. Acker Bilk met ‘Stranger On 
The Shore’, maar ook Lillian Boutté met ‘Bye And Bye’, of 
‘Jumpin’ At The Woodside’ van Huub Janssen’s Amazing 
Jazzband. Een waar label, dat de promotie van tradionele 
jazz hoog in het vaandel heeft staan. Voor de liefhebber, 
die een uurtje lekkere jazz wil beluisteren, is dit een uit-

stekend cd. Bestellen bij Timeless in Wageningen. Te vinden op het Internet: www.timeless.nl        
                                                                    

Wim Keller
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Even terugkijken....10 november 

24 Sgt. Pepper’s Hot News januari 2019

Just Wednesday

Just Wednesday ook goed op zaterdag.

Lekker met de saxen en trompet. Ook Eric is lekker strak op de drums. 
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Deel van het spoornet. 

Jazz op reis
De geboortegrond van de Boogie Woogie

In de serie jazz op reis mogen we voor de derde keer mee op reis met pianist Eeco Rijken Rapp. 
In het vorige artikel (HN 24/3) was Eeco geëindigd in Clarksdale Mississippi.
Deze keer lezen we over zijn ervaringen in het gebied rond de plaats Marshall, gelegen in het 
Noord Oosten van Texas, waar het voor de boogie woogie allemaal begon. Hier groeien de pijn-
bomen in de zogenoemde Piney Woods, een gebied dat delen van Texas, Arkansas, Oklahoma 
en Louisiana bevat, en daarom ook ARK-LA-TEX wordt genoemd. 
In Marshall heeft Eeco ook opgetreden, waarna hij het gebied is gaan verkennen waar het al-
lemaal begon met de ‘fast blues’. 

Een nieuwe rage
Boogie woogie wordt geassocieerd met Chicago door spelers als Jimmy Yancey, Meade Lux 
Lewis en Albert Ammons. Maar zij leerden het in de jaren twintig, van de spelers die vanuit het 
Zuiden naar Chicago waren getrokken. 
Van die spelers was Hersal Thomas uit Houston de meest invloedrijke, ondanks zijn jeugd. (hij 
kwam in 1922/23 aan in Chicago en overleed al in 1926 op negentienjarige leeftijd) 
Zij speelden toen vooral op de zogenoemde ‘house rent parties’, waardoor de bekendheid van 
boogie woogie beperkt bleef tot een relatief kleine kring. 
Pas eind jaren dertig, na optredens van Ammons, Johnson en Lewis in Carnegie Hall New York, 
die live werden uitgezonden op de radio, werd boogie woogie een nationale rage. 
Boogie woogie is, zoals gezegd, afkomstig uit Noord-Oost Texas. De stijl werd daar ‘Texas 
Blues’ ‘Fast Texas’ of ‘Fast Western’ genoemd, naar de in 1852 opgerichte spoorwegmaat-
schappij Texas Western Rail Road uit Harrison County (Noord Oost Texas). De Texas Blues 
ontstond omstreeks 1850 en kon zich pas na 1870 door de komst van de spoorlijnen en het 
einde van de Burgeroorlog verspreiden. Pas in de jaren twintig raakte de naam boogie woogie 
in zwang.

Boogie Woogie migreerde via het spoorwegnet
Door de aanvankelijk beperkte mogelijkheden om zich te verplaatsen, waren de verschillen-
de maar voor Texas blues/ boogie woogie zo typerende baslijnen streekgebonden. Na 1865 

(het einde van de Burgeroorlog en van de slavernij) en 
door het steeds uitbreidende spoorwegnet konden 
pianisten reizen. Fast blues verspreidde zich naar de 
vermaaksgebieden van Dallas, Houston en Galveston. 
Aan de baslijn herkenden de muzikanten feilloos uit 
welke streek een pianist kwam. Komend uit een klein 
land als Nederland, is het nauwelijks voor te stellen dat 
gebieden zo geïsoleerd lagen dat er baslijnen konden 
ontstaan, waaraan men kon herkennen waar de pianist 
vandaan kwam. Maar het gebied is dan ook drie maal 
groter dan Nederland, en dicht bebost.
Het gebied in Texas waar fast blues oorspronkelijk 

werd gespeeld, was er een van onafzienbare pijnboombossen. Met houtzagerijen en terpentijn-
tapperijen en spoorlijnen, die gaandeweg werden aangelegd. In die kampen van houthakkers, 
terpentijntappers en spoorwegarbeiders waren de piano’s en barrelhouses, waar de arbeiders 
zich in de schaarse vrije tijd, na het zware werk, konden vermaken. In diezelfde tijd kwamen 
ook de spoorlijnen van de Texas Western Railroad naar de opkomende stadjes als Houston, 
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Galveston en Dallas, met hun vermaak centra, waar het geld vloeide dat was verdiend in de olie, 
in de havens en met het drijven van de koeien.
Met de migrerende pianospelers belandde boogie woogie in New Orleans, Kansas en St. Louis 
en omstreeks 1920 in Chicago, totdat het in 1938 in New York, door het hiervoor beschreven 
optreden in Carnegie Hall nationale bekendheid kreeg. 
De piano was lang uitsluitend weggelegd voor de rijken. Een statussymbool voor in de salon en 
een muziekinstrument waarop de dochters muziekles kregen.
Later werd de piano ook bereikbaar voor de middenklasse. Dit kwam onder meer door veran-
deringen in het ontwerp van de piano,waardoor ze goedkoper konden worden geproduceerd. 
Maar ook door de komst van rivierboten en de stoomtrein, waardoor het transport gemakkelij-
ker en goedkoper werd.
Maar een middenklasse zal er hier op het platteland van Mississippi nauwelijks geweest zijn. 
Onder andere de Honk Tonks, tussen de katoenvelden, wekken niet de indruk dat er veel geld 
werd verdiend. Zeker niet genoeg om een piano aan te schaffen. 

Op weg naar Texas
Eeco neemt u mee op weg naar Marchall. “Om van Clarksdale naar Texas te komen, moet ik de 
Mississippi oversteken. Ik kies ervoor om dit bij Greenville te doen. Eerst naar het zuiden, niet via 

route 61, maar over de weg die vlak langs de Missis-
sippi loopt. Iets lieflijker door de begroeiing en door 
de huisjes met de veranda’s, maar waar de mensen 
het niet breed hebben. Hier wordt duidelijk waarom 
in het Delta Bluesmuseum in Clarksdale het bijna al-
leen over gitaristen en over een paar bluesharpspe-
lers gaat.
Aan de andere kant van de Mississippi ligt Louisi-
ana. Hier neem ik de autoweg richting  Shreveport, 
een bedrijvige stad aan de Red River en de grens 
met Texas. Shreveport was in de 19e eeuw al een 
bedrijvige plaats door het transport over de rivier. 
Voor muzikanten was er werk, geen wonder dat de 

plaats voorkomt in songtitels zoals het ‘Shreveport Farewell’ van Little Brother Montgomery 
of ‘Shreveport Stomps’ van Jelly Roll Morton. Er is zelfs een baslijn in de boogie woogie naar 
Shreveport vernoemd.
Vlak na Shreveport lees ik bekende namen als Greenwood en Waskom. Plaatsjes in de buurt 
waarnaar ook baslijnen uit de boogie woogie zijn vernoemd. Die baslijnen zijn o.a. te horen in 
nummers van  Meade Lux Lewis , Yancey en vooral bij Prof. Longhair. 
Het ritme van de baslijnen uit deze streek lijkt te zijn afgeleid van de Habanera. Arbeiders en 
spelers uit New Orleans en uit Mexico brachten de Habenera waarschijnlijk mee.

Marshall, the birthplace of Boogie Woogie
Een uurtje rijden van Shreveport ligt Marshall, mijn halte voor de komende dagen. Ik word met-
een bij aankomst in mijn hotel al begroet door Jack en Nancy. Jack is geboren in Marshall en 
ging na zijn studie werken in de filmindustrie in Los Angeles, waar hij trouwde met de Canadese 
Nancy. Enkele jaren geleden besloten zij om de drukte van Los Angeles achter zich te laten en 
vestigden zij zich in Marshall. Zij zijn de grote promotoren van ‘Marshall, the Birthplace of Boo-
gie Woogie’ en hebben mij gevraagd in Marshall te komen spelen. Het optreden is uitverkocht 
en van heinde en verre hebben zich boogie woogie liefhebbers gemeld. Ik kijk ernaar uit, ook 
om fans te treffen die mijn lessen op You Tube volgen. Sommigen doen dat  al sinds mijn eerste 
filmpjes, bijna tien jaar geleden. Jack heeft gezorgd voor een drummer uit Shreveport en een 
bassist uit Texarkana. Geweldig leuk om in Marshall te spelen met spelers uit de twee andere 
oude knooppunten van de Piney Woods en Arklatex.
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We treden op in een zaal aan een plein, dat vol-
gens de foto’s van het Marshall uit die tijd heel 
druk moet zijn geweest. Na afloop ontmoet ik - 
onder andere - een voormalige bluesspeler met 
zijn vrouw  en drink ik een biertje en misschien 
wel twee met Alan uit Dallas. Alan is zakenman 
en is zo enthousiast over boogie woogie, dat hij 
‘Boogie Woogie Golden Ale’ op de markt heeft 
gebracht. Een prima biertje, real Texas Craft Beer. 
Ook raak ik in gesprek met Dave Malette, direc-
teur van het Centrum voor het Regionale Muzikaal 
Erfgoed (RMHC), die mij uitnodigt om in Texarka-
na op bezoek te komen. Hij is duidelijk trots op 
de muziek die dit gebied heeft voortgebracht. De 
regio omvat die delen van Arkansas, Oklahoma, 
Louisiana en Texas, die samen Arklatex vormen 
(zie eerder). Het is wel aardig om te vermelden dat 
het stuk Zuid Oklahoma, dat hiertoe wordt gere-
kend, ook wel Little Dixie wordt genoemd, naar de 
migranten uit het Zuiden (hoofdzakelijk Louisiana) 
die er na de Burgeroorlog een nieuw bestaan wil-
den opbouwen.

De volgende dag ont-
moet ik John uit San 
Antonio. Hij heeft maar 
liefst zeven uur gereden 
om bij het optreden te 
kunnen zijn. Een hele 
eer, want John is dé 
autoriteit en kenner van 
de geschiedenis van de 
boogie woogie. Hij doet 

daar al meer dan twintig jaar studie naar en heeft niet alleen aannemelijk gemaakt dat boogie 
woogie  in Noord Texas is ontstaan, maar ook dat het allemaal is begonnen in het stadje Marshall. 

John wacht mij op bij een toepasselijk punt: de 
voormalige  remise, centrale werkplaats en depot 
van de Texas and Pacific Rail Road. Het is nu een 
museum en een station voor Amtrak.. Vroeger 
besloeg het complex 75 gebouwen, op een ge-
bied van 27 hectare. Marshall was het knooppunt 
van het spoorwegnet van de Texas and Pacific 
Railway Company.De uitbouw (vanaf 1870) van 
het spoorwegnet in de driehoek Dallas, Houston, 
Shreveport /Texarkana heeft een grote rol ge-
speeld in het ontstaan en de eerste ontwikkeling 
van de boogie woogie.
Jack en John brengen mij ook naar het graf van 
Omar Sharriff (David Alexander Elam). Deze boo-
gie woogie speler groeide op in Marshall, maar 
vertrok als teener naar Californië, om de rassen-
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ongelijkheid uit zijn jeugdjaren achter zich te laten. Zijn terugkeer in 2010 werd door de stad 
gevierd met een welkomstconcert en dat was meteen de publieke openbaring van Marshall als 
geboorteplaats van de boogie woogie.

In het spoor van fast blues en boogie woogie pianisten
John heeft een aantal routes voor mij uitgestippeld en op zijn aanwijzingen volg ik diverse van 
de trajecten, die de pianisten volgden. Van de ‘barrellhouses’ in de houtzagerijen naar de ‘honky 
tonks’ op de knooppunten langs de spoorlijnen. Maar ook bij specifieke plekken als Big Sandy, 
Jefferson, Hoxie, Caddo Lake of Tyler Tap. 
Het jaar 1865 wordt door John gezien als het sleuteljaar voor de verspreiding en daarmee ook 
voor de verdere ontwikkeling van de fast blues naar boogie woogie. Het was het jaar waarin de 
Burgeroorlog eindigde, waarna voor de voormalige negerslaven de vrijheid begon om te reizen 
en om zich muzikaal te uiten. Hierdoor ontstond er een uitwisseling van muzikale ideeën. 
Zij kregen ook gemakkelijker toegang tot de piano. De Texas blues ging zich daarom na juni 
1865 echt ontwikkelen.
Ik volg de routes over het uitgebreide en goed onderhouden net van vooral landelijke wegen. 
Door de bossen, langs dorpen en stadjes waar vroeger de houtzagerijen en kampen moeten 
hebben gelegen. De bosbouw was van groot belang en is dat kennelijk nog steeds, gezien de 
grote universiteit in Nacogdoches, die bosbouw als specialisme heeft. 
Ik bezoek in Lufkin het Texas bosbouwmuseum met veel wetenswaardigheden over bomen, 
bosbouw en houtwinning, maar ook met veel foto’s en informatie over de geschiedenis ervan. 
De foto’s van de houtzagerijen en houthakkerskampen voeren me terug naar de tijd dat de fast 
blues door de rondtrekkende pianisten werd gespeeld in de barrelhouses. De locomotieven en 
wagons die buiten staan opgesteld, maken levend hoe die pianisten moeten hebben gereisd.
Ik zie het voor mij, de barrelhouse pianisten die meeliftten op de goederenwagons naar het 
volgende kamp; ’s avonds en ’s nachts in het barrelhouse uren speelden, voor een publiek dat 

na een dag zwaar lichamelijk werk een uitlaat-
klep zocht. En de volgende dag wéér verder 
trokken, op de trein naar het volgende kamp. 
Begeleid door het ritme en de energie van de 
stoomlocomotieven die we ook kunnen horen 
en voelen in de afgeleiden van boogie woogie, 
zoals rock&roll en jump&jive.
Jelly Roll Morton vertelt in een interview, dat 
hij begin 1900 in de buurt van de grens met 
Texas, voor het eerst de ‘boogie woogie’ stijl 
hoorde. Omstreeks diezelfde tijd hoorde ook 
Clarence Williams een nummer met de voor 
boogie woogie zo typerende bas. Hij raakte 
bevriend met George Thomas, de componist 
van het nummer, die hij adviseerde naar New 
Orleans te verhuizen en het nummer, the ‘Hop 
Scop Blues’, te laten publiceren door zijn uit-
geverij.
George Thomas volgde de raad op en voegde 
enkele, voor New Orleans typerende, elemen-
ten toe aan het nummer. In 1916 kwam het 
nummer uit als ‘New Orleans Hop Scop Blues’. 
Het werd een standaard voor de New Orleans 
bands. Een paar jaar later is George met zijn 
gezin, zus Beulah (blues zangeres Sippie Wal-
lace) en broertje Hersal, naar Chicago verhuisd. 
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Hersal Thomas 
Vooral Hersal had veel succes, hij was een wonderkind en had ondanks zijn jeugdige leeftijd 
(hij overleed , zoals eerder vermeld, op negentienjarige leeftijd)  vele bewonderaars en volgers. 
Veel elementen die we kennen en herkennen als elementen uit de boogie woogie, zijn terug te 
voeren tot ‘The Fives’, een nummer geschreven door George en Hersal. Sippie Wallace was een 

blueszangeres uit de rij Bessie Smith, Ma Rainey 
en Ida Cox. Zij was zo aangedaan door de plot-
selinge dood van haar broertje Hersal, dat zij pas 
tientallen jaren later weer ging optreden en platen 
ging opnemen. Nummers als ‘Woman Be Wise’, 
‘Mighty Tight Woman’, ‘Up The Country Blues’ 
(geschreven door broer George) en haar album 
‘Sings The Blues’, met Little Brother Montgomery 
en Roosevelt Sykes op piano, zijn overbekend.
‘Suitcase Blues’ van broertje Hersal is vooral be-
kend door de versie van Albert Ammons. De oor-
spronkelijke versie van Hersal Thomas is briljant 
en heel anders.
In het plaatsje Palestine, waag ik een bezoekje 
aan het lokale spoormuseum en station. 
Hier kan ik aan boord gaan van de stoomtrein, 
voor een ritje van een paar uur naar de plaats 
Ruston. Om alles te zien heeft John mij aangera-
den, voor de tour een dag uit te trekken. Die tijd 

heb ik helaas niet, maar een paar stationnetjes meerijden leek mij wel wat. De locomotieven en 
de rijtuigen staan klaar, maar helaas zijn er in november alleen tours in het weekend. . 
Ik kom op mijn reis niet alleen door de geboorteplaatsen van bekende boogie woogie-spelers 
als Amos Milburn en Willy Ezell, maar rijd ook door plaatsen als Linden (T-Bone Walker), Texar-
kana (Scott Joplin) en Caddo (Leadbelly). Het wordt mij duidelijk dat Oost Texas veel bekende 
jazzmusici heeft voortgebracht. Velen trokken vooral via Kansas City en St. Louis richting  de 
platenmaatschappijen in Chicago en New York en anderen zochten de bekendheid in Californië. 
Lammar Wright, Buster Smith, Eddie Durham, Hot Lips Page, Carl ‘Tatti’ Smith, Herschel Evans 
en Eddy Christian waren belangrijk voor de orkesten in Kansas City van o.a. Benny Moten, 
Count Basie en Jay McShann. Van de latere generatie  kennen we pianist Red Garland van het  
Miles Davis kwartet.
De volgende morgen moet ik helaas vertrekken. Over een paar dagen vertrekt mijn vliegtuig uit 
Atlanta en ik wil op de terugweg nog een bezoekje brengen aan Memphis. Het was een ener-
verend bezoek aan een regio, die vele andere grote namen uit de muziek heeft voortgebracht”.
          

Eeco Rijken Rapp

www.devestingmakelaars.nl

0228 712 300
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Even terugkijken....18 november 
Nils Conrad and his Amazing jazzband
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Ik zal je vertellen.. een goed concert, bitterballen en  een wijntje. Goed voor een super gezellige middag.

Goed spelende band met vlotte solo’s. Helemaal Top!!
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Jazz in beeld

1. Tuba Skinny in Breda: https://www.youtube.com/watch?v=v2u7WbvfDrg
2. Max Collie & Rhythm Aces: https://www.youtube.com/watch?v=eQzK9qrSgdQ
3. Freetime Old Dixe Jassband: https://www.youtube.com/watch?v=2nZnidPmmQc
4. Shotgun jazzband: https://www.youtube.com/watch?v=RicINWvmAcg

De geselecteerde filmpjes zijn met één klik te bekijken op de site van Sgt Pepper’s Jazz-Club 
(sgtpeppersjazzclub.nl)

Filmpje gezien dat u iedereen kunt aanraden?    Tip de redactie!!!!

COLOFON
Sgt. Pepper’s Hot News, clubblad van de Sgt. Pepper’s Jazz-Club, Enkhuizen, verschijnt 3 x per jaar.
Jaardonatie jazzclub, inclusief Hot News: € 17,- per jaar; inwonend gezinslid € 8,- per jaar (Voor een (echt)paar € 25,-). Opzeggen voor 
1 november van het lopende kalenderjaar; na die datum geldt een stilzwijgende verlenging voor het volgende jaar. Entreeprijzen dona-
teurs:  €  7,-, niet-donateurs: € 12,-. : Interesse in een Goldcard, neem dan contact op met het bestuur. Het IBANnr. van Sgt. Pepper’s 
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